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MŽP – Ministerstvo životního prostředí
OSN – Organizace spojených národů
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ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny
ZPF – zemědělský půdní fond

Úvod
V odvětví práva životního prostředí považují někteří lidé za nejvýznamnější ustanovení
zakotvující standardy ochrany životního prostředí. Nicméně nejen v právu je třeba myslet na
situace, kdy subjekty právo nedodržují a upravovat jejich odpovědnost pro případ, že své
povinnosti poruší, ať už jednáním či opomenutím. Bez úpravy nápravných opatření by bylo
uvedení do původního stavu pouhou morální povinností, a tím pádem povinností
nevynutitelnou. Za takových okolností by nápravu závadového stavu prováděl stát na své
náklady bez jakékoli možnosti regresu vůči původci. Proto je nutná účinná úprava opatření k
nápravě, jež lze charakterizovat jako hraniční institut mezi prevenční a sankční činností. 1
V současnosti je možné uložit opatření k nápravě prostřednictvím relativně pestré škály
právních předpisů, z nichž nejvýznamnějším by měl být zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě. Opatření k nápravě jsou však zpravidla ukládána na základě
složkových zákonů, nejčastěji na základě vodního zákona, popř. zákona o ochraně přírody a
krajiny, kde je ukládání sankcí a nápravných opatření vázáno nikoliv na vznik ekologické
újmy, ale na konkrétní porušení stanovených povinností. 2 Je to způsobeno mimo jiné tím, že
v České republice byla ochrana životního prostředí na poměrně vysoké úrovni a také
neochotou úřadů uplatňovat nový postup ve věci, jestliže je stávajícím postupem dosaženo
stejného cíle.
Cílem této diplomové práce je snaha popsat nápravná opatření, jejich systematiku a
analyzovat jejich slabá místa. Součástí rozsáhlejších kapitol jsou rovněž stručná shrnutí, ve
kterých lze přehledně nalézt důležité informace týkající se tématu a také možný způsob řešení
problémů.
První kapitola se věnuje vymezení pojmu nápravného opatření, jeho postavení v systému,
členění a vymezení základních funkcí opatření. Obecné východisko pro nápravná opatření
v užším slova smyslu poskytuje ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
Preferována je náprava uvedením do původního stavu. Pokud náprava není možná nebo je
neúčelná, vzniká povinnost provést alespoň kompenzační opatření. Náhrada v penězích je
možná jen tehdy, jestliže ekologickou újmu nelze nahradit jiným způsobem.
1

„Z pohledu správního práva nejsou nápravná opatření formou trestu, jsou však vždy spojena s protiprávním
jednáním či stavem a s omezením práv subjektu a povinností subjektu něco konat nebo nekonat. Jejich
uplatněním dochází k předcházení rozsáhlejšího poškození životního prostředí nebo napravení stavu, kdy
k poškození životního prostředí již došlo, ale tento stav může být zhojen.“; srov. Výroční zpráva ČIŽP 2017 str.
11; http://www.cizp.cz/file/hj8/vyrocni-zprava-CIZP-2017-04.pdf – ke stavu 10. 8. 2018
2
srov. Přelomový zákon o ekologické újmě, Právní rozhledy, r. 2008, č. 8., cit. 2018-10-10
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Ve druhé kapitole se zabývám právem Evropské unie v oblasti životního prostředí a jeho
vlivu na úpravu nápravných opatření. Podrobněji se věnuji v současnosti účinnému Sedmému
akčnímu programu a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za
životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.
Stěžejní částí diplomové práce jsou potom následující dvě kapitoly. Třetí kapitola
pojednává o vybraných opatřeních k nápravě v ochraně životního prostředí upravených
v českém právním řádu. Úprava je v našem právním řádu rozprostřena do mnoha právních
předpisů, které ani neužívají jednotnou terminologii. Zákony hovoří nejčastěji o
nápravných opatřeních, opatřeních k nápravě, popř. opatřeních k odstranění zjištěných
nedostatků. Nezřídka se můžeme setkat s duplicitní ochranou složek životního prostředí, kdy
je možné volit uložení opatření k nápravě na základě dvou, někdy i tří zákonů.
Ve čtvrté kapitole se zabývám procesními aspekty, které souvisejí s dozorem orgánů
ochrany životního prostředí, následným řízením o uložení nápravných opatření, úpravou
účasti veřejnosti a také způsoby zajištění provádění opatření k nápravě. Závěr obsahuje
analýzu nápravných opatření a také úvahu nad tím, co lze v našem právním řádu považovat za
správně upravené, ve kterých částech úpravy vidím rezervy a jak je co nejlépe de lege ferenda
vyřešit.
Na závěr je vhodné zdůraznit, že je nezbytně nutné zajistit efektivní právní ochranu
životního prostředí, jinak hrozí výrazné poškození nebo dokonce zničení prostoru, kde všichni
žijeme. Dobrou zprávou je, že legislativě lze spatřit neustálé zvyšování ochrany životního
prostředí z důvodu veřejného zájmu. 3

3

„Co je veřejným zájmem, lze v praxi vysledovat zejména z politických a zákonodárných aktů legitimních
orgánů, z politického diskursu či veřejného diskursu k nejrůznějším odborným otázkám. Ochrana životního
prostředí je z tohoto pohledu v obecné rovině nepochybně veřejným zájmem.“ – srov. rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 13. 01. 2017, čj. 2 As 207/2016 – 46, www.nssoud.cz

8

1. Pojem nápravných opatření a jejich postavení obecně

1.1 Úvod
Pro začátek je vhodné si pojem nápravné opatření vymezit. Nápravné opatření je správní
vědou vymezeno jako specifická skupina oprávnění navazujících na výkon dozoru pro
případ zjištění nedostatků. 4 Právní řád poté musí upravovat jak povinnost vykonat nápravné
opatření, tak zajistit včasnou realizaci opatření v případech, kdy subjekt povinný k nápravě
žádné kroky nečiní. Úprava by měla být přiměřená, tj. dosáhnout účelu a zároveň zasahovat
do práv pokud možno co nejméně. Dosáhnout absolutní vyváženosti může být však vcelku
problematické, a proto považuji za důležité vytyčení „směru“ či priority. Směr následně
úpravu provází a zpravidla se liší podle oblasti právního řádu, ve které se pohybujeme.
V systému správního práva řadíme opatření k nápravě mezi nápravné prostředky dozoru, jež
se uplatňují v okamžiku, jestliže je třeba odstranit nějaké nedostatky. 5
V ochraně životního prostředí lze nalézt poměrně široce vymezenou legální definici
(pouze však pro účely tohoto zákona) v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který konkrétně v ustanovení § 2 písm. k
vymezuje nápravné opatření jako „opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož
cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené
funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí“. Nicméně
právě pro svou obecnou formulaci ji lze považovat za formu relativního obecného vymezení
pro oblast ochrany životního prostředí.6
Prakticky lze nápravná opatření i s ohledem na § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí, vymezit jako povinnost odpovědného subjektu odstranit nedostatky uvedením
do původního stavu, a to pokud možno co nejdříve. Není-li možné uvedení do původního
stavu, má odpovědný subjekt povinnost závadový stav kompenzovat. Z hlediska ochrany

4

srov. HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 2016. ISBN 978-80-740-0624-1, 9. Vydání. Praha: C.
H. Beck, str. 208
5
srov. HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 2016. ISBN 978-80-740-0624-1, 9. Vydání. Praha: C.
H. Beck, str. 208
6
Z hlediska právní teorie jde o syntetickou definici, která se vyznačuje široce zobecněnou formulací tak, aby šlo
do použité formulace zahrnout vše, co je podstatou definovaného pojmu. Opakem syntetické definice je
analytická definice, kdy se pro definici pojmu používá výčet úkonů nebo vlastností.

9

životního prostředí jde o stěžejní prostředek ochrany. 7 A protože se jedná o povinnost, musí
být v souladu s naším ústavním pořádkem stanovena zákonem.

8

Samotná nápravná opatření

jsou potom konkretizována v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany životního prostředí. Při
ukládání rozhodnutí může orgán využít méně formální postupy (řízení na místě, popř. příkaz),
v praxi se však častěji využívá formalizovaný postup řízení, jehož výsledkem je vydání
správního aktu. Blíže se procesním náležitostem rozhodnutí věnuje kapitola 4.4.
Kromě toho v zákonech můžeme nalézt i řadu nápravných opatření v širším slova smyslu.
Za taková opatření lze považovat např. zabrání týraného zvířete, odebrání nedovoleně
držených jedinců, odnětí příslušného povolení či uzavření provozovny. Taková opatření sice
přírodu neobnovují, nicméně přispívají ke snížení rozsahu ekologické újmy a zabraňují dalším
možným škodám na životním prostředí.
Předmětem této diplomové práce jsou nápravná opatření, jejichž provádění má na kvalitu
životní prostředí největší vliv. Jedná se o nápravná opatření převážně v užším slova smyslu,
který jsou obsažena v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě, dále opatření upravená ve složkových zákonech a také opatření týkající
se odpadového hospodářství.

1.2 Postavení nápravných opatření v rámci práva životního prostředí
Obecně se právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vyznačují silnou
veřejnoprávní metodou regulace.

9

Výjimku netvoří ani úprava nápravných opatření, kde je

pro jejich zajištění role státu nezastupitelná. Pro složitost i těch nejmenších ekosystémů totiž
není

možné

v praxi

ponechat

nápravu

poškozené

části

přírody

pouze

v rámci

soukromoprávních ujednání. Zájem státu, resp. společnosti, na ochraně životního prostředí
nepochybně převažuje nad zájmem jednotlivce a kromě toho mohou být tyto zájmy v rozporu.
Bez veřejnoprávní intervence by se totiž strany sporu mezi sebou finančně vyrovnaly a
zpravidla by neřešily vzniklou ekologickou újmu.

7

srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 27, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
8
viz čl. 2 odst. 4 Ústavy, který stanovuje, že „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí
být nucen činit, co zákon neukládá.“; obdobně zásadu legální licence upravuje čl. 2 odst. 3 Listiny, kdy „každý
může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“
9
srov. DERLICH, Stanislav. Nápravná opatření v ochraně životního prostředí. Ostrava, 2011. Disertační práce.
Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Katedra práva životního prostředí. [online]. 2011 [cit. 2018-0710] – str. 20

10

Co se týká postavení nápravných opatření v systému právní ochrany životního prostředí,
řadí se mezi nástroje přímé regulace, konkrétně mezi administrativně-právní nástroje.
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Institut opatření k nápravě se dále pro svůj charakter řadí mezi ofenzivní složky ochrany
životního prostředí, jež aktivně působí na zlepšení stavu životního prostředí. 11
Příslušný orgán ochrany životního prostředí může uložit odpovědnému subjektu nápravné
opatření na základě zákona, jsou-li současně splněny předpoklady vzniku odpovědnosti za
ztráty na životním prostředí, mezi něž patří:
a) Porušení primární povinnosti, resp. protiprávní jednání
b) Následek
c) Příčinná souvislost
Ad a) Jednání lze vymezit jako projev vůle člověka ve vnějším světě. V případě
protiprávního jednání dochází k porušení primární povinnosti. Přestupek lze spáchat aktivním
jednáním, kdy např. společnost Alfa s.r.o. vyváží odpad volně do přírody, nebo opomenutím,
např. neprovede-li subjekt potřebná preventivní opatření a v důsledku takového opomenutí
dojde k ekologické újmě.
Z hlediska míry zavinění rozlišujeme, zda se subjekt dopustil protiprávního jednání
úmyslně, nebo „jen“ z nedbalosti. Lze shrnout, že případné nedbalostní zavinění nebude mít
vliv na povinnost uskutečnit opatření k nápravě, nicméně má velký význam pro paralelně
ukládanou peněžitou sankci za spáchaný přestupek.
Ad b) Následek lze pro účely tématu diplomové práce charakterizovat jako poškození
nebo ohrožení kterékoli složky životního prostředí, přičemž bez provedení příslušných
opatření k nápravě by téměř nemohlo dojít k přirozené obnově.
Ad c) Příčinnou souvislostí rozumíme vztah mezi jednáním a následkem. Právě kauzální
nexus bývá velmi často pověstný kámen úrazu, protože poškození jednotlivých složek
životního prostředí může mít celou řadu příčin. Jestliže je za takový stav odpovědno více
subjektů, je spravedlivé vyčíslení poměrné odpovědnosti za nežádoucí stav. Náklady na
uskutečnění příslušných opatření se poté dělí v poměru mezi odpovědné subjekty.

10

srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, str. 37,
Právnické učebnice, 90. ISBN 978-80-7400-338-7
11
srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, str. 29-30,
Právnické učebnice, 90. ISBN 978-80-7400-338-7

11

Protože jsou nápravná opatření upravena v mnoha právních předpisech, terminologie je
velice pestrá. Zatímco zákon o předcházení ekologické újmě

12

hovoří o nápravných

opatřeních, vodní zákon používá termín opatření k nápravě. Svou cestou si úspěšně jde i lesní
zákon, který užívá pojem opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
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I přes různorodé

označení mají však tato opatření stejný cíl a v konečném důsledku je mnohem důležitější
provedení samotné nápravy, než zabýváním se sjednocením terminologií. Tato nejednotnost
mimo jiné vznikla proto, že jednotlivé právní předpisy vznikaly v různém časovém období. 14
Na úpravu opatření k nápravě mají bez pochyby velký vliv odvětvové právní principy,
z nichž klíčový je princip „znečišťovatel platí“. Tento princip představuje propojení
principu odpovědnosti původce a principu ekonomické stimulace.

15

Kromě něj ovlivňuje

úpravu také princip prevence a princip odpovědnosti státu. Stát, resp. vykonavatel státní
správy v oblasti životního prostředí, provádí kontrolu. V případě zjištěných nedostatků
navazuje řízení, kdy orgán ochrany životního prostředí ukládá vhodná opatření k nápravě.
Kromě toho může příslušný orgán provést opatření sám v situacích, kdy je odpovědný subjekt
insolventní, popř. nebyl zjištěn či neexistuje.
S úpravou nápravných opatření dále souvisí princip trvale udržitelného rozvoje 16 a princip
komplexní a integrované ochrany. Řízení o uložení nápravného opatření probíhá v souladu
s principem informovanosti a účasti veřejnosti. Vrátím-li se ke směru úpravy, u nápravných
opatření v ochraně životního prostředí by podle mého názoru měla být v případě kolize
upřednostněna včasnost realizace nápravných opatření nad shovívavostí ohledně
nečinnosti.

1.3 Funkce nápravných opatření
Základní funkcí nápravných opatření je zcela logicky napravení stavu, který nelze označit
za příznivý (= reparační funkce), případně plní kompenzační funkci, jestliže reparace není
12

Celým názvem zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů
13
Kromě toho lesní zákon zná ještě opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí a opatření týkající se
zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod.
14
Nejednota terminologií se zdaleka netýká jen práva životního prostředí. Po rekodifikaci soukromého práva lze
v některých právních předpisech nalézt dříve používaný termín „způsobilost k právním úkonům“ namísto nově
používaného termínu „svéprávnost“.
15
srov. VÍCHA, Ondřej. Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu., str. 25. 2014. ISBN 978-80-7201947-2.
16
„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává
možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystémů.“, viz § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

12

možná. Mezi další funkce, které opatření k nápravě plní, patří funkce prevence, a to jak
individuální, tak generální.

17

Provedená opatření k nápravě by také měla přispět ke

znovuobnovení ekologické stability.

18

Nelze popřít, že nápravná opatření mají též sankční

funkci, neboť veškeré náklady související s prováděním opatření k nápravě nese původce
v souladu s principem „znečišťovatel platí“.
Poměrně skrytou a opomíjenou funkcí je internalizační funkce. Díky volnému užívání
některých složek životního prostředí dochází mezi ekonomickými subjekty k externalitám.

19

V tomto případě se jedná o negativní externality, kdy jedna strana (původce) působí náklady
někomu jinému, přičemž tyto náklady nezahrnuje do svého hospodaření až do doby, kdy
nastoupí odpovědnost za poškození životního prostředí.

20

Skutečnost, že původce musí de

facto vynaložit část ze svých zisků na obnovu poškozené části životního prostředí, tyto
negativní externality z části vyrovnává.
Jestliže má společnost v souvislosti s výrobou svého produktu povinnost provést, popř.
uhradit

náklady

opatření

k nápravě,

zahrne

tyto

náklady

do

následujících

let.

Pravděpodobným důsledkem bude navýšení ceny produktu, která se více přiblíží reálným
nákladům na výrobek.
V neposlední řadě mohou být funkce, resp. cíle nápravných opatření, vyjádřeny
v jednotlivých právních předpisech. Zákon o předcházení ekologické újmě hovoří o cíli
„obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce
anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí“. Nepřímo cíle
stanovuje § 23a vodního zákona, kdy je jejich cílem „zajištění ochrany, zlepšení stavu a
obnova všech útvarů povrchových i podzemních vod“. Lesní zákon používá různá označení
pro nápravná opatření, přičemž někdy lze základní funkci konkrétního opatření vyčíst
(opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí), jindy je třeba takový cíl dovozovat
(opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popř. o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné
činnosti v lese v případech hrozících škod).

17

Zatímco účinná individuální prevence umocňuje působení na odpovědný subjekt v konkrétním případě, tak
účinná generální prevence odrazuje případné další pachatele protiprávního jednání.
18
viz. § 4 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí – „Ekologická stabilita je schopnost ekosystému odolávat
změnám nebo vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.“
19
„Externality představují takový vztah mezi dvěma a více ekonomickými subjekty, kdy jeden subjekt svou
výrobní či spotřební činností ovlivňuje určitým způsobem výrobu či spotřebu jiného, resp. jiných subjektů.“;
srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita, 2004., str. 84 Edice učebnic PrF
MU v Brně; č. 353. ISBN 80-210-3599-4
20
srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita, 2004., str. 85 Edice učebnic
PrF MU v Brně; č. 353. ISBN 80-210-3599-4
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1.4 Členění nápravných opatření
Opatření k nápravě lze, obdobně jako jiné právní instituty, členit v závislosti na použití
určitých kritérií. Podle Jančářové lze nápravná opatření dělit na bezprostřední, jejichž
účelem je zejména omezení a předcházení další ekologické újmě a reparační, jejichž účelem
je zmírnění dopadů ekologické újmy a celkově obnovit či nahradit poškozené přírodní zdroje.
21

Za nejdůležitější dělení považuji členění nápravných opatření podle následujících kritérií.

1.4.1 Zákonné členění nápravných opatření
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě dělí v příloze č. 4 nápravná opatření
na primární, doplňková a vyrovnávací. Primární nápravu příloha definuje jako „opatření
vracející poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce do základního stavu nebo
směrem k tomuto stavu.“
Doplňkovou nápravu vymezuje příloha jako „nápravné opatření přijaté v souvislosti s
přírodním zdrojem nebo jeho funkcemi, jehož důvodem je skutečnost, že primární náprava
nevedla k plné obnově poškozených přírodních zdrojů nebo jejich funkcí.“ Účelem doplňkové
nápravy je poskytnout podobnou úroveň přírodních zdrojů nebo jejich funkcí, včetně zdrojů
nebo funkcí na náhradní lokalitě, je-li to vhodné. Náhradní lokalita by měla být geograficky
spojena s poškozenou lokalitou a měl by být brán zřetel na zájmy postižené populace.
Vyrovnávací nápravou příloha rozumí „akci učiněnou s cílem vyrovnat přechodné ztráty
na přírodních zdrojích nebo jejich funkcích,“ ke kterým dochází ode dne, kdy došlo k
ekologické újmě, a je to akce, která probíhá, dokud primární náprava nedosáhne svého plného
účinku. Vyrovnávací náprava se provádí s cílem vyrovnat přechodné ztráty přírodních zdrojů
a funkcí čekajících na obnovu, přičemž neobsahuje finanční náhradu veřejnosti.

1.4.2 Dělení z časového hlediska
Z časového hlediska je možné nápravná opatření dělit na prevenční a následná opatření.
Preventivní opatření jsou taková opatření, která je třeba učinit ještě před tím, než by nějaká
ekologická újma vůbec mohla nastat. Obecně v oblasti ochrany životního prostředí hraje

21

srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 633, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
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princip prevence klíčovou roli. Mnohdy by totiž uvedení do původního stavu ani nebylo
technicky možné, případně by bylo velice nákladné a zdlouhavé. Řízení o uložení
preventivních opatření může příslušný orgán ochrany životního prostředí zahájit z moci
úřední, nebo na základě žádosti obsahující relevantní informace.

22

„Smyslem (preventivního

opatření, pozn. aut.) je rychle a účinně předcházet existujícím či budoucím hrozbám
chráněným částem přírody. Proto jím nelze zakázat činnost, která již v době vydání
rozhodnutí nemohla být vykonávána, neboť byla dokončena.“ 23
Opatření k nápravě jsou v pravém slova smyslu opatření následná, tj. ukládána jsou tehdy,
kdy již došlo k poškození části životního prostředí, resp. k ekologické újmě. Cílem takových
opatření je co možná nejdříve uvést poškozenou část životního prostředí do původního
stavu za použití nejlepších dostupných technologií. Kromě toho musí práce probíhat takovým
způsobem, aby nedošlo k poškození životního prostředí v okolí. Jestliže realizace opatření
nevyžaduje zvláštní odbornou způsobilost, mohou jej provést zaměstnanci původce.
V opačném případě je žádoucí, aby práce provedl subjekt specializující se na odstraňování
ekologických škod.

1.4.3 Nápravná opatření v užším a širším smyslu
Dalším možným kritériem, jak lze dělit nápravná opatření, je podle toho, co všechno
považujeme za nápravná opatření. Nápravnými opatřeními v užším smyslu rozumíme
opatření, která si kladou za cíl nápravu zpravidla viditelně poškozené části přírody. Jako
příklad typických opatření k nápravě je možno uvést úpravy v § 7 zákona o předcházení
ekologické újmě či § 42 vodního zákona. Zpravidla v ustanovení upravující tato opatření
obsahují sousloví „nápravná opatření“ či „opatření k nápravě“ v názvu.
V širším smyslu můžeme za nápravná opatření považovat cokoli, co má za účel spíše
ukončit nepříznivý stav než jej napravovat. Nepůsobí tedy aktivně na nápravu, ale
prostřednictvím různých omezení nebo zákazů pomáhají zabránit dalšímu škodám na
životním prostředí. Je možné sem zařadit taková opatření jako zabrání týraného zvířete (§
27c zákona č.246/1992 Sb.), odebrání nedovoleně držených jedinců (§ 89 ZOPK), odnětí
příslušného povolení či uzavření provozovny. Uzavřením provozovny sice nedojde

22
23

srov. § 8/1 zákona o předcházení ekologické újmě
srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2016, čj. 2 As 318/2015 - 41, www.nssoud.cz
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k zázračnému znovuobnovení poškozené části přírody, nicméně nepochybně může přispět ke
snížení rozsahu ekologické újmy a také zabrání dalšímu poškozování životního prostředí.
Z hlediska vzniku ztráty na životním prostředí můžeme dělit opatření k nápravě na
opatření uložená subjektu, který jednal protiprávně a v důsledku tohoto jednání vznikla škoda
na životním prostředí a na opatření uložená subjektu, kdy vznikly ztráty na životním prostředí
v důsledku činnosti předem povolené orgánem státní správy.

1.5 Shrnutí
Nápravná opatření v oblasti životního prostředí lze vymezit jako oprávnění navazující na
výkon dozoru za účelem odstranění, nebo alespoň zmírnění dopadů poškozené části
životního prostředí. Patří mezi administrativně-právní nástroje, jež aktivně působí na zlepšení
stavu životního prostředí. Příslušný orgán ochrany životního prostředí uloží odpovědnému
subjektu nápravné opatření, jsou-li splněny předpoklady vzniku odpovědnosti za ztráty na
životním prostředí, tj. porušení primární povinnosti, následek a příčinná souvislost mezi nimi.
Přestože může odpovědný subjekt hledět na uložení opatření k nápravě jako na sankci,
jeho hlavním účelem není potrestání původce, ale dosažení napravení nebo kompenzace
závadového stavu prostřednictvím uložení povinnosti odpovědnému subjektu. Nápravná
opatření také plní funkci individuální i generální prevence. Nelze také opomenout poměrně
skrytou internalizační funkci. Původce totiž musí na obnovu poškozené části životního
prostředí vynaložit část ze svých zisků, což pravděpodobně vyvolá zvýšení ceny výrobku.
Nová cena více odráží skryté náklady na výrobu, a tím pádem se blíží reálným nákladům.
Úpravu opatření k nápravě nejvíce z odvětvových principů ovlivňuje princip odpovědnosti
původce, resp. princip „znečišťovatel platí“ a princip odpovědnosti státu. Samotné řízení o
uložení nápravného opatření ovlivňuje princip informovanosti a účasti veřejnosti. Úprava
týkající se nápravných opatření by měla upřednostňovat jejich včasnou realizaci. Nevyžadujeli provedení nápravných opatření zvláštní odborné znalosti či postupy, provádí je zpravidla
zaměstnanci původce. V opačném případě práce provádí subjekt specializující se na
odstraňování ekologických škod.
Opatření k nápravě je možné členit podle různých kritérií. Z časového hlediska je možné
opatření dělit na prevenční a následná opatření. Účelem preventivních opatření je zamezení
možných ztrát na životním prostředí, u nichž by byla náprava nemožná, popř. velice nákladná
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či zdlouhavá. Opatření k nápravě v pravém slova smyslu jsou opatření následná, tj. ukládána
jsou tehdy, kdy již ke škodám na životním prostředí došlo.
Dále lze opatření dělit v závislosti na tom, jak je široce zvolena samotná definice pojmu
opatření k nápravě. V užším slova smyslu jimi rozumíme taková opatření, jejichž cílem je
napravovat nebo kompenzovat ztrátu na životním prostředí. Jedná se např. o opatření podle §
7 zákona o předcházení ekologické újmě či podle § 42 vodního zákona a v právních
předpisech jsou označována jako nápravná opatření či opatření k nápravě. V širším smyslu
můžeme za nápravná opatření považovat též zabrání týraného zvířete, odebrání nedovoleně
držených jedinců, odnětí příslušného povolení či uzavření provozovny. Taková opatření sice
přírodu neobnovují, nicméně přispívají ke snížení rozsahu ekologické újmy a zabraňují dalším
možným škodám na životním prostředí.
Z hlediska vzniku ztráty na životním prostředí můžeme dělit opatření k nápravě na
opatření uložená subjektu, který jednal protiprávně a v důsledku tohoto jednání vznikla škoda
na životním prostředí a na opatření uložená subjektu, kdy vznikly ztráty na životním prostředí
v důsledku činnosti předem povolené orgánem státní správy. V neposlední řadě člení opatření
sám zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, který dělí opatření na primární,
doplňková a vyrovnávací.
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2. Unijní legislativa životního prostředí a její vliv na
nápravná opatření v českém právu
Unijní právo ovlivňuje celou řadu vnitrostátních právních předpisů a jeho role není
zanedbatelná ani v oblasti práva životního prostředí. Podle odhadu vychází vnitrostátní úprava
členských států v oblasti ochrany životního prostředí z více než 80% z unijní úpravy

24

,

proniká téměř do všech oblastí ochrany životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější prameny unijního práva lze bez pochyby označit nařízení a
směrnice. Zatímco nařízení jsou přímo použitelná a není třeba žádné činnosti zákonodárné
moci členských státu

25

, směrnice je třeba transponovat do vnitrostátních právních předpisů.

Transpozice je zpravidla provedena v rozsahu směrnice. Pokud se členský stát rozhodne jít
nad rámec směrnice a upravit danou záležitost přísněji 26, měl by jej k tomu vést odůvodněný
(kvalifikovaný) veřejný zájem. V opačném případě dochází k diferenciaci práva jednotlivých
členských států a v konečném důsledku jde přísnější úprava k tíži daného členského státu.
Právě vlastní přísnou úpravou totiž snižuje svou konkurenceschopnost. Na druhou stranu,
právo životního prostředí patří mezi právní odvětví, kde je metoda přísnější regulace ve
veřejném zájmu obhajitelná.
Poprvé se začalo právo Evropských společenství zabývat životním prostředím v 70. - 80.
letech minulého století. Tehdejší začátek ekologického smýšlení úzce souvisí s konáním
prvního Summitu Země ve Stockholmu v roce 1972. Deklaraci OSN o životním prostředí
obsahovala mj. výzvu ke spolupráci při dalším rozvíjení mezinárodního práva v otázkách
odpovědnosti a náhrady škody. Reakce ze strany Společenství byla velmi rychlá. Ještě téhož
roku se konal na úrovni Společenství Pařížský summit, jehož výsledkem byla mimo jiné i
vyzvání Komise, aby přijala Akční program pro životní prostředí s tím, že „výlučné zaměření
Společenství na ekonomický vývoj je neúnosné a nesprávné.“

27

Státy Společenství se

rozhodly, že budou chtít jít příkladem nejen v hospodářské spolupráci, ale i v oblasti ochrany
životního prostředí nebo lidských práv.

24

srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 79, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
25
Nařízení EU může stanovit, že členský stát může jeho působnost zúžit prostřednictvím schválení výjimky.
26
jedná se o tzv. goldplating
27
srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 80, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
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Evropská unie je jako celek považována za nejprogresivnějšího ochránce životního
prostředí. V současnosti je účinný Sedmý akční program. 28 Evropská unie si dala za cíl stát
se do roku 2020 inteligentní a udržitelnou inkluzivní ekonomikou prostřednictvím souboru
politik a opatření zaměřených na nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje.

29

Na

rozdíl od předcházejících akčních programů nestanoví žádné jasné cíle ohledně přípravy
konkrétní legislativy. 30
Samotné principy evropského práva životního prostředí jsou mj. vyjádřeny v primárním
právu, zakotveny jsou v článku 191 SFEU. Jedná se o principy vysoké úrovně ochrany, trvale
udržitelného rozvoje, prevence, obezřetnosti a v neposlední řadě princip znečišťovatel platí.
Podle článku 37 Listiny základních práv EU musí být vysoká úroveň ochrany životního
prostředí a zvyšování jeho kvality začleněny do politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou
udržitelného rozvoje.
Regulace ochrany životního prostředí má Evropská unie v tzv. sdílené pravomoci, což
vyplývá z čl. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s článkem 69 SFEU dbají
vnitrostátní parlamenty členských států na dodržování zásady subsidiarity v souladu s
Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Podle protokolu se návrhy
legislativních aktů odůvodňují s ohledem na výše uvedené zásady a obsahuje informace
umožňující posoudit soulad se zásadami, tzn. proč je předpis na úrovni Unie nezbytný a zda je
rozsah úpravy přiměřený. Následně se přihlíží k odůvodněným stanoviskům, která vydaly
vnitrostátní parlamenty nebo komora některého z těchto vnitrostátních parlamentů. Každý
vnitrostátní parlament členského státu má dva hlasy, přičemž v případě dvoukomorového
parlamentního systému má každá komora jeden hlas. Protože se jedná o sdílenou pravomoc,
členské státy mohou v oblasti ochrany životního prostředí přijímat vlastní úpravu nad rámec
unijní regulace. 31
Z hlediska tématu diplomové práce je klíčová směrnice Evropského parlamentu a Rady
o odpovědnosti za životní prostředí.

32

Jako inspirační zdroj směrnici posloužila Luganská

úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené činnostmi nebezpečnými
28

Celým názvem „Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013
o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích
naší planety“
29
srov. bod (1) důvodu přijetí Sedmého akčního programu
30
srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 109, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
31
srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 92, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
32
Celý název směrnice zní „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní
prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí“
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životnímu prostředí. Ačkoli úmluva nevstoupila v platnost v důsledku nedosažení potřebného
počtu ratifikací, svým zněním dokázala významně ovlivnit evropské právo životního prostředí
a pochopitelně také právní řád České republiky.
Kromě samotné úpravy směrnice je vhodné nejprve shrnout klíčové důvody k jejímu
přijetí. Základní zásadou této směrnice je finanční odpovědnost provozovatele, jehož činnost
způsobila škodu na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody.
Provozovatelé mají být podle důvodů k přijetí nuceni přijímat opatření a rozvíjet postupy ke
snižování rizik škod na životním prostředí a tím docílit snížení rizika škody na životním
prostředí. 33
Obnova životního prostředí by měla probíhat účinným způsobem zajišťujícím dosažení
důležitých cílů v oblasti obnovy. K tomuto účelu by měl být vymezen společný rámec a na
jeho řádné používání by měl dohlížet příslušný orgán. 34
V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ by měl provozovatel nést náklady na nutná
preventivní nebo nápravná opatření. V případech realizace preventivních nebo nápravných
opatření jiným subjektem než odpovědným provozovatelem by měl orgán ochrany životního
prostředí zajistit, aby byly náklady na preventivní nebo nápravné opatření zpětně uhrazeny
provozovatelem. 35
Kromě osob postižených škodami na životním prostředí by měly podle směrnice přispívat
k jejímu účinnému provádění též nevládní organizace podporující ochranu životního
prostředí. 36
V případě, že je škodou na životním prostředí dotčeno více členských států, měly by mezi
sebou spolupracovat. 37
V neposlední řadě je vhodné zopakovat, že z povahy věci směrnice umožňuje členským
státům Evropské unie ponechání přísnější právní úpravy.
Účelem směrnice je vytvoření systému odpovědnosti za životní prostředí za použití
principu „znečišťovatel platí“ s cílem předcházet škodám na životním prostředí a napravovat
je. Směrnice se vztahuje na škody na životním prostředí způsobené jakoukoli pracovní

33

srov. bod č. 2 důvodů přijetí směrnice
srov. bod č. 16 důvodů k přijetí směrnice
35
srov. bod č. 17 důvodů k přijetí směrnice
36
srov. bod č. 25 důvodů k přijetí směrnice
37
srov. bod č. 28 důvodů k přijetí směrnice
34
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činností uvedenou v příloze III

38

a dále na bezprostřední hrozbu škod, které se vyskytnou v

důsledku těchto činností, jednal-li provozovatel úmyslně nebo z nedbalosti. Na ekologickou
újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny např. ozbrojeným
konfliktem nebo živelní událostí výjimečné a neodvratné povahy, se směrnice nevztahuje.
Směrnice taktéž nezakládá soukromému subjektu právo na náhradu škod v důsledku škod na
životním prostředí nebo bezprostřední hrozby takových škod, úprava soukromoprávní
náhrady škody je tedy ponechána na jednotlivých členských státech. 39
Za největší přínos směrnice pro úpravu nápravných opatření lze považovat umožnění
lepšího zapojení nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí a
zakotvení principu spolupráce členských států v případě přeshraniční ekologické újmy.
Úprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES byla promítnuta v České
republice do zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, jejíž
úpravě se podrobněji věnuji v kapitole 3.2.

38

Jedná se např. o provozy zařízení podléhajících povolení podle směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o
integrované prevenci a omezování znečištění
39
„Směrnice se nijak nedotýká práva na náhradu obvyklé škody, které zaručuje kterákoli příslušná mezinárodní
dohoda upravující občanskoprávní odpovědnost“, srov. bod č. 11 důvodů k přijetí směrnice.
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3. Nápravná opatření v českém právu

3.1 Úvod
Úprava nápravných opatření je v našem právním řádu roztříštěná v poměrně široké
škále právních předpisů a není ani užívána jednotná terminologie. Zákon o předcházení
ekologické újmě hovoří o nápravných opatřeních, vodní zákon používá termín opatření
k nápravě. Lesní zákon pro změnu používá pojem opatření k odstranění zjištěných
nedostatků. Není překvapením, že čím je větší množství zákonů, tím je větší pravděpodobnost
duplicitní ochrany složek životního prostředí. Pro nápravu části přírody je možné volit
uložení opatření k nápravě na základě dvou, někdy i tří zákonů, v čemž lze spatřovat jistou
nedokonalost.
Stěžejní právním předpisem, na jehož základě by se měla nápravná opatření ukládat, by
měl být zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů. Pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích vydáno nápravné opatření
podle zákona o předcházení ekologické újmě, které je dostatečné k odstranění zjištěných
nedostatků, opatření podle složkových zákonů se již neukládá. Zahájené řízení o uložení
opatření příslušný orgán přeruší, pokud bylo zahájeno řízení o uložení nápravných opatření
podle zákona o předcházení ekologické újmě.
I přes rozmanitost právní úpravy však můžeme nalézt obecné východisko v ustanovení §
27 zákona o životním prostředí. Z něj vyplývá, že je preferována náprava uvedením do
původního stavu. Pokud náprava není možná nebo je neúčelná, vzniká povinnost nahradit
ekologickou újmu jiným způsobem (= povinnost provést kompenzační opatření). Náhrada
v penězích je možná jen tehdy, jestliže újmu nelze nahradit jiným způsobem. Souběh náhrad
vyloučen není. Pro úplnost je třeba dodat, že vedle uložení opatření k nápravě je často
ukládána sankce za přestupek. 40 Podobu vnitrostátního práva ovlivňuje právo Evropské unie,
což je stručně popsáno v předchozí kapitole.
Nápravná opatření může ukládat orgán ochrany životního prostředí, je-li k tomu zákonem
zmocněn. Podobně, jak je rozprostřená úprava nápravných opatření, je též velmi pestrá paleta
40

Postup orgánu ochrany životního prostředí, kdy současně uloží nápravná opatření a peněžitou sankci, je zcela
v pořádku. Nejedná se o dvojí trestání, neboť v případě opatření k nápravě je primárním cílem uvést prostředí do
původního stavu, zatímco účelem sankce za přestupek je potrestat odpovědný subjekt za porušení zákona.
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orgánů, které mohou opatření uložit. Zpravidla tuto pravomoc má ČIŽP nebo orgány
územních samosprávných celků, kdy se nejčastěji jedná o obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
Poměrně velkou slabinou systému opatření k nápravě je nedostatečné řešení nápravy pro
staré ekologické zátěže. Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci
horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným
nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (jedná se zejména o ropné látky, pesticidy,
PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme
považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje
nebo není znám.

41

Na likvidaci starých ekologických zátěží se velkou měrou podílí stát.

V roce 2017 šlo na tyto účely přes 800 milionů korun. Od roku 1991 vydal stát na sanaci přes
60 miliard korun. 42
Předmětem následujících podkapitol jsou nápravná opatření obsažená v zákoně č.
167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, dále opatření upravená ve
složkových zákonech a také opatření týkající se odpadového hospodářství. Nápravná opatření
v těchto zákonech považuji za nejvýznamnější, protože jejich provádění má na kvalitu životní
prostředí největší vliv.

3.2 Nápravná opatření v zákoně o předcházení ekologické újmě
Přijetím zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě došlo
k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES, o odpovědnosti za životní
prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Z formálního
hlediska by mělo jít o klíčový právní předpis, na základě kterého bude vydávána převážná
většina nápravných opatření, jež povedou k odstranění ekologické újmy. Ačkoli v roce 2017
inspekce provedla celkem 153 kontrol dodržování zákona o předcházení ekologické újmě,
nebylo zahájeno žádné řízení ve vazbě na tento zákon, a to ani na základě žádosti, ani z
moci úřední. 43

41

srov. https://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze ke stavu 4. 7. 2018
viz http://ekonomicky-denik.cz/likvidace-stare-ekologicke-zateze-vysla-vloni-stat-811-milionu-korun/ ke
stavu 5. 8. 2018
43
srov. Výroční zpráva ČIŽP 2017, str. 81 – http://www.cizp.cz/file/hj8/vyrocni-zprava-CIZP-2017-04.pdf ke stavu 10. 8. 2018
42
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Podle Damohorského je ekologická újma koncipována jako „imateriální ztráta, která
může vznikat z jednání jako protiprávního, tak i po právu“, přičemž je tato ztráta pociťována
kromě vlastníka též dalšími osobami, často i mimo místo, kde vznikla. 44 Zákon o předcházení
ekologické újmě ji vymezuje jako „nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo
měřitelné zhoršení jeho funkcí, přičemž se taková změna může projevit přímo nebo nepřímo.“
S pojmem ekologická újma se můžeme setkat kromě zákona o předcházení ekologické
újmě také v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Zákon o životním prostředí
vymezuje ekologickou újmu v ustanovení § 10 jako „ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí
ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v
důsledku lidské činnosti.“ Kvůli chybějící úpravě v zákoně o životním prostředí však není
náprava ekologické újmy podle tohoto zákona přímo uplatnitelná. 45
Zákon č. 167/2008 Sb. se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího
vzniku, jsou-li způsobeny provozní činností. Provozní činnost zákon vymezuje jako činnost
vykonávanou v rámci hospodářské činnosti, obchodu nebo podnikání, bez ohledu na její
soukromou či veřejnou povahu nebo na její ziskový či neziskový charakter. Naopak zákon se
nepoužije na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny
např. ozbrojeným konfliktem nebo živelní událostí výjimečné a neodvratné povahy.
Je-li příčinou vzniku ekologické újmy havárie podle vodního zákona, postupuje se při
jejím zneškodňování a odstraňování jejích škodlivých následků podle § 40 a 41 vodního
zákona, avšak při ukládání nápravných opatření k odstranění následků takové havárie se již
postupuje podle zákona o předcházení ekologické újmě.
Zákon upravuje jak preventivní opatření, jejichž účelem je ekologické újmě předejít nebo
alespoň minimalizovat, tak nápravná opatření. Povinnost prevence je velmi důležitá a
napomáhá snížit celkové riziko vzniku ekologické újmy. Každopádně takové riziko nelze
nadobro vyloučit. Zatímco všeobecná preventivní opatření jsou upravena v jednotlivých
složkových předpisech ochrany životního prostředí, povinnost provádět speciální preventivní
opatření vyplývá přímo ze zákona o předcházení ekologické újmě.

44

46

V případě, že nakonec

srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, str. 87,
Právnické učebnice, 90. ISBN 978-80-7400-338-7
45
srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, str. 88,
Právnické učebnice, 90. ISBN 978-80-7400-338-7
46
srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě: s
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. Praha:
Leges, 2009, str. 84. ISBN 978-80-87212-07-3.
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dojde ke způsobení ekologické újmy, je provozovatel povinen přijmout nápravná
opatření.
Nápravná opatření zákon vymezuje v § 2 písm. k jako „opatření přijaté ke zmírnění
dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní
zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo
jejich funkcí.“ Jedná se zcela správně o velmi obecné vymezení, jež umožňuje využití široké
škály prostředků pro odstranění ekologické újmy. Předpokladem povinnosti realizovat
nápravné opatření je tedy vznik ekologické újmy, resp. její bezprostřední hrozba pro
provedení preventivních opatření, v příčinné souvislosti s provozní činností uvedenou
v příloze č. 1 zákona.

47

Jestliže provozní činnost v příloze č. 1 uvedena není, vzniká tato

povinnost jen tehdy, pokud byl výkon činnosti v rozporu s právními předpisy. Úpravu
nápravných opatření v případě vzniku ekologické újmy nalezneme v § 7 a § 11.
V prvé řadě je v případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy provozovatel povinen
neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení,
odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž
cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu
rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení
funkcí přírodních zdrojů.
Provozovatel je dále povinen vypracovat bez zbytečného odkladu návrh nápravných
opatření a předložit ho příslušnému orgánu ke schválení. Jedná se o významnou změnu oproti
režimům v ostatních zákonech, kdy zpravidla přichází orgán ochrany životního prostředí
v roli autority, která o uložení konkrétního opatření rovnou rozhoduje. Příslušný orgán poté
může navržená nápravná opatření schválit, nebo uložit jejich doplnění nebo změny.
Pokud příslušný orgán shledá navrhovaná opatření za dostačující, postačí tuto skutečnost
sdělit provozovateli úkonem podle čtvrté části správního řádu. V opačném případě návrh
posoudí jako podnět pro zahájení řízení o doplnění nebo změně nápravných opatření. 48
Příslušný orgán může i před zahájením řízení vyzvat provozovatele, aby ve stanovené
lhůtě provedl nezbytná nápravná opatření a udělit mu pokyny, kterými se má řídit při jejich

47

Mezi takové provozní činnosti příloha zákona zařazuje např. provozování zařízení podléhající vydání
integrovaného povolení, nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, nebo
nakládání s těžebním odpadem.
48
srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě: s
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. Praha:
Leges, 2009, str. 93. ISBN 978-80-87212-07-3.
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provádění. Následně může v řízení uložit provozovateli rozhodnutím provedení nápravných
opatření, stanovit jejich podmínky a určit lhůtu k jejich provedení.
Pokud nápravná opatření provozovatel bezodkladně neprovede, nebo není-li provozovatel
znám, zajistí jejich provedení bez zbytečného odkladu sám příslušný orgán. Proces
zajištění opatření podléhá režimu zákona o veřejných zakázkách, méně formální postup je
možný pouze v případě bezprostřední hrozby ekologické újmy.

49

Příslušný orgán hradí

náklady, jež vynaložil místo provozovatele, ze státního rozpočtu. Tyto náklady jsou potom
zpětně vyúčtovány provozovateli a po jejich uhrazení provozovatelem se prostředky vrací
zpět do státního rozpočtu.
Nelze-li provozovatele zjistit, nebo pokud zanikl, resp. zemřel bez právního nástupce,
hradí tyto náklady stát. Dále je hradí v případě, jde-li o nedobytnou pohledávku, popř.
prokáže-li provozovatel, že nenese náklady. Stát hradí náklady jen nad rámec, v němž bylo
zabránění nebo odstranění ekologické újmy nahrazeno z majetku nebo finančního zajištění
provozovatele. Ve všech těchto záležitostech jedná jménem státu příslušný orgán ochrany
životního prostředí.
Ojediněle se může stát, že provedené nápravné opatření nevede k nápravě ekologické
újmy. Provozovatel je posléze povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu informace o
všech důležitých okolnostech případu, aby tentokrát mohl být ve věci stanoven další postup,
který tentokrát povede k účinné nápravě.
Pro nápravu ekologické újmy na půdě je v § 11 upraven zvláštní postup.

50

Existuje-li

důvodné podezření, že v důsledku provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 došlo k ekologické
újmě na půdě nebo horninách (včetně přírodních léčivých zdrojů peloidu), příslušný orgán
zajistí bez zbytečného odkladu zpracování analýzy rizik a přeruší řízení o uložení
nápravných opatření do doby jejího předložení.
V případě vzniku ekologické újmy na půdě, která byla prokázána analýzou rizik a
stanoviskem příslušné krajské hygienické stanice, příslušný orgán zajistí zpracování návrhu
možných nápravných opatření a jejich hodnocení, které zahrnuje hodnocení možných postupů
a odhad finanční a časové náročnosti jednotlivých alternativ. Provozovatel posléze odstraní
49

srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě: s
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. Praha:
Leges, 2009, str. 87. ISBN 978-80-87212-07-3.
50
Zvláštní újmou na půdě zákon rozumí „znečištění, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské
zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na
zemský povrch nebo pod něj,“ viz § 2 písm. a bod 3. zákona č. 167/2008 Sb.
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ekologickou újmu na půdě nápravným opatřením uloženým příslušným orgánem a
minimalizuje její nepříznivé důsledky, aby nepředstavovala významné riziko pro lidské
zdraví. Metody a způsob zpracování analýzy rizik, způsob hodnocení vhodnosti a
proveditelnosti nápravných opatření a další postupy jsou poté konkretizovány ve vyhlášce č.
17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě.
Při ukládání nápravných opatření k zajištění nápravy ekologické újmy na chráněných
druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, přírodních stanovištích a na
vodách se postupuje podle přílohy č. 4 zákona o předcházení ekologické újmě. Upřednostňuje
se navrácení poškozených přírodních zdrojů nebo jejich funkcí do základního stavu. 51
Zákon o předcházení ekologické újmě upravuje v ustanovení § 12 náhradu nákladů na
provedení nápravných opatření. Jedná se o typ konstrukce, kdy zákonodárce nezvolil tradiční
liberaci

52

, ale rozhodl se jít cestou proplacení nákladů na realizaci nápravného nebo

kompenzačního opatření. Provozovatelé jsou motivováni snižovat riziko škod na životním
prostředí, aby bylo riziko jejich finanční odpovědnosti co nejmenší. 53
Provozovatel za provedení nápravných opatření obligatorně nenese náklady, jestliže
prokáže, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba byla způsobena třetí osobou a
došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření, nebo je-li vzniklá ekologická
újma důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.
Orgán ochrany životního prostředí může rozhodnout (= fakultativní náhrada nákladů), že
provozovatel nenese náklady, pokud prokáže, že neporušil právní předpisy nebo rozhodnutí
vydaná na jejich základě a ekologická újma byla způsobena emisí nebo událostí, která byla
výslovně povolena, nebo podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k
emisím nebo k dané provozní činnosti, nebylo považováno za pravděpodobné, že by
způsobily ekologickou újmu. Rozhodnutí ve věci náhrady nákladů může být součástí
výrokové části rozhodnutí o uložení preventivních nebo nápravných opatření. 54
51

srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě: s
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. Praha:
Leges, 2009, str. 107. ISBN 978-80-87212-07-3.
52
V případě liberace by se provozovatel odpovědnosti zprostil, pokud by prokázal, že vynaložil veškerou péči,
kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Zde má však provozovatel povinnost nápravná opatření
provést a tyto náklady jsou mu zpětně v případě splnění zákonných podmínek proplaceny.
53
srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě: s
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. Praha:
Leges, 2009, str. 112. ISBN 978-80-87212-07-3.
54
srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě: s
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1. vyd. Praha:
Leges, 2009, str. 113. ISBN 978-80-87212-07-3.
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Pod pojmem náklady zákon rozumí „náklady na předcházení ekologické újmě nebo na její
nápravu v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně nákladů na zjištění a posouzení
ekologické újmy a dalších souvisejících nákladů.“ Jejich výčet není uzavřený, nicméně aby
šlo o náklady, které hradí provozovatel, je třeba, aby vznikly v souvislosti s předcházením
ekologické újmy nebo s její nápravou. 55
Pokud ekologickou újmu nebo její hrozbu způsobilo více provozovatelů, jsou povinni
provádět preventivní nebo nápravná opatření společně a nerozdílně. Solidarita provozovatelů
razantně zvyšuje šanci na provedení nápravy ekologické újmy. Následný regres je možný,
pokud jeden z provozovatelů provedl nápravné opatření sám, popř. zda se na něm podílel z
větší části, než je jeho odpovědnost. 56
Úprava zákona o předcházení ekologické újmě pamatuje i na případy přeshraniční
ekologické újmy. Jestliže se ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba týká nebo může
týkat jiného členského státu, oznámí to příslušný orgán neprodleně ministerstvu. Ministerstvo
v součinnosti s příslušným orgánem poskytuje příslušným orgánům členských států potřebné
informace týkající se ekologické újmy pocházející z České republiky, aby mohly přijmout
potřebná opatření k odstranění, odvrácení nebo minimalizaci ekologické újmy. Dále
ministerstvo spolupracuje s příslušnými orgány členských států při přijímání preventivních a
nápravných opatření a bere v úvahu doporučení vypracovaná příslušnými orgány členských
států.
Jestliže se ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba pocházející z území jiného
členského státu dotkne nebo může dotknout České republiky, je orgán veřejné správy, který
informaci obdrží, povinen poskytnout tuto informaci bezodkladně ministerstvu. V případě,
že, že na území České republiky došlo k ekologické újmě, jež má původ na území jiného
členského státu, oznámí ministerstvo tuto skutečnost Komisi a příslušným úřadům všech
ostatních dotčených členských států. Ministerstvo může také doporučit členskému státu, z
jehož území ekologická újma pochází, přijetí preventivních nebo nápravných opatření.
Zároveň určí výši nákladů, které vznikly České republice v souvislosti s přijetím
preventivních nebo nápravných opatření, a bude požadovat jejich náhradu.

55

srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1.
Leges, 2009, str. 71. ISBN 978-80-87212-07-3.
56
srov. STEJSKAL, Vojtěch a Ondřej VÍCHA. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její
komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. 1.
Leges, 2009, str. 75. ISBN 978-80-87212-07-3.
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nápravě: s
vyd. Praha:
nápravě: s
vyd. Praha:

3.3 Nápravná opatření v ochraně vod
Voda patří mezi nejdůležitější složky životního prostředí. Každý živý organismus ji
potřebuje ke svému životu, i lidské tělo se z více než dvou třetin skládá z vody.
S přibývajícím suchem lze předpokládat, že se úroveň ochrany kvality i kvantity vody bude
neustále zvyšovat. Téměř každé ohrožení životního prostředí je způsobilé vyvolat nepříznivé
následky ve vodě, ať už v té povrchové nebo podzemní. Právní ochrana vod je zakotvena
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“).
Klíčové nápravné opatření upravuje ustanovení § 42 vodního zákona. Příslušný
vodoprávní úřad (v tomto případě se jím rozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností)
nebo Česká inspekce životního prostředí uloží subjektu, který porušil povinnost (= původci)
57

k ochraně povrchových nebo podzemních vod, povinnost provést opatření k nápravě

závadného stavu, popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod, vyžaduje-li to
povaha věci. Hlavním rozdílem úpravy nápravných opatření ve vodním zákoně a v zákoně
167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, lze spatřit v tom, že
„ekologická újma pokrývá širší spektrum negativních změn na vodním prostředí, zatímco § 42
(vodního zákona, pozn. aut.) je vztažen pouze k jakosti vod.“ 58
Opatření k nápravě může příslušný orgán ochrany přírody uložit i nabyvateli majetku
prostřednictvím privatizace,

59

který není původcem závadného stavu, ale k majetku je

závadný stav vázán. K tomu navíc zákon přidává podmínky, že nabyvatel majetek získal s
vědomím ekologické zátěže, uzavřel zvláštní smlouvu, nebo mu byla poskytnuta sleva z
kupní ceny z důvodu závadného stavu, jenž je předmětem opatření k nápravě. Za splnění
těchto podmínek je možné uložit nabyvateli opatření k nápravě i v případě, existuje-li dosud
původce závadného stavu.
Ke vztahu mezi prvním a druhým odstavcem v § 42 se již v minulosti vyjádřil Nejvyšší
správní soud. „Ustanovení § 42 odst. 2 vodního zákona má v případě, kdy jsou splněny
všechny v něm uvedené podmínky, aplikační přednost před § 42 odst. 1 téhož zákona. Z
ustanovení § 42 odst. 2 vodního zákona in fine, se totiž jasně podává, že podle tohoto
57

Za původce závadného stavu lze na rozdíl od původce havárie označit jen osobu, která porušila některou
z povinností zakotvených vodním zákonem; srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s aktualizovaným
podrobným komentářem po roce účinnosti nového občanského zákoníku k 15. 3. 2015. III. vydání. Praha: Sondy,
2015, str. 136. Paragrafy do kapsy. ISBN 978-80-86846-57-6
58
srov. HORÁČEK, Zdeněk. Vodní zákon: s aktualizovaným podrobným komentářem po roce účinnosti nového
občanského zákoníku k 15. 3. 2015. III. vydání. Praha: Sondy, 2015, str. 138. Paragrafy do kapsy. ISBN 978-8086846-57-6
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Prostřednictvím privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
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ustanovení postupuje vodoprávní úřad nebo ČIŽP i v případě, existuje-li dosud původce
závadného stavu…Ustanovení § 42 odst. 2 vodního zákona nasvědčuje tomu, že závazek
likvidace ekologické zátěže sleduje právní osud věci. Váže-li se tedy závadný stav k určitému
majetku, pak zejména v situaci, kdy je budoucí nabyvatel věci s existencí tohoto závadného
stavu seznámen při podpisu smlouvy…Tomu navíc v posuzovaném případě nasvědčuje i
skutečnost, že se kupní cena distribučního skladu pohybovala výrazně pod cenou odhadní, a
lze tedy usuzovat, že formou jakési slevy z kupní ceny byla kompenzována právě případná
povinnost nového vlastníka přijmout potřebná opatření k odstranění závadného stavu na věci
váznoucího… Tím je výhodněji nabyté vlastnické právo recipročně kompenzováno zvláštní
povinností, která je spjata se zvláštní povahou věcí“. 60
Dotčení vlastníci

61

jsou povinni strpět provedení opatření k nápravě uloženého nebo

nařízeného vodoprávním úřadem. Kromě toho jsou povinni umožnit vstup, popřípadě vjezd na
své pozemky a stavby a strpět omezení jejich obvyklého užívání. Náhradu za majetkovou
újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění opatření k nápravě hradí ten, jemuž
bylo opatření k nápravě uloženo, popř. příslušný vodoprávní úřad. Právo na náhradu musí být
uplatněno do 6 měsíců od svého vzniku, jinak zaniká.
Náklady na provedení opatření k nápravě výhradně nese ten, jemuž bylo opatření k
nápravě uloženo. Pokud ten, komu byla uložena opatření, je neplní a hrozí nebezpečí z
prodlení, zabezpečí opatření k nápravě příslušný orgán ochrany vod na náklady původce.
Nelze-li však původce zjistit a hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových nebo
podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě vodoprávní úřad, přičemž může
uložit provedení opatření k nápravě právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, je-li
k provedení opatření způsobilá. Taková opatření jsou financována ze zvláštního účtu kraje,
který je kraj povinen zřídit.

62

Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o adekvátní

řešení situace. Příslušný kraj zašle tyto prostředky příslušnému orgánu podle zákona o
předcházení ekologické újmě bez zbytečného odkladu na základě jeho žádosti.
Na závěr je vhodné dodat, že vodní zákon v ustanovení § 125l umožňuje upuštění od
správního trestu, jestliže pachatel přestupku přijme faktická opatření k odstranění následků
porušení povinnosti, jakož i opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo znečišťování
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viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2009, čj. 2 As 84/2008 - 131, www.nssoud.cz
Jedná se o vlastníky majetku, na němž závadný stav vázne nebo jejichž majetku je nutno použít při odstranění
závadného stavu, a kteří nejsou těmi, jimž bylo opatření k nápravě uloženo.; viz § 42 odst. 6 vodního zákona
62
Ze zvláštního účtu kraje je možné financovat též opatření k nápravě ekologické újmy podle zákona č.
167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
61

30

podzemních nebo povrchových vod a uložení správního trestu by vzhledem k nákladům na
učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti. Institut upuštění od správního trestu by měl
motivovat odpovědný subjekt ke včasnému přijetí opatření.

3.4 Nápravná opatření v ochraně přírody a krajiny
V oblasti ochrany přírody a krajiny se můžeme setkat s poměrně širokou úpravou opatření
k nápravě, a to v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jako „ZOPK“). Do
tohoto zákona byly mj. implementovány směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice Rady 79/409/EHS, o
ochraně volně žijících ptáků.
Obecné opatření k nápravě nalezneme v ustanovení § 86, který stanovuje obecnou
povinnost navrácení do původního stavu změněnou část přírody a krajiny tomu, kdo ji
poškodil, zničil, nebo nedovoleně změnil. Preferovaným způsobem je naturální restituce,
orgán ochrany přírody rozhoduje pouze o tom, zda je naturální restituce možná, případně jak
má být provedena.
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Tak jako u jiných nápravných opatření hraje klíčovou roli princip

odpovědnosti původce. Právě ten totiž hradí veškeré náklady související s provedením
nápravných opatření. Zákonem stanovená povinnost nápravy následků může mít daleko větší
odrazující účinek než možnost pokuty. 64
Ukládané opatření nesmí být v rozporu s předpisy upravujícími využití území nebo
zakazující určité činnosti, například v ochranných pásmech zařízení technické infrastruktury
apod.

65

Jestliže naturální restituce není možná nebo není účelná, uloží orgán ochrany

přírody povinnost provést náhradní opatření (= naturální kompenzace), např. u pokácení
dřevin o obvodu kmene větším než 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí bez
příslušného povolení, orgán ochrany přírody uloží povinnost vysázet dřeviny nové.
Uložením povinnosti uvedení do původního stavu či náhradního opatření není dotčena
povinnost náhrady škody podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo
63

srov. VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK,
ochraně přírody a krajiny: komentář. Vydání první. V Praze: C. H. Beck, 2018., str. 606.
komentované zákony, ISBN 978-80-7400-675-3
64
srov. VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK,
ochraně přírody a krajiny: komentář. Vydání první. V Praze: C. H. Beck, 2018., str. 605.
komentované zákony, ISBN 978-80-7400-675-3
65
srov. VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK,
ochraně přírody a krajiny: komentář. Vydání první. V Praze: C. H. Beck, 2018., str. 606.
komentované zákony, ISBN 978-80-7400-675-3
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protiprávní jednání či trestný čin. Pokácí-li někdo na cizím pozemku větší množství
vzrostlých stromů bez povolení, aby odcizil dřevo, může spáchat nejen přečin krádeže, ale i
poškození a ohrožení životního prostředí, a navrch bude nucen vysázet nové stromy. Kromě
uvedení do původního stavu může vlastník žádat přiměřené zadostiučinění, popř. ušlý zisk
plně v režimu občanského zákoníku. 66
Zákon upravuje mj. ještě jeden obdobný institut, a to opatření k odstranění zjištěných
závad v § 85 ZOPK. Tato opatření mohou ukládat krajské úřady, popř. Agentura a správy
národních parků, jestliže v obvodu jejich působnosti dochází k ohrožování zájmů ochrany
přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí posléze v rámci vrchního dozoru v ochraně
přírody kontroluje, jak orgány ochrany přírody, stráž přírody, fyzické i právnické osoby
dodržují zákon. Zjistí-li ministerstvo životního prostředí závady, uloží potřebná opatření k
jejich odstranění.
Pro kompenzaci v případě kácení dřevin nalezneme zvláštní úpravu v ustanovení § 9
ZOPK. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin, přičemž lze navíc uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše
na dobu pěti let. Zajištěním náhradní výsadby je zároveň splněna povinnost náhradního
opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.
Jak již bylo uvedeno v úvodu této podkapitoly, do zákona byly transponovány směrnice
upravující evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Součástí transpozice bylo mimo jiné
vytvoření speciální úpravy pro kompenzační opatření v ustanovení § 45i ZOPK.
Prokáže-li se významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje-li variantní řešení bez významného
negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným významným negativním
vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu

66

67

a až po uložení

Uvedený souběh odpovědností není vyloučen, naopak je velice častý a žádoucí. Jednotlivá ustanovení totiž
sledují jiný cíl. Zatímco pro trestní právo je nejvýznamnější potrestání pachatele, pro právo životního prostředí
je nejdůležitější dosáhnout uvedení do původního stavu a z hlediska občanského práva jde zejména o nahrazení
škody vlastníkovi poškozené části životního prostředí.
67
Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze koncepci
nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků
nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být
důvodem ke schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Komisi o stanovisko žádá Ministerstvo životního
prostředí., srov. § 45i odst. 10 ZOPK
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kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit.
Zákon rozlišuje kompenzační opatření pro účely koncepce
účely záměru.

69

68

a kompenzační opatření pro

Součástí kompenzačních opatření pro účely záměru mohou být opatření

směřující k nahrazení možných dočasných ztrát na předmětu ochrany.
Kompenzační opatření pro účely koncepce stanoví orgán ochrany přírody a musí být
zahrnuta do koncepce před jejím schválením. Kompenzační opatření pro účely záměru
stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě podnětu orgánu příslušného ke
schválení záměru. Uložená kompenzační opatření musí být provedena před realizací záměru.
Kompenzační opatření se považují za zajištěná, existuje-li odůvodněná záruka, že budou
plnohodnotně funkční a celková soudržnost soustavy ptačích oblastí a evropsky významných
lokalit bude zajištěna. Zajištění kompenzačních opatření potvrdí vyjádřením orgán ochrany
přírody, který je stanovil.
Uložení kompenzačních opatření je důvodem pro stanovení odkladu vykonatelnosti
rozhodnutí, kterým se záměr schvaluje, a až do vydání vyjádření orgánu ochrany přírody,
kterým bude zajištění kompenzačních opatření potvrzeno. O uložených kompenzačních
opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně
Ministerstvo životního prostředí, které poté informuje Komisi.
ZOPK upravuje též nápravná opatření v širším slova smyslu. Orgán ochrany přírody může
odebrat nedovoleně držené jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ptáků.
Odebrat může i jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů
chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel takového jedince neprokáže jeho
původ nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv. 70 Písemné
rozhodnutí o odebrání musí orgán ochrany přírody pod sankcí neplatnosti vydat nejpozději do
15 dnů ode dne odebrání. Vlastníkem odebrané věci se stává stát.

68

„Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit lokalitu dotčenou
realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části.“;
srov. § 45i odst. 11 ZOPK
69
„Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení
záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném
rozsahu a kvalitě.“; srov. § 45i odst. 11 ZOPK
70
Jedná se o Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
(Convention on International Trade in Endangered Species, známá také jako CITES či Washingtonská úmluva)
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Druhým takovým nápravným opatřením v širším slova smyslu je oprávnění ČIŽP v
případech hrozící škody nařídit omezení, případně zastavení škodlivé činnosti až do doby
odstranění jejich nedostatků a příčin.

3.5 Nápravná opatření v ochraně půdy
Půda patří podobně jako voda mezi klíčové, resp. základní složky životního prostředí.
Z právního hlediska je půda chráněna více předpisy. Lesní půdy, resp. pozemky určené
k plnění funkce lesa, jsou chráněny prostřednictvím lesního zákona. Ostatní typy půd jsou
chráněny především zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Kromě zaručení ochrany kvality a kvantity půdy prostřednictvím četných zákazů 71, příkazů a
zásad jejího užívání zákon obsahuje také opatření k nápravě, a to konkrétně v ustanovení § 3c.
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uloží původci závadného stavu opatření k
nápravě k odstranění závad vzniklých porušením povinností uvedených v tomto zákoně. Jako
opatření k nápravě lze v závislosti na zjištěném znečištění zemědělské půdy uložit:
a) speciální osevní postupy,
b) agrotechnická a meliorační opatření sledující zlepšení půdních vlastností,
c) snížení přístupnosti nebo odčerpání rizikových prvků a rizikových látek, nebo
d) změnu druhu pozemku.

Obdobně jako u jiných složkových zákonů, se opatření k nápravě neuloží, pokud již bylo k
nápravě ekologické újmy vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o
předcházení ekologické újmě a o její nápravě. V případě, že bylo k nápravě ekologické újmy
zahájeno řízení o uložení nápravného opatření, orgán řízení podle zákona o ochraně ZPF
přeruší.
Náklady na opatření k nápravě nese původce závadného stavu. Povinnosti plynoucí z
opatření k nápravě uloženého původci závadného stavu přecházejí na jeho právního nástupce.
Jestliže je jiná osoba nežli původce oprávněna užívat zemědělskou půdu, k níž se opatření k
nápravě váže, má povinnost strpět provedení opatření k nápravě.
Zákon stanovuje pravomoc orgánům velmi obecně, přičemž podle ustanovení § 18 odst. 3
orgány ochrany zemědělského půdního fondu dozírají na dodržování právních norem a
71

Zákon zakazuje např. způsobovat nadměrné ohrožení zemědělské půdy erozí, poškozovat fyzikální, chemické
nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy, nebo znečišťovat půdu překračováním indikačních hodnot.
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soustavně kontrolují, zda jsou dodržovány podmínky a prováděna opatření jimi stanovená při
řízení a v mezích své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad.

3.6 Nápravná opatření v ochraně lesa
Význam lesů je obrovský nejen pro hospodářství, ale také pro životní prostředí. Právě lesy
napomáhají stabilitě ekosystému, produkují kyslík, lesní půda má schopnost zadržovat větší
množství vody než louky a v neposlední řadě je les domovem pro širokou škálu živočichů a
místem odpočinku pro člověka. Proto je třeba, aby platná právní úprava pomáhala udržet jak
kvalitu, tak rozlohu lesa. Z celkového počtu pravomocně uložených opatření k nápravě
Českou inspekcí životního prostředí tvoří opatření k nápravě z oblasti ochrany lesa více než
polovinu. 72
Ochrana lesa je zajištěna zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (dále jen „lesní zákon“). Opatření k nápravě ukládají orgány státní správy
lesů, přičemž takovým orgánem je podle § 3 odst. 2 zákona o České inspekce životního
prostředí právě ČIŽP. 73
Opatření k nápravě může kromě ČIŽP podle lesního zákona ukládat i obecní úřad obce
s rozšířenou působností, pokud uložení nepřekračuje její správní obvod, popř. za stejných
podmínek též krajský úřad. Nad ukládáním opatření vykonává dozor Ministerstvo životního
prostředí. Zvláštní režim státní správy lesů je potom upraven pro vojenské lesy a lesy
národních parků.
Dále mohou orgány státní správy lesů vlastníku lesa nařídit opatření při vzniku
mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese

74

, jestliže vlastník lesa nečiní

bezodkladná opatření k jejich odstranění nebo zmírnění jejich následků. Mezi taková opatření
patří:
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve
stanoveném rozsahu a termínu,

72

viz Výroční zpráva ČIŽP, str. 25; http://www.cizp.cz/file/hj8/vyrocni-zprava-CIZP-2017-04.pdf - ke stavu k
10. 8. 2018
73
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa nemá ani 10
paragrafů. Je jím zřízena Česká inspekce životního prostředí a zároveň trochu nesystémově upravuje její
působnost v ochraně lesa mimo lesní zákon.
74
Může se jednat o větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha
apod., viz § 32 odst. 2 lesního zákona
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b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých
organismů,
c) zničení napadených semen a sazenic,
d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva, popř.
e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.
Vyskytne-li se v okolí lesů nebo na skladech dříví některý ze škodlivých organismů v
nadměrném množství, může orgán státní správy lesů uložit opatření k vyhubení škodlivých
organismů. Navíc může uložit právnickým a fyzickým osobám, které skladují dříví nebo
užívají pozemky v okolí lesů, opatření proti rozšíření škodlivých organismů. Mezi nejčastější
škůdce patří lýkožrout smrkový (tzv. kůrovec). Jde-li o opatření v zájmu jiného než vlastníka
lesa, rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené. Inspekce je
také oprávněna v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo
jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.
Kontrolu plnění uložených opatření provádí Česká inspekce životního prostředí. Jestliže
opatření splněna nejsou, stanoví náhradní lhůtu k jejich splnění, a může také uložit pokutu. V
případech, kdy vlastník lesa neplní podstatné povinnosti stanovené lesním zákonem a
ohrožuje tím existenci lesa a lesy sousední a je-li ukládání pokut neúčinné, rozhodne orgán
státní správy lesů o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí.
Pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích vydáno nápravné opatření podle zákona
o předcházení ekologické újmě, které je dostatečné k odstranění zjištěných nedostatků,
opatření k nápravě podle lesního zákona se neukládá. Zahájené řízení o uložení opatření
příslušný orgán státní správy lesů přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích
zahájeno řízení o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě.

3.7 Nápravná opatření v ochraně ovzduší a ozonové vrstvy Země
Ochrana ovzduší stojí na principu ochrany před vnášením znečišťujících látek ve
vyšším množství, než stanovují právní předpisy.

75

Klíčovým právním předpisem

zajišťujícím jeho ochranu je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

75

V podstatě jde o princip zakotvený v čl. 35 odst. 3 Listiny, kdy „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat
ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru
stanovenou zákonem.“
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Inspekce, popř. obecní úřad obce s rozšířenou působností může podle § 22 zákona o
ochraně ovzduší uložit provozovateli povinnost provést opatření ke zjednání nápravy v
přiměřené lhůtě, jestliže provozovatel neplní povinnosti stanovené v zákoně nebo v povolení
provozu. Poměrně silnou záruku včasného provedení potřebných opatření lze spatřit
v možnosti rozhodnout o zastavení provozu stacionárního zdroje, nejsou-li opatření
provedena včas. Předešlý zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, navíc umožňoval orgánům
ochrany ovzduší omezit provoz stacionárního zdroje. 76 Stanovení příslušnosti orgánu ochrany
ovzduší pro ukládání nápravných opatření je podle mého názoru zbytečně komplikované. 77
Specifickým, dle mého názoru spíše preventivním opatřením, je rozhodnutí podle
ustanovení o zastavení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o
ochraně ovzduší, jestliže je zdroj provozován bez příslušného povolení. Za preventivní
opatření jej považuji proto, že ačkoli provozovatel příslušné povolení nemá, nelze
kategoricky říci, že svým provozem znečišťuje ovzduší více než jiný provozovatel, který
je držitelem takového povolení.
Povinnosti plynoucí z opatření ke zjednání nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu
stacionárního zdroje uložené provozovateli přecházejí na jejich právní nástupce. Opatření
k nápravě lze uložit též právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného
stavu. 78
Dále zákon o ochraně ovzduší dále upravuje v ustanovení § 11 odst. 5 a násl.
kompenzační opatření. Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v
příloze č. 2 nebo vlivem umístění pozemní komunikace došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň
znečištění k překročení některého z imisních limitů nebo je jeho hodnota v této oblasti již
překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko k provozu takového zdroje pouze při
současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro
danou znečišťující látku.

76

srov. MORÁVEK, Jiří. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2013, str. 276.
Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-477-3.
77
Zatímco k uložení nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, k uložení nápravného opatření u právnických osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se
jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce; v případě, že se nejedná
o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s
rozšířenou působností., viz § 22 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší
78
Konkrétně jde o případ, kdy se změnil provozovatel dříve, než bylo o uložení opatření pravomocně
rozhodnuto.
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Kompenzační opatření se však u stacionárního zdroje pro danou znečišťující látku neuloží,
pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. 79
Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace,
jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty
stanovené vyhláškou.
Kompenzační opatření musí být prováděna přednostně tam, kde budou dosahovány
nejvyšší hodnoty úrovně znečištění. Není-li to možné, lze kompenzační opatření provést i v
jiném území, především tam, kde jsou překračovány imisní limity, avšak vždy pouze na
území téže zóny nebo aglomerace. Kompenzační opatření navrhuje žadatel o vydání
závazného stanoviska. Jako kompenzační opatření mohou být stanovena opatření ke snížení
emisí u stávajících stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně
znečištění. Nový stacionární zdroj lze uvést do provozu nejdříve s účinností změny povolení
provozu stávajícího stacionárního zdroje.
Kompenzační opatření na ostatních stacionárních zdrojích se realizují na základě
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi krajským úřadem, žadatelem o vydání závazného
stanoviska a provozovatelem stacionárního zdroje, který provede kompenzační opatření.
V takovém případě opět nesmí dojít k uvedení nového stacionárního zdroje do provozu nebo
vydání kolaudačního souhlasu pro pozemní komunikaci dříve, než jsou provedena
kompenzační opatření.
Chránit je třeba nejen ovzduší, ale i vyšší vrstvy atmosféry Země. Mezi právní předpisy
zakotvující ochranu ozonové vrstvy Země patří zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a také přímo použitelné
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu.
Při zjištění porušení povinnosti stanovené ať už zákonem, nebo nařízením Rady o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, může ČIŽP uložit osobě porušující tuto povinnost opatření
k nápravě. Dále může Inspekce uložit osobě porušující povinnost, aby učinila na svůj náklad
opatření směřující k nezávadnému zneškodnění, případně recyklaci nebo regeneraci
regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobku, který je obsahuje.
Rozhodnutí o nákladech řízení je součástí rozhodnutí o uložení opatření k nápravě.
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Jedná se o vyhlášku č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
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Další opatření k nápravě, tentokrát v širším slova smyslu, upravuje zákon o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu v ustanovení § 26. Jedná se o oprávnění ČIŽP zajistit
regulované látky na náklady kontrolované osoby v případě zjištění zakázaných regulovaných
látek nebo fluorovaných skleníkových plynů, a to až do zjištění výsledku provedeného
rozboru.
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Náklady s tím spojené hradí kontrolovaná osoba, jestliže se zjistí, že zajištěné

výrobky regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn obsahují.
O opatřeních vydává rozhodnutí Česká inspekce životního prostředí. Proti uloženému
rozhodnutí může kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s
uloženým opatřením námitky, které však nemají odkladný účinek. Ředitel ČIŽP posléze
rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu, jeho rozhodnutí je konečné.

3.8 Nápravná opatření v oblasti odpadového hospodářství
Produkce odpadu v moderní společnosti neustále narůstá, a proto právní řády vyspělých
států zdůrazňují na prvním místě předcházení samotnému vzniku odpadu.

81

Nelze-li se

vzniku odpadu vyhnout, je třeba jej co nejlépe využít. V současnosti nejsou odpady vnímány
pouze jako hygienické riziko či zátěž životního prostředí, ale také jako cenný zdroj surovin. 82
Pokud odpad využít nelze, je možné odpad ekologicky zlikvidovat, nebo uložit na skládkách.
Právní úpravu vztahující se k odpadovému hospodářství nalezneme v zákoně č. 185/2001
Sb., o odpadech, dále v zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech. Zvláštní úpravu pro nakládání
s těžebním odpadem nalezneme v zákoně č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
Opatření k nápravě jsou v zákoně o odpadech stroze formulována v části upravující výkon
státní správy. Inspekce je v souladu s § 76 oprávněna stanovit opatření a lhůty pro zjednání
nápravy samostatným rozhodnutím. Dále dává podněty krajskému úřadu k zákazu provozu
zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel právní předpisy týkající se
odpadového hospodářství a mohlo by kvůli tomu dojít k závažné ekologické újmě.

80

„Zajištění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují, trvá do doby,
než Inspekce pravomocně rozhodne o jejich propadnutí státu, prokáže-li se porušení povinnosti podle zákona
nebo nařízení Evropské unie. Neprokáže-li se porušení povinnosti, rozhodne ČIŽP o vrácení dříve zajištěných
látek.“; srov. § 26 odst. 5 zákona č. 73/2012 Sb.
81
„Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“, viz § 3 odst.
1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
82
srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno : Masarykova
univerzita, Právnická fakulta, 2015., str. 450. ISBN 978-80-210-8041-6.
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Krajský úřad může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li
provozovatel podmínky pro nakládání s odpady stanovené zvláštními právními předpisy a
mohlo by v důsledku jejich nesplnění dojít k závažné ekologické újmě.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je ve svém obvodu oprávněn uložit
provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech povinnost odstranit
odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který rozhodnutí vydal. Také může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy, popř. může
zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, nemá-li zajištěno využití
nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti
mohly způsobit škodu na životním prostředí.
Provozovatelé skládek mají navíc stanovené zvláštní povinnosti. Provozovatel je povinen
zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a také
zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti je povinen zajišťovat z
vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let. Možným ztrátám
na životním prostředí předchází také samotné vhodné umístění skládky v souladu s územně
plánovací dokumentací, jež musí zajistit ochranu životního prostředí po dobu jejího provozu i
po ukončení provozu skládky. Při nakládání s odpady může dojít k poškození vybraných
složek životního prostředí, resp. k ekologické újmě. V případě poškození majetku se uplatní
soukromoprávní odpovědnost. 83
V oblasti nakládání s těžebním odpadem orgán ochrany životního prostředí ověřuje plnění
povinností vztahujících se k nakládání s těžebním odpadem a může uložit opatření k nápravě,
zejména k provedení potřebných prací nebo k zastavení provozu úložného místa. V případě,
že výsledky kontrol prokáží nestabilitu úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy, musí
provozovatel přijmout nezbytná opatření k odstranění těchto nedostatků a musí informovat
příslušný obvodní báňský úřad. Obvodní báňský úřad může také uložit provozovateli opatření
k nápravě nedostatků vyplývajících z vlastních zjištění.
Opatření k nápravě nalezneme též v zákoně o obalech. Podle § 43 může ČIŽP uložit
osobě, která uvádí na trh obal, opatření k nápravě. Zpravidla se jedná o situace, kdy uvedený

83

srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno : Masarykova
univerzita, Právnická fakulta, 2015., str. 475. ISBN 978-80-210-8041-6.
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obal obsahuje nadlimitní množství nebezpečných chemických látek, popř. není-li obal možné
využít způsoby, jež vyjmenovává zákon. 84
Plnění povinnosti zpětného odběru kontroluje ČIŽP. Nositelé těchto povinností povinni
na žádost prokázat zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Při
zjištění porušení povinností může uložit ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. U
autorizovaných společností ukládá opatření k nápravě podle § 24 MŽP.
V loňském roce nabylo v oblasti odpadového hospodářství právní moci 13 rozhodnutí
ČIŽP o opatření k nápravě, vedle nich byly uloženy pokuty v souhrnné výši přes 43 milionů
korun. 85

3.9 Shrnutí
Právní úprava opatření k nápravě je v českém právním řádu značně roztříštěná a není
jednotné ani jejich označení. V jednotlivých zákonech lze setkat s termíny nápravná opatření,
opatření k nápravě, opatření k odstranění zjištěných nedostatků apod. Stěžejním právním
předpisem by měl být zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů. Dosud však nebylo zahájeno žádné řízení o uložení nápravného
opatření ve vazbě na tento zákon. Za jednu z největších slabin systému opatření k nápravě je
možné považovat nedostatečné řešení nápravy starých ekologických zátěží.
Obecné východisko nápravných opatření poskytuje § 27 zákona o životním prostředí. Na
prvním místě stojí uvedení do původního stavu. Není-li uvedení do původního stavu možné,
má původce povinnost provést kompenzační opatření, až poslední možností je peněžitá
náhrada. Souběh náhrad vyloučen není, stejně jako možnost uložení sankce za přestupek
vedle opatření k nápravě. Řada složkových právních předpisů pracuje se zákazem, resp.
omezením činnosti škodlivé pro životní prostředí či odnětím oprávnění, popř. věci. Tato
opatření v širším slova smyslu pomáhají zabránit rozšiřování škod na životním prostředí.
Nápravná opatření může ukládat zákonem zmocněný orgán. Pravomoc ukládat opatření
k nápravě má většinou Česká inspekce životního prostředí, popř. orgány územních
samosprávných celků, kdy se nejčastěji jedná o obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro
zajištění provedení nápravných opatření hraje stát klíčovou roli.
84

Obal nebo obalový prostředek musí být využitelný za obvyklých podmínek recyklací, energetickým využitím,
nebo musí být rozložitelný, viz § 4 odst. 1 písm. c zákona o obalech
85
viz Výroční zpráva ČIŽP, str. 25; http://www.cizp.cz/file/hj8/vyrocni-zprava-CIZP-2017-04.pdf - ke stavu k
10. 8. 2018
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Pro zlepšení současného systému nápravných opatření se nabízí tři možná řešení. Prvním
z nich je přijmout zcela nový zákon o životním prostředí, který by obsahoval komplexní
úpravu jeho ochrany. Jednotlivé složkové zákony by obsahovaly standardy ochrany, avšak pro
zjednání nápravy by existovala úprava nástrojů v novém zákoně. Výhodou tohoto způsobu
řešení je možnost poměrně snadného sjednocení úpravy, k tomu navíc také jednodušší
stanovení příslušnosti orgánů státní správy. Zákonodárce by také mohl stanovit základní
zásady nápravy a její cíle. Poměrně velkou nevýhodou může být kromě celkové náročnosti
provedení také riziko, že by mohl být nový právní předpis na některých místech příliš obecný,
popř. zdlouhavý a nakonec by nadělal více škody než užitku.
Druhou možností je posílit roli zákona o předcházení ekologické újmě prostřednictvím
odstranění duplicitních případů úpravy nápravných opatření v ostatních právních
předpisech. Jedná se o vyvážené řešení, které by přispělo ke sjednocení postupů orgánů státní
správy za cenu přiměřených zásahů do legislativy. Obecná opatření k nápravě by byla ze
složkových zákonů vypuštěna, zachovat by bylo možné pouze speciální postupy v rámci
jednotlivých složek, např. je vhodné ponechat kompenzační opatření podle § 9 lesního
zákona, odebrání nedovoleně držených jedinců podle § 89 ZOPK apod.
Poslední možností, která se nesmí opomenout, je zvolit zachování současného stavu, tzv.
„nultou variantu“, avšak s ohledem na řešení dílčích problémů. Praxe si totiž vždy umí
s určitými problémy poradit. Výhodou této varianty je bezpochyby celková nižší časová i
technická náročnost. Zákonodárce by se mohl pouze zaměřit na problémy, které je třeba
vyřešit. V první řadě by bylo na místě vytvořit vhodný legislativní rámec pro řešení starých
ekologických zátěží a minimalizovat riziko vzniku nových takových zátěží. Na rozdíl od
předešlého způsobu řešení se nejedná o příliš systémové řešení.
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4. Procesní aspekty týkající se nápravných opatření

4.1 Úvod
Je logické, že kromě hmotněprávní úpravy je velice důležitá také procedurální úprava.
Hmotné právo by bez procesních norem bylo jen prostou deklarací něčeho, co nelze vynutit.
V případě pouhé existence procesním norem by zase nebylo co vynucovat. Je tedy evidentní,
že pro případ maximální efektivity je třeba mít kvalitně upravenou jak hmotněprávní, tak
procesní stránku věci. Pro úplnost je třeba dodat, že procesní normy se vždy přizpůsobují
hmotnému právu, nikoli naopak. Podle Derlicha má být obecným východiskem, že „povinnost
provést nápravné opatření má vyplývat přímo ze zákona a nápravné opatření by mělo být
provedeno ihned, jakmile se o jeho potřebě provést povinný subjekt dozví.“ 86
Nejprve provádí příslušný orgán ochrany životního prostředí kontrolu

87

a až poté na

kontrolu v případě zjištěných nedostatků navazuje řízení, kdy orgán ochrany životního
prostředí ukládá příslušné opatření k nápravě.
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Nápravná opatření jsou ukládána příslušným

orgánem jako konkretizovaná povinnost ex actu, protože nelze spoléhat na dobrovolné a
hlavně včasné splnění povinnosti ze strany odpovědného subjektu.
Není překvapením, že v oblasti dozoru a zjištění porušení zákona s následným uložením
pokuty je stále platný trend většího počtu případů zjištění deliktního jednání v případě
neplánovaných kontrol oproti zjištěním při plánovaných kontrolách. 89

4.2 Činnost předcházející řízení o uložení nápravného opatření
Uložení nápravného opatření v drtivé většině případů předchází dozorová činnost.
Dozorčí orgán postupuje v souladu s kontrolním řádem. Pravomoc k výkonu dozoru, věcnou a
místní příslušnost stanovují zvláštní právní předpisy, v našem případě předpisy ochrany
životního prostředí.
86

srov. DERLICH, Stanislav. Nápravná opatření v ochraně životního prostředí. Ostrava, 2011. Disertační práce.
Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Katedra práva životního prostředí. [online]. 2011 [cit. 2018-0710] – str. 101
87
Jde o druh řízení, u nějž se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu
88
Na tento druh řízení se užije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
89
srov. Výroční zpráva ČIŽP, str. 43; http://www.cizp.cz/file/hj8/vyrocni-zprava-CIZP-2017-04.pdf - ke stavu
10. 8. 2018
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Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední, ať už z vlastní iniciativy, nebo na
základě obdrženého podnětu. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn
vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, je-li to
nezbytné k výkonu kontroly. V souladu s čl. 12 LZPS platí přísnější pravidla pro vstup do
obydlí. 90 Vlastníci, popř. uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.
Kromě toho je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn požadovat
prokázání totožnosti přítomných fyzický osob, odebírat vzorky, provádět potřebná měření,
sledování, prohlídky a zkoušky, požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících
se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby. V odůvodněných případech může
kontrolující zajišťovat originální podklady. Součástí kontroly může být také pořizování
obrazových nebo zvukových záznamů.
Kontrolovaná osoba je oprávněna požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke
kontrole, namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby. Po provedení kontroly má
osoba právo seznámit se s obsahem protokolu o kontrole, případně proti kontrolním zjištěním
uvedeným v protokolu podávat námitky.
Mezi povinnosti kontrolované osoby patří vytvoření podmínek pro výkon kontroly,
umožnění kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem a
poskytování potřebné součinnosti. Dále je povinna podat ve lhůtě určené kontrolujícím
písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, požádá-li o to
kontrolující. Jestliže nelze součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby, je ji
povinna poskytnout povinná osoba.
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen zjistit stav věci v rozsahu
nezbytném pro dosažení účelu kontroly, v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní
zjištění potřebnými podklady a současně šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby.
Dále je povinen vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody
jejich zajištění, neprodleně je vrátit a také umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních
úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly.
O průběhu kontroly sepisuje úřední osoba pověřená výkonem kontroly protokol.
Kontrolovaný subjekt je oprávněn vznést proti němu námitky. Námitku podjatosti úřední
osoby však musí kontrolovaný subjekt vznést již v okamžiku, kdy se o ní dozví. Nelze tedy
90

„Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné
hospodářské činnosti. Dále je možný vstup z důvodu odstranění pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto
účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak.“, srov. § 7 věta druhá kontrolního řádu
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čekat až na případný nepříznivý výsledek kontroly, na jehož základě potom kontrolovaný
subjekt dojde k závěru, že je úředník podjatý.
Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole, označení
kontrolního orgánu a kontrolujícího včetně označení ustanovení právního předpisu
vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu, označení kontrolované osoby a označení
předmětu kontroly. Kromě toho musí protokol obsahovat kontrolní úkon, jímž byla kontrola
zahájena včetně dne, kdy byl tento kontrolní úkon proveden a poslední kontrolní úkon
předcházející vyhotovení protokolu o kontrole.
V kontrolním zjištění je obsažen zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení
právních předpisů, které byly porušeny a podkladů, ze kterých tato kontrolní zjištění
vycházejí. Aby byl dodržen formalizovaný postup, musí dále obsahovat poučení o možnosti
podat proti výsledkům kontrolního zjištění námitky, uvedení lhůty pro jejich podání, včetně
uvedení komu se podávají, datum vyhotovení a podpis kontrolujícího.
Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná
osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, neníli stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich být
zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s
tímto kontrolním zjištěním.
Náklady vzniklé kontrolnímu orgánu v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolní
orgán. Náklady vzniklé kontrolované osobě nebo povinné osobě v souvislosti s výkonem
kontroly nesou tyto osoby.

4.3 Řízení o uložení opatření k nápravě
Řízení o uložení nápravného opatření se zahajuje z moci úřední oznámením. 91 K zahájení
řízení nedojde, jestliže v daném případě postačí vyzvat kontrolovaný subjekt k nápravě.
V praxi jde nejčastěji o situace, kdy se předpokládá dobrovolné plnění ze strany subjektu
v případě zjištění relativně drobných nedostatků. Pravomoc k zahájení řízení o uložení
nápravného opatření stanovuje příslušný právní předpis (v našem případě jde např. o vodní
zákon, ZOPK, lesní zákon aj.). Na samotné řízení se plně uplatňuje správní řád, zvláštní
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Řízení lze zahájit na podnět, případně v rámci dozoru, jestliže úřední osoba během kontroly zjistí nedostatky.
Častější bývá v praxi první varianta.
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postup umožňuje vodní zákon.

92

Vedle řízení o uložení nápravného opatření může být

zahájeno též řízení o přestupku, jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, souběh není
vyloučen. Sankce za spáchaný přestupek je uložena v souladu se zásadami správního trestání.
V případech, kdy je intenzita porušení právních předpisů zvlášť závažná, není vyloučena
trestní odpovědnost podle VIII. hlavy trestního zákoníku. Účinností zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob jsou podle právního řádu České republiky trestně odpovědné
též právnické osoby.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o uložení nápravného opatření. Rozhodnutí musí
obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravných prostředcích.
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Klíčovou částí je

výrok, ten jako jediný nabývá právní moci a obsahuje povinnost pro odpovědný subjekt.
Příslušný orgán uloží taková opatření, aby pokud možno došlo k úplné nápravě závadového
stavu, přičemž volí nápravná opatření zejména s přihlédnutím na náklady na provedení,
pravděpodobnost úspěchu a očekávanou míru prospěchu pro životní prostředí.
Povinnosti odpovědného subjektu mohou být v rozhodnutí formulovány obecně (aby
provedená opatření účinně napravila stav, nebo aby bylo dosaženo optimálního chemického
složení vody), nebo naopak velice konkrétně (rozhodnutí stanoví, že k odstranění následků je
třeba použít konkrétní postup, popř. je stanoveno pořadí jednotlivých opatření tak, aby byla
co nejefektivnější).
První způsob je výhodný z hlediska možnosti volby způsobu nápravy odpovědným
subjektem, jelikož podle cíle může zvolit taková opatření, která jsou jak účelná, tak
ekonomicky přijatelná. K realizaci opatření k nápravě v takovém případě může odpovědný
subjekt zpravidla použít své zaměstnance. Mezi nevýhody lze zařadit zejména možnost
zvolení zcela nevhodného postupu a z toho vyplývající obavy provozovatele, zda nebude
muset v budoucnu vynaložit ještě více prostředků. Z tohoto důvodu je obecná formulace
povinnosti nápravy přijatelná pouze v jednoduchých případech.
Druhý způsob, kdy orgán ochrany životního prostředí stanoví konkrétní postup, zajišťuje
správné provedení opatření k nápravě a také jeho vyšší úspěšnost. Odpovědný subjekt sice
nemůže vybírat způsob provedení, na druhou stranu zase díky konkretizaci svých povinností
ví, co a jak je třeba provést. Na první pohled se nevýhodou mohou zdát zvýšené nároky na
kvalitu výroku rozhodnutí o uložení opatření k nápravě, avšak v konečném důsledku může být
92

Ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona umožňuje vodoprávnímu úřadu rozhodnout ve věci bezodkladně,
lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení. V případě řízení z moci
úřední může být rozhodnutí prvním úkonem v řízení.
93
srov. § 68 a násl. správního řádu
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pro orgán ochrany životního prostředí snazší následná kontrola splnění povinností
odpovědného subjektu.
Proti uloženému nápravnému opatření se lze odvolat, pokud ještě nenabylo právní moci.
Odvolání vždy musí směřovat proti výroku a musí z něj být patrné, kdo jej činí, ve které věci
a v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí. Odkladný účinek odvolání je v zákonech ve věcech
opatření k nápravě vyloučen. V posledních letech lze spatřovat trend častých odvolání
kontrolovaných subjektů proti ukládaným rozhodnutím, čímž jsou správní řízení výrazně
časově náročnější. 94
V souladu se zásadou koncentrace řízení se k uvedení nových skutečnostem či návrhů na
provedení nových důkazů přihlédne jen tehdy, jestliže je účastník nemohl uplatnit dříve.
Nemohl-li účastník učinit určitý úkon v řízení v prvním stupni, musí být tento úkon učiněn
spolu s odvoláním.
O odvolání obecně rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán. V případě ochrany
životního prostředí se subjekt nejčastěji odvolává proti rozhodnutí ČIŽP, proti rozhodnutí
obecního úřadu, popř. proti rozhodnutí MŽP. 95

4.4 Účast veřejnosti v řízeních týkajících se nápravných opatření
V občanské společnosti by měla veřejnost hrát důležitou roli také v řízeních týkajících se
nápravných opatření. Účastí veřejnosti v širším smyslu rozumíme výkon politických práv,
zejména uskutečnění práva na správu věcí veřejných. V užším smyslu účastí veřejnosti
rozumíme účast ve správních řízeních ve věcech životního prostředí, která může být
konzultativní, nebo plnoprávná. 96
Základním východiskem pro účast veřejnosti v záležitostech životního prostředí je
Aarhuská úmluva.
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Text této úmluvy tvoří tři pilíře, a to přístup k informacím, účast

veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.
V článku 2 bodu 5 definuje klíčový pojem „dotčená veřejnost“. Dotčená veřejnost je
veřejnost, která je, popř. může být ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která
94

srov. Výroční zpráva ČIŽP za rok 2017, str. 43, http://www.cizp.cz/file/hj8/vyrocni-zprava-CIZP-2017-04.pdf
- ke stavu 10. 8. 2018
95
O odvolání proti rozhodnutí ČIŽP rozhoduje MŽP, proti rozhodnutí obecního úřadu je to krajský úřad. Proti
rozhodnutí MŽP se podává rozklad, o němž rozhoduje ministr životního prostředí na návrh rozkladové komise.
96
srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 266, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
97
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 124/2004 Sb.m.s.
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má na tomto rozhodování určitý zájem. Pro odstranění pochybností předpokládá u nevládních
organizací podporujících ochranu životního prostředí zájem na rozhodování ve věcech
životního prostředí.
Co se týče českého právního řádu, dá se říci, že plnoprávnou účast mají pouze ekologické
spolky, a to za splnění podmínek.

98

Dále je charakteristická nepřehlednost a roztříštěnost

úpravy do celé řady zvláštních právních předpisů. Veřejnost bez právního vzdělání či odborné
podpory nevládních neziskových organizací zabývajících se ochranou životního prostředí
fakticky nemá možnost se do environmentálního rozhodování účinně zapojit. 99
Zákon o předcházení ekologické újmě umožňuje podat žádost na zahájení řízení o uložení
nápravných opatření fyzickým a právnickým osobám, které jsou ekologickou újmou dotčeny
nebo u nichž je takové dotčení pravděpodobné. Za současného subsidiárního použití úpravy
účastenství ve správním řádu se řízení mohou účastnit též dotčené osoby, pokud mohou být
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.
Po výtce Evropské komise z důvodu nesprávného provedení čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1
směrnice EP a Rady 2004/35/ES je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o
předcházení ekologické újmě, která má úpravu účasti veřejnosti zlepšit. Ustanovení § 8
zákona č. 167/2008 Sb. budou přeformulována tak, aby bylo zřejmé, že řízení zahájené na
základě žádosti je postaveno na roveň řízení zahajovanému z moci úřední a umožní plné
účastenství právnickým osobám, jež se zabývají ochranou životního prostředí.

100

V případě,

že novela bude schválená, budou moci od okamžiku její účinnosti nevládní organizace
usilující o ochranu životního prostředí požádat příslušný orgán, aby byly po dobu 1 roku ode
dne podání žádosti bez zbytečného odkladu písemně informovány o každém zahájeném řízení
o uložení preventivních nebo nápravných opatření.
Tyto organizace se budou moci účastnit i řízení, jež nebyla zahájena na jejich žádost,
oznámí-li písemně příslušnému orgánu svou účast do 8 dnů ode dne, kdy jim byla doručena
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srov. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2016, str. 274, Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0
99
srov. HUMLÍČKOVÁ, Petra, FALTUSOVÁ Nela, MICHEK Jan a ZAHUMENSKÁ Vendula. Účast
veřejnosti nežádoucí: Stínová zpráva o uplatňování Aarhuské úmluvy v České republice, str. 16 [online]. Česká
republika: Arnika, zelený kruh, 2017 [cit. 2018-11-13]. ISBN 978-80-87651-34-6; http://arnika.org
100
srov. Sněmovní tisk 173/0 (Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), str. 5, ke stavu 11.
12. 2018, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135166
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informace o zahájeném řízení, resp. kdy byla informace o zahájení řízení zveřejněna na úřední
desce příslušného orgánu. 101
Ve srovnání s platným a účinným zněním zákona o předcházení ekologické újmě jsou na
tom složkové zákony o něco lépe. Vodní zákon upravuje otázky vodoprávních řízení v § 115.
Účastníkem vodoprávního řízení jsou obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění
vodních poměrů nebo životního prostředí. Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho
stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních
řízeních. Postavení účastníka řízení získá, jestliže písemně požádá o postavení účastníka
řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájení řízení, resp. ode dne jejího zveřejnění na
úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Podobnou úpravu obsahuje také § 70 ZOPK, kdy má občanské sdružení postavení
účastníka řízení, pokud svou účast oznámí písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo
příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. „Ekologické spolky se však
nemohou domáhat účasti v řízeních o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám
při výkonu podnikatelské činnosti podle § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, neboť v těchto řízeních nemůže dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny
způsobem, na který pamatuje § 70 odst. 2 tohoto zákona.“

102

Kromě spolků se

prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a krajiny ve svých územních
obvodech obce, pokud ve věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody.
Lze konstatovat, že z pohledu legislativy je účast veřejnosti v českém právu životního
prostředí spíše méně vítaná. Současné znění zákona o předcházení ekologické újmě účast
veřejnosti téměř neumožňuje, v ochraně ovzduší zcela chybí. Jedním z možných důvodů je
převaha kritických názorů, kdy se často poukazuje na možnost účelového zdržování řízení
ze strany ekologických spolků. Taková úvaha se má však promítnout až v konkrétním řízení a
s případy prosté obstrukce by si měl umět příslušný orgán ochrany životního prostředí poradit.

4.5 Zajištění realizace nápravných opatření
Pro správnou účinnost právní úpravy je třeba zajistit její vynutitelnost, zejména včasné a
správné provedení nápravných opatření. Svým způsobem může ke správnému provedení
101

srov. Sněmovní tisk 173/0 (Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), str. 2, ke stavu 11.
12. 2018, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135166
102
srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 03. 2017, čj. 7 As 311/2016 – 31
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opatření k nápravě přispět vhodná formulace výroku orgánu ochrany životního prostředí.
K tomu, aby bylo opatření realizováno, je však třeba mít dostatek finančních prostředků,
protože náklady na uvedení do původního stavu se mohou vyšplhat i na několik milionů
korun.
V právu životního prostředí je jasně zavedena hierarchie subjektů povinných k nápravě
ekologické újmy, a to původce – vlastník – stát. Stanovení povinnosti vlastníka provést
opatření je důležité i proto, aby získané prostředky byly užity právě na nápravu ekologické
újmy. 103 V případě nečinnosti soukromých subjektů vzrůstá důležitost státu, jehož povinností
je nápravu ekologické újmy garantovat prostřednictvím řady zajišťovacích institutů.
Zajišťovací prostředky lze rozdělit na právní a ekonomické. Právní záruky jsou vývojově
starší a patří mezi ně provedení nápravných opatření na náklady odpovědného subjektu,
ukládání peněžitých sankcí, popř. uložení omezení nebo zákazu činnosti. Zatímco podstatou
právních záruk je donutit subjekt ke splnění povinnosti především prostřednictvím síly,
ekonomické nástroje spíše stojí na principu zajištění dostatečného množství prostředků na
splnění povinnosti, která může v budoucnu nastat. Nejčastěji se z ekonomických nástrojů
v úpravách objevuje povinné pojištění, popř. institut vytváření povinné finanční rezervy. 104
Kromě práva však motivuje subjekt i fakt, že včasná náprava je zpravidla finančně
výhodnější. Pokud by totiž původce neprovedl potřebná opatření, ekologická újma by mohla
postupem času narůst do velkého rozsahu a náprava takové škody by byla několikanásobně
dražší.

4.5.1 Provedení náhradního plnění
Exekuční řízení může být zahájeno v případě, že existuje pravomocně uložené nápravné
opatření, povinný subjekt povinnosti uložené ve výroku neplní a současně uběhla lhůta
k dobrovolnému plnění. Exekuce může probíhat podle správního řádu, nebo v souladu se
zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční
řád“), jehož užití je častější z důvodu větší dynamičnosti exekučního řízení.
Pro výkon nepeněžitých plnění, kam provedení opatření k nápravě patří, oba řády
umožňují nařídit a provést náhradní výkon v případě zastupitelných plnění, přímé vynucení
103

srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, str. 92,
Právnické učebnice, 90. ISBN 978-80-7400-338-7
104
srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2010, str. 93,
Právnické učebnice, 90. ISBN 978-80-7400-338-7
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v případě nezastupitelných plnění (zejména vyklizením, odebráním movité věci či
předvedením).

105

Správní řád nad to umožňuje opakované ukládání donucovacích pokut.

Provádí-li se náhradní výkon na náklady povinného, rozlišujeme situaci, kdy je odpovědný
subjekt znám a kdy nikoliv. Pokud je znám, situace je relativně jednoduchá a místo vymáhání
provedení prací se vymáhá pouze peněžité plnění

106

, a to včetně nákladů řízení. V opačném

případě se na financování nákladů podílí veřejné rozpočty.
Specifickou možností je poté využití postupu podle úpravy v konkrétním zákoně, podle
kterého proběhlo předešlé řízení o uložení opatření k nápravě. Takový postup je obsažen
v zákoně o předcházení ekologické újmě, ve vodním zákoně a v zákoně o odpadech, přičemž
formulace jsou velmi podobné. 107

4.5.2 Ukládání peněžitých sankcí
Druhým nejčastěji užívaným právním prostředkem zajištění provedení opatření k nápravě
je ukládání peněžitých sankcí. Mezi jeho největší výhodou je, že na rozdíl od provedení
náhradního plnění příslušný orgán ochrany životního prostředí nemusí zadávat veřejnou
zakázku na provedení prací, ale postačí mu prosté uložení donucovací pokuty za nesplnění
povinností. Peněžitá částka se snáze vymáhá a připočteme-li možnost opakovaného ukládání,
nepřímo nutí povinného provést nápravná opatření.
Pokuty vybírá a jejich exekuci provádí v souladu s § 129 odst. 2 správního řádu správní
orgán, který je uložil. Výši pokuty exekuční správní orgán určí s ohledem na povahu
nesplněné povinnosti, přičemž zaplacením pokut se povinný nezprošťuje odpovědnosti za
škodu. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost exekučního
správního orgánu, který pokutu uložil. Jednou z mála, ale poměrně silnou slabinou tohoto
nástroje je v podstatě neřešení situace ekologické újmy a také nepoužitelnost vůči
insolventním subjektům.
Kromě opakovatelné ukládané sankce v rámci správní exekuce je základní zárukou
včasnosti provedení nápravných opatření sankce, která hrozí za neplnění povinností

105

Exekuční řád navíc v § 59 odst. 2 písm. c uvádí ještě možnost rozdělení společné věci, což pro téma
diplomové práce není relevantní.
106
Postupuje se podle správního nebo daňového řádu
107
Například podle § 42 odst. 1 vodního zákona – „Pokud ten, komu byla uložena opatření, je neplní a hrozí
nebezpečí z prodlení, zabezpečí opatření k nápravě vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí na
náklady původce.“
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z rozhodnutí. V závislosti na povaze a závažnosti opomenutí a předchozí činnosti subjektu se
může pokuta za správní delikt vyšplhat do značných částek.
Například nesplnění povinnosti provést opatření k nápravě podle § 86 lesního zákona je
přestupkem, za nějž může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Jde-li o podnikatele,
pokuta se může vyšplhat až do výše 2 000 000 Kč.

4.5.3 Omezení nebo zákaz provozované činnosti
Omezení, popř. zákaz činnosti, na jedné straně představuje jeden z prostředků, jak donutit
povinný subjekt provést nápravná opatření. Na druhé straně je lze zařadit mezi nápravná
opatření v užším slova smyslu, neboť přispívají ke snížení rozsahu ekologické újmy a
zabraňují dalším možným škodám na životním prostředí.
Zákony tuto pravomoc nejčastěji svěřují ČIŽP, popř. krajskému úřadu. Inspekce je
oprávněna v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné
činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin podle § 3 odst. 4 zákona o ČIŽP,
obdobnou formulaci nalezneme také v § 80 odst. 2 ZOPK nebo v § 112 odst. 1 písm. c
vodního zákona. Kromě toho inspekce vydává obligatorně v souladu s § 22 odst. 2 zákona o
ochraně ovzduší rozhodnutí o zastavení provozu v případě, že provozovatel provozuje
stacionární zdroj bez povolení provozu.
Krajský úřad může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li
provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání
s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě.

108

Dále rozhoduje

v souladu s § 49 lesního zákona o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v
případech hrozících škod, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.
V neposlední řadě může zakázat nebo omezit činnost obecní úřad. Oprávněn je např.
zakázat činnost, která způsobuje vznik odpadů, nemá-li původce zajištěno využití nebo
odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly
způsobit škodu na životním prostředí.
Hrozba omezení či úplného zastavení provozu je velice účinná, protože ztráty pro
podnikatele mohou dosahovat závratných částek, jež převyšují náklady na provedení opatření
k nápravě i možné ukládané donucovací pokuty.
108

Podněty krajskému úřadu k zákazu provozu zařízení k odstraňování odpadů dává ČIŽP, viz § 76 odst. 1 písm.
f zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
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4.5.4 Povinné pojištění
Za relativně účinnou ekonomickou zárukou se dá považovat povinné pojištění. Mezi jeho
výhody patří fakt, že provozovatelé odvádějí poměrně malou část prostředků, aby jim v
okamžiku nutnosti provést nápravná opatření nehrozil pád na ekonomické dno. Jedinou
nevýhodou tohoto nástroje je, že povinně musí pojištění platit i nemalé množství subjektů,
které z pojištění za celou dobu své existence nic nevyčerpají. Ad absurdum může tento nástroj
nepřímo pomáhat provozovatelům, kteří se nechovají k životnímu prostředí šetrně.
Institut povinného pojištění se v právu životního prostředí objevuje v oblasti odpadového
hospodářství, kdy je provozovatel skládky povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na
životním prostředí na zdraví a na věci způsobenou provozem skládky nebo její části v první
fázi provozu skládky a za škodu vzniklou z důvodu ukončení provozu během první fáze
provozu skládky.

109

Pokud je odpad přepravován přes hranice, je též nutné povinné pojištění

pro případ škod v případě, že nebyla složena finanční záruka. 110
Povinné pojištění představuje zřejmě nejúčinnější způsob, jak zaručit dostatečné množství
finančních prostředků na uskutečnění nápravných opatření i pro případ, že původce bude
v době vzniklé ekologické újmy insolventní.

4.5.5 Povinné finanční rezervy
Druhým ekonomickým nástrojem zajišťujícím provedení opatření k nápravě je povinné
vytváření finanční rezervy. Rozdíl oproti pojištění je v tom, že tyto prostředky provozovatel
odvádí na svůj speciální účet. Čerpání z prostředků finanční rezervy je možné pouze pro
účely, pro které je finanční rezerva vytvářena.
S finanční rezervou se setkáme obdobně jako s povinným pojištěním v oblasti
odpadového hospodářství, jelikož je zde vyšší riziko negativního dopadu činnosti na životní
prostředí. Provozovatel skládky je povinen zřídit zvláštní účet, kde musí vytvářet a vést
finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.
Pro každou skládku, na kterou je vydáno samostatné rozhodnutí, musí být zřízen samostatný
109

viz § 48a písm. a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Finanční záruka je poskytována nebo pojistné plnění je vyplaceno ve prospěch ministerstva. Ministerstvo z
finanční záruky nebo z pojistného plnění financuje alternativní naložení s odpadem, včetně případného návratu
do České republiky, pokud oznamovatel, příjemce či jiná odpovědná osoba nesplní na vlastní náklady příslušné
povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o
přepravě odpadů
110
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zvláštní vázaný účet. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem nařízení a
provedení výkonu rozhodnutí, ani zahrnuty do majetkové podstaty provozovatele skládky.
Čerpání z prostředků finanční rezervy smí být prováděno pouze se souhlasem příslušného
krajského úřadu na práce související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení
jejího provozu a asanací. Zanikne-li provozovatel skládky před ukončením péče o skládku a
jeho právní nástupce není znám nebo neexistuje, banka odvede nevyčerpanou část finanční
rezervy do Státního fondu životního prostředí České republiky a informuje o tom příslušný
krajský úřad. Tyto prostředky poté SFŽP poukáže na zvláštní vázaný účet tomu, kdo
zabezpečí péči o skládku.
Co se týče činností souvisejících s nakládáním s těžebním odpadem, je provozovatel
povinen vytvářet v předstihu rezervu finančních prostředků na odstraňování případných škod
a asanaci území. Výše rezervy se vypočítá na základě předpokladu, jako by potřebné
rekultivační práce vyhodnotila a provedla nezávislá a odborně způsobilá třetí osoba.
Prostředky uložené na zvláštním účtu lze užít pouze k účelům, kvůli kterým byla finanční
rezerva vytvořena.
Povinné finanční zajištění upravuje také zákon o předcházení ekologické újmě, a to
v ustanovení § 14. Provozovatel je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů,
přičemž rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti
provozovatele odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného
rizika ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik
jednotlivých provozních činností, které hodlá provozovat, a toto hodnocení průběžně
aktualizovat v případě významných změn provozní činnosti. Bez splnění těchto přísných
zákonných podmínek nelze činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonávat.
Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě
hodnocení rizik, že náklady na případnou nápravu nepřesáhnou 20 000 000 Kč. Místo
vytváření finanční rezervy se provozovatel může registrovat v programu EMAS,
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nebo

musí mít certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN
EN ISO 14000. Finanční zajištění dále není povinen zabezpečit provozovatel, který vypouští
odpadní vody, jež neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné
látky.
111

Program EMAS byl vytvořen na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19.
března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního
prostředí (EMAS)
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Výhodou vytváření finančních rezerv je beze sporu vyčlenění části prostředků ze zisku
provozovatele, kdy budou k dispozici na tento účel. Za problémovou proměnnou lze označit
výše takové rezervy. Je-li rezerva nastavena příliš nízká, hrozí nedostatek finančních
prostředků v případě, kdy se provozovatel stane insolventním. Nastaví-li se však výše rezervy
příliš vysoko, může být ohroženo samotné podnikání subjektů, resp. se tato skutečnost projeví
v cenách zboží či služeb.

4.6 Shrnutí
Uložení nápravného opatření v drtivé většině případů předchází dozorová činnost, jejíž
pravidla stanovuje kontrolní řád. Kontrolní orgán může zahájit kontrolu z vlastní iniciativy,
nebo na základě obdrženého podnětu. Pravomoc k výkonu dozoru, věcnou a místní
příslušnost stanovují předpisy ochrany životního prostředí. Kontrolovaná osoba je povinna
vytvořit podmínky pro výkon kontroly a poskytovat součinnost. Kontrolující je v souvislosti s
výkonem kontroly povinen zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly
a doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady. Jde-li o neplánovanou kontrolu, dochází k
častějšímu zjištění deliktního jednání.
O průběhu kontroly sepisuje úřední osoba pověřená výkonem kontroly protokol. Protokol
o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole, označení kontrolního
orgánu a kontrolujícího včetně označení ustanovení právního předpisu vymezujícího
pravomoc kontrolního orgánu, označení kontrolované osoby a označení předmětu kontroly.
Kontrolovaný subjekt je oprávněn vznést proti protokolu o kontrole námitky ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho doručení, nestanoví-li kontrolní orgán lhůtu delší.
Jestliže příslušný orgán ochrany životního prostředí během kontroly zjistí nedostatky a
nestačí v daném případě pouze výzva k nápravě, zahájí řízení o uložení nápravného opatření.
Specifika řízení jsou upravena v zákoně, podle kterého příslušný orgán postupuje. Pro řešení
ostatních otázek se subsidiárně aplikuje správní řád. Vedle řízení o uložení nápravného
opatření může být zahájeno také řízení o přestupku, popř. trestní řízení.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o uložení nápravného opatření. Příslušný orgán
uloží taková opatření, aby pokud možno došlo k úplné nápravě závadového stavu. Mezi
kritéria, která určují výběr opatření, patří zejména celkové náklady na provedení, efektivita
opatření a míra prospěchu pro jednotlivé složky životního prostředí.
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Rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o opravných prostředcích. Klíčovou
částí je výrok, ten jako jediný nabývá právní moci a obsahuje povinnost pro odpovědný
subjekt. Povinnost provést opatření k nápravě může být formulováno obecně, nebo konkrétně.
Obecná formulace se vyplatí pouze u jednoduchých případů, kdy je riziko zvolení
nesprávného postupu minimální. Stanovení konkrétního postupu zajišťuje správné provedení
opatření k nápravě a tím i vyšší pravděpodobnost úspěchu, jestliže příslušný orgán zvolil
nejlepší postup. Další výhodou je pro orgán ochrany životního prostředí nepochybně snazší
následná kontrola splnění povinností.
Proti uloženému nápravnému opatření se lze odvolat, pokud ještě nenabylo právní moci.
Odvolání vždy musí směřovat proti výroku a musí z něj být patrné, kdo jej činí, ve které věci
a v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí. Odkladný účinek odvolání je v zákonech ve věcech
opatření k nápravě vyloučen. O odvolání obecně rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán.
V řízeních týkajících se nápravných opatření by měla hrát důležitou roli také veřejnost.
Účastí veřejnosti v širším smyslu rozumíme výkon politických práv, v užším smyslu účast ve
správních řízeních, která může být konzultativní, nebo plnoprávná.
Plnoprávnou účast mají za splnění podmínek v zásadě pouze ekologické spolky.
Jednotlivec bez právního vzdělání či odborné podpory nevládních organizací téměř nemá
možnost se do řízení účinně zapojit. Po výtce Evropské komise je v Poslanecké sněmovně
projednávána novela zákona o předcházení ekologické újmě, která má umožnit efektivnější
zapojení veřejnosti do rozhodování o nápravných opatřeních podle tohoto zákona.
Jedním z klíčových úkolů procesní úpravy je zajistit vynutitelnost uložených povinností.
Záruky můžeme obecně rozdělit na ekonomické a právní. Právní záruky jsou vývojově starší
a patří mezi ně provedení nápravných opatření na náklady odpovědného subjektu, ukládání
peněžitých sankcí, popř. uložení omezení nebo zákazu činnosti. Zatímco podstatou právních
záruk je donutit subjekt ke splnění povinnosti především prostřednictvím síly, ekonomické
nástroje spíše stojí na principu zajištění dostatečného množství prostředků na splnění
povinnosti, která může v budoucnu nastat.
Nejúčinnější ekonomickou zárukou je povinné pojištění. Provozovatelé odvádějí
poměrně malou část prostředků, aby jim v okamžiku nutnosti provést nápravná opatření
nehrozil pád na ekonomické dno. Hlavní nevýhodou tohoto nástroje je účast subjektů, které z
pojištění za celou dobu své existence nic nevyčerpají.
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Základní právní zárukou včasnosti provedení nápravných opatření je sankce, která se
může pohybovat v řádu milionů korun. Právní řád však musí pamatovat i na případy, kdy
subjekt nechce, popř. nemůže opatření provést. Je totiž v zájmu společnosti, aby byl závadový
stav odstraněn pokud možno co nejrychleji. Rozlišujeme situace, kdy je odpovědný subjekt
znám a kdy nikoliv. Pokud je znám, místo vymáhání provedení prací se vymáhají náklady na
opatření k nápravě zajištěné příslušným orgánem ochrany životního prostředí, a to včetně
nákladů řízení. V situaci, kdy není odpovědný subjekt, resp. již neexistuje, hradí náklady na
provedení nápravných opatření stát, popř. jsou hrazeny ze zvláštního účtu kraje.
Kromě práva však motivuje subjekt i fakt, že včasná náprava je zpravidla finančně
výhodnější. Neprovedení potřebných opatření vede k rozšiřování ekologické újmy, jejíž
náprava by byla nepochybně dražší.
Lze konstatovat, že úprava řízení vztahujících se k nápravným opatřením je uspokojivá.
V zásadě není třeba kodifikovat řízení ve věcech životního prostředí do jednoho zákona.
Pokud by však došlo k přijetí nového zákona o životním prostředí, nebylo by od věci sjednotit
úpravu řízení.

V zákoně by řízení ve věcech životního prostředí mohla vést výhradně

Inspekce, pokud není pravomoc výslovně udělena jinému orgánu, zejména obci, z důvodu
efektivnějšího řešení místních problémů.
V teoretické rovině by celkové urychlení provádění nápravných opatření mohlo přinést
umístění realizace opatření na náklady odpovědného subjektu na první místo. Jestliže se
odpovědný subjekt nepodaří dopátrat, popř. není-li znám, provedení opatření by bylo hrazeno
ze státního rozpočtu. Posunutí úpravy směrem k urychlení nápravy by však mělo i celou řadu
nevýhod. První komplikací by byla nutnost zadávání veřejných zakázek, což by zvýšilo
administrativní náročnost a celkové náklady na provedení opatření. Postup by také
nepochybně zvýšil náklady většině subjektů, které provádějí opatření k nápravě včas.
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5. Závěr
Nápravná opatření v oblasti životního prostředí lze vymezit jako oprávnění navazující na
výkon dozoru za účelem odstranění, nebo alespoň zmírnění dopadů poškozené části
životního prostředí. Patří mezi administrativně-právní nástroje, jež aktivně působí na zlepšení
stavu životního prostředí. Příslušný orgán ochrany životního prostředí uloží odpovědnému
subjektu nápravné opatření, jsou-li splněny předpoklady vzniku odpovědnosti za ztráty na
životním prostředí, tj. porušení primární povinnosti, následek a příčinná souvislost mezi nimi.
Hlavním účelem opatření k nápravě není potrestat původce, ale dosažení napravení nebo
kompenzace závadového stavu prostřednictvím uložení povinnosti odpovědnému subjektu.
Nápravná opatření také plní funkci individuální i generální prevence a nelze ani opomenout
poměrně skrytou internalizační funkci. Původce totiž musí na obnovu poškozené části
životního prostředí vynaložit část ze svých zisků, což pravděpodobně vyvolá zvýšení ceny
výrobku. Nová cena více odráží skryté náklady na výrobu, a tím pádem se blíží reálným
nákladům.
Úpravu opatření k nápravě nejvíce z odvětvových principů ovlivňuje princip odpovědnosti
původce, resp. princip „znečišťovatel platí“ a princip odpovědnosti státu. Samotné řízení o
uložení nápravného opatření ovlivňuje princip informovanosti a účasti veřejnosti.
Opatření k nápravě je možné členit podle různých kritérií. Z časového hlediska je možné
opatření dělit na prevenční a následná. Účelem preventivních opatření je zamezení možných
ztrát na životním prostředí, u nichž by byla náprava nemožná, popř. velice nákladná či
zdlouhavá. Opatření k nápravě v pravém slova smyslu jsou opatření následná, tj. ukládána
jsou tehdy, kdy již ke škodám na životním prostředí došlo.
Dále lze opatření dělit v závislosti na tom, jak je široce zvolena samotná definice pojmu
opatření k nápravě. V užším slova smyslu jimi rozumíme taková opatření, jejichž cílem je
napravovat nebo kompenzovat ztrátu na životním prostředí. Jedná se např. o opatření podle
ustanovení § 7 zákona o předcházení ekologické újmě či podle § 42 vodního zákona a
v zákoně jsou označována jako nápravná opatření či opatření k nápravě. V širším smyslu
můžeme za nápravná opatření považovat např. zabrání týraného zvířete, odebrání nedovoleně
držených jedinců, odnětí příslušného povolení či uzavření provozovny. Taková opatření sice
přírodu neobnovují, nicméně přispívají ke snížení rozsahu ekologické újmy a zabraňují dalším
možným škodám na životním prostředí.
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Z hlediska vzniku ztráty na životním prostředí můžeme dělit opatření k nápravě na
opatření uložená subjektu, který jednal protiprávně a v důsledku tohoto jednání vznikla škoda
na životním prostředí a na opatření uložená subjektu, kdy vznikly ztráty na životním prostředí
v důsledku činnosti předem povolené orgánem státní správy. V neposlední řadě člení opatření
sám zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě, který dělí opatření na primární,
doplňková a vyrovnávací.
Vnitrostátní úprava členských států v oblasti ochrany životního prostředí vychází z více
než 80% z unijní úpravy. Nejen z tohoto důvodu lze Evropskou unii považovat za
nejprogresivnějšího ochránce životního prostředí. Zatímco nařízení jsou přímo použitelná a
není třeba žádné činnosti zákonodárné moci členských státu, směrnice je třeba transponovat
do vnitrostátních právních předpisů.
Regulace ochrany životního prostředí má Evropská unie v tzv. sdílené pravomoci, a proto
členské státy mohou v oblasti ochrany životního prostředí přijímat vlastní úpravu nad rámec
unijní regulace. Úpravu nápravných opatření výrazně ovlivnilo přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a
nápravou škod na životním prostředí.
Mezi základní pilíře směrnice o odpovědnosti za životní prostředí patří finanční
odpovědnost provozovatele, účinné zajištění nápravy ekologické újmy, zapojení nevládních
organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a princip spolupráce členských států
v případech přeshraniční ekologické újmy. Úprava směrnice byla promítnuta v České
republice do zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
V českém právním řádu je právní úprava opatření k nápravě značně roztříštěná a není
jednotné ani jejich označení. V jednotlivých zákonech lze setkat s termíny nápravná opatření,
opatření k nápravě, opatření k odstranění zjištěných nedostatků apod. Stěžejním právním
předpisem by měl být zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů. Dosud však nebylo zahájeno žádné řízení o uložení nápravného
opatření ve vazbě na tento zákon. Za jednu z největších slabin systému opatření k nápravě je
možné považovat nedostatečné řešení nápravy starých ekologických zátěží.
Obecné východisko nápravných opatření poskytuje § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí. Na prvním místě stojí uvedení do původního stavu. Není-li uvedení do původního
stavu možné, má původce povinnost provést kompenzační opatření, až poslední možností je
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peněžitá náhrada. Souběh náhrad vyloučen není, stejně jako možnost uložení sankce za
přestupek vedle opatření k nápravě.
Uložení nápravného opatření v drtivé většině případů předchází dozorová činnost, jejíž
pravidla stanovuje kontrolní řád. Pravomoc k výkonu dozoru, věcnou a místní příslušnost
stanovují předpisy ochrany životního prostředí. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit
podmínky pro výkon kontroly a poskytovat součinnost. Kontrolující je v souvislosti s
výkonem kontroly povinen zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu
kontroly a doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady. Jde-li o neplánovanou kontrolu,
dochází k častějšímu zjištění deliktního jednání. O průběhu kontroly sepisuje úřední osoba
pověřená výkonem kontroly protokol.
Jestliže příslušný orgán ochrany životního prostředí během kontroly zjistí nedostatky a
nestačí v daném případě pouze výzva k nápravě, zahájí řízení o uložení nápravného opatření.
Pravomoc a příslušnost orgánu je upravena v zákoně, podle kterého příslušný orgán
postupuje. Na samotné řízení se plně uplatňuje správní řád, zvláštní postup umožňuje pouze
vodní zákon, kdy může vodoprávní úřad bezodkladně rozhodnout v jednoduchých věcech.
Vedle řízení o uložení nápravného opatření může být zahájeno také řízení o přestupku, popř.
trestní řízení.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o uložení nápravného opatření. Příslušný orgán
uloží taková opatření, aby pokud možno došlo k úplné nápravě závadového stavu. Mezi
kritéria, která určují výběr opatření, patří zejména celkové náklady na provedení, efektivita
opatření a míra prospěchu pro jednotlivé složky životního prostředí.
Rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o opravných prostředcích.
Klíčovou částí je výrok, ten jako jediný nabývá právní moci a obsahuje povinnost pro
odpovědný subjekt. Povinnost provést opatření k nápravě může být formulováno obecně,
nebo konkrétně. Obecná formulace se vyplatí pouze u jednoduchých případů, kdy je riziko
zvolení nesprávného postupu minimální. Stanovení konkrétního postupu zajišťuje správné
provedení opatření k nápravě a tím i vyšší pravděpodobnost úspěchu, jestliže příslušný orgán
zvolil nejlepší postup. Další výhodou je pro orgán ochrany životního prostředí nepochybně
snazší následná kontrola splnění povinností.
Proti uloženému nápravnému opatření se lze odvolat, pokud ještě nenabylo právní moci.
Odvolání vždy musí směřovat proti výroku a musí z něj být patrné, kdo jej činí, ve které věci
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a v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí. Odkladný účinek odvolání je v zákonech ve věcech
opatření k nápravě vyloučen. O odvolání obecně rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán.
V řízeních týkajících se nápravných opatření by měla hrát důležitou roli také veřejnost.
Účastí veřejnosti v širším smyslu rozumíme výkon politických práv, v užším smyslu účast
ve správních řízeních, která může být konzultativní, nebo plnoprávná.
Základním východiskem pro účast veřejnosti v záležitostech životního prostředí je
Aarhuská úmluva. V českém právním řádu je úprava účasti veřejnosti rozdrobena ve
zvláštních právních předpisech. Jednotlivec bez právního vzdělání či odborné podpory
nevládních organizací fakticky nemá možnost se do rozhodovacího procesu účinně zapojit.
Proto se v drtivé většině účastní řízení pouze spolky, přičemž hojně využívané je ustanovení §
70 ZOPK. Spolek má poté postavení účastníka řízení, pokud svou účast oznámí písemně do
osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno.
Po výtce Evropské komise je v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o
předcházení ekologické újmě, která má umožnit efektivnější zapojení veřejnosti do
rozhodování o nápravných opatřeních podle tohoto zákona.
Jedním z možných důvodů nedůvěry k participaci občanů na řízení je převaha kritických
názorů, kdy se často poukazuje na možnost účelového zdržování řízení ze strany
ekologických spolků. Taková úvaha se má však promítnout až v konkrétním řízení a s případy
prosté obstrukce by si měl umět příslušný orgán ochrany životního prostředí poradit.
Klíčovým úkolem procesní úpravy je zajistit vynutitelnost uložených povinností. Záruky
můžeme obecně rozdělit na ekonomické a právní. Právní záruky jsou vývojově starší a patří
mezi ně provedení nápravných opatření na náklady odpovědného subjektu, ukládání
peněžitých sankcí, popř. uložení omezení nebo zákazu činnosti. Zatímco podstatou právních
záruk je donutit subjekt ke splnění povinnosti především prostřednictvím síly, ekonomické
nástroje spíše stojí na principu zajištění dostatečného množství prostředků na splnění
povinnosti, která může v budoucnu nastat.
Nejúčinnější ekonomickou zárukou je povinné pojištění. Provozovatelé odvádějí poměrně
malou část prostředků, aby jim v okamžiku nutnosti provést nápravná opatření nehrozil pád
na ekonomické dno. Hlavní nevýhodou tohoto nástroje je účast subjektů, které z pojištění za
celou dobu své existence nic nevyčerpají.
Základní právní zárukou včasnosti provedení nápravných opatření je sankce, která se
může pohybovat v řádu milionů korun. Právní řád však musí pamatovat i na případy, kdy
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subjekt nechce, popř. nemůže opatření provést. Je totiž v zájmu společnosti, aby byl závadový
stav odstraněn, pokud možno co nejrychleji. Je-li odpovědný subjekt znám, místo vymáhání
provedení prací se vymáhají náklady na opatření k nápravě zajištěné příslušným orgánem
ochrany životního prostředí, a to včetně nákladů řízení. V situaci, kdy není odpovědný subjekt
znám, resp. již neexistuje, hradí náklady na provedení nápravných opatření stát, popř. jsou
hrazeny ze zvláštního účtu kraje.
Kromě práva však motivuje subjekt i fakt, že včasná náprava je zpravidla finančně
výhodnější. Neprovedení potřebných opatření vede k rozšiřování ekologické újmy, jejíž
náprava by byla nepochybně dražší.
Pro zlepšení současného systému nápravných opatření se nabízí tři možná řešení. Prvním
z nich je přijmout zcela nový zákon o životním prostředí, který by obsahoval komplexní
úpravu jeho ochrany. Jednotlivé složkové zákony by obsahovaly standardy ochrany, avšak pro
zjednání nápravy by existovala úprava nástrojů v novém zákoně. Výhodou tohoto způsobu
řešení je možnost poměrně snadného sjednocení úpravy, k tomu navíc také jednodušší
stanovení příslušnosti orgánů státní správy. Zákonodárce by také mohl stanovit základní
zásady nápravy a její cíle. Poměrně velkou nevýhodou může být kromě celkové náročnosti
provedení také riziko, že by mohl být nový právní předpis na některých místech příliš obecný,
popř. zdlouhavý a nakonec by nadělal více škody než užitku.
Druhou možností je posílit roli zákona o předcházení ekologické újmě prostřednictvím
odstranění duplicitních případů úpravy nápravných opatření v ostatních právních
předpisech. Jedná se o vyvážené řešení, které by přispělo ke sjednocení postupů orgánů státní
správy za cenu přiměřených zásahů do legislativy. Obecná opatření k nápravě by byla ze
složkových zákonů vypuštěna, zachovat by bylo možné pouze speciální postupy v rámci
jednotlivých složek, např. by bylo vhodné ponechat kompenzační opatření podle § 9 lesního
zákona, odebrání nedovoleně držených jedinců podle § 89 ZOPK apod.
Poslední možností, která se nesmí opomenout, je zvolit zachování současného stavu, tzv.
„nultou variantu“, avšak s ohledem na řešení dílčích problémů. Praxe si totiž vždy umí
s určitými problémy poradit. Výhodou této varianty je bezpochyby celková nižší časová i
technická náročnost. Zákonodárce by se mohl pouze zaměřit na problémy, které je třeba
vyřešit. V první řadě by bylo na místě vytvořit vhodný legislativní rámec pro řešení starých
ekologických zátěží a minimalizovat riziko vzniku zátěží nových.
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Řešením by mohlo být buď přijetí nového zákona, nebo novelizace nějakého stávajícího
předpisu, např. zákona o České inspekci životního prostředí. Základem by bylo ustanovení
nové pravomoci ČIŽP či jiného úřadu, podle které by měl jednak povinnost evidovat staré
ekologické zátěže a dále rozhodovat o postupné asanaci postižených oblastí. Zasažené oblasti
lze oživit též pomocí investičních pobídek, kdy by se soukromý subjekt zaručil, že provede
asanaci území a vybuduje zde např. obchodní závod. Tím by vytvořil pracovní místa
v regionech, kde je zpravidla vyšší nezaměstnanost. Stát by soukromému subjektu na oplátku
poskytl přiměřenou dotaci, nebo daňové úlevy, a tím pádem by pokryl určitou část nákladů na
oživení regionu.
Co se týká procesních aspektů týkajících se nápravných opatření, v zásadě není třeba
kodifikace do jednoho zákona. Pokud by však došlo k přijetí nového zákona o životním
prostředí, nebylo by od věci sjednotit úpravu řízení. Řízení ve věcech životního prostředí
by mohla vést výhradně Inspekce, pokud není pravomoc výslovně udělena jinému orgánu,
zejména obci, z důvodu efektivnějšího řešení místních problémů.
V teoretické rovině by celkové urychlení provádění nápravných opatření mohlo přinést
umístění realizace opatření na náklady odpovědného subjektu na první místo. Jestliže se
odpovědný subjekt nepodaří dopátrat, popř. není-li znám, provedení opatření by bylo hrazeno
ze státního rozpočtu. Posunutí úpravy směrem k urychlení nápravy by však mělo i celou řadu
nevýhod. První komplikací by byla nutnost zadávání veřejných zakázek, což by zvýšilo
administrativní náročnost a celkové náklady na provedení opatření. Postup by také
nepochybně zvýšil náklady většině subjektů, které provádějí opatření k nápravě včas.
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Abstrakt
V odvětví práva životního prostředí považují někteří lidé za nejvýznamnější ustanovení
zakotvující standardy ochrany životního prostředí. Nicméně nejen v právu je třeba myslet na
situace, kdy subjekty právo nedodržují a upravovat jejich odpovědnost pro případ, že své
povinnosti poruší, ať už jednáním či opomenutím. Bez úpravy nápravných opatření by totiž
bylo uvedení do původního stavu pouhou morální povinností, tedy povinností nevynutitelnou.
Za takových okolností by nápravu závadového stavu prováděl stát na své náklady bez jakékoli
možnosti regresu vůči původci. Proto je nutná účinná úprava opatření k nápravě, jež lze
charakterizovat jako hraniční institut mezi prevenční a sankční činností.
V současnosti je možné uložit opatření k nápravě prostřednictvím relativně pestré škály
právních předpisů, z nichž nejvýznamnějším by měl být zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení
ekologické újmě a o její nápravě. Opatření k nápravě jsou však zpravidla ukládána na základě
složkových zákonů, u nichž je ukládání sankcí a nápravných opatření vázáno nikoliv na vznik
ekologické újmy, ale na konkrétní porušení stanovených povinností. Orgány ochrany
životního prostředí takto postupují i kvůli tomu, že i před účinností zákona č. 167/2008 Sb.
byla v České republice byla ochrana životního prostředí na poměrně vysoké úrovni a také
nemají ochotu uplatňovat nový postup ve věci, jestliže stávajícím postupem dosáhnou
stejného cíle.
Cílem této diplomové práce je snaha popsat nápravná opatření, jejich systematiku a
analyzovat slabá místa úpravy. Součástí rozsáhlejších kapitol jsou rovněž stručná shrnutí, ve
kterých lze přehledně nalézt důležité informace týkající se tématu a také možný způsob řešení
problémů.
První kapitola se věnuje samotnému vymezení pojmu nápravného opatření, jeho postavení
v systému, členění a vymezení základních funkcí opatření. Obecné východisko pro nápravná
opatření v užším slova smyslu poskytuje ustanovení § 27 zákona č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí. Preferována je náprava uvedením do původního stavu. Pokud náprava není možná
nebo je neúčelná, vzniká povinnost provést alespoň kompenzační opatření. Náhrada v
penězích je možná jen tehdy, jestliže ekologickou újmu nelze nahradit jiným způsobem.
V širším smyslu můžeme za nápravná opatření považovat zabrání týraného zvířete, odebrání
nedovoleně držených jedinců, odnětí příslušného povolení či uzavření provozovny. Taková
opatření totiž alespoň zabraňují dalším možným škodám na životním prostředí.
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Ve druhé kapitole se zabývám právem Evropské unie v oblasti životního prostředí a jeho
vlivu na úpravu nápravných opatření. Podrobněji se věnuji v současnosti účinnému Sedmému
akčnímu programu a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za
životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.
Stěžejní částí diplomové práce jsou následující dvě kapitoly. Třetí kapitola pojednává o
vybraných opatřeních k nápravě v ochraně životního prostředí upravených v českém právním
řádu. Úprava je v našem právním řádu rozprostřena do mnoha právních předpisů, které ani
neužívají jednotnou terminologii. Zákony hovoří nejčastěji o nápravných opatřeních,
opatřeních k nápravě, popř. opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků. Nezřídka se
můžeme setkat s duplicitní ochranou složek životního prostředí, kdy je možné volit uložení
opatření k nápravě na základě dvou, někdy i tří zákonů.
Ve čtvrté kapitole se zabývám procesními aspekty, které souvisejí s dozorem orgánů
ochrany životního prostředí a následným řízením o uložení nápravných opatření. Lze
konstatovat, že úprava procesních aspektů vztahujících se k nápravným opatřením je vcelku
uspokojivá. V případě kodifikace řízení ve věcech životního prostředí do jednoho zákona by
velmi zjednodušilo ustanovení ČIŽP jako výchozího orgánu pro řízení ve věcech životního
prostředí. Z důvodu efektivnějšího řešení místních problémů by pro mohla být pravomoc
výslovně propůjčena i jinému orgánu, zejména obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Závěr obsahuje analýzu nápravných opatření a také úvahu nad tím, co lze v našem
právním řádu považovat za správně upravené, ve kterých částech úpravy vidím rezervy a jak
je co nejlépe de lege ferenda vyřešit.
Na závěr je vhodné zdůraznit, že je nezbytně nutné zajistit efektivní právní ochranu
životního prostředí, jinak hrozí výrazné poškození nebo dokonce zničení prostoru, kde všichni
žijeme. Dobrou zprávou je, že legislativě lze spatřit neustálé zvyšování ochrany životního
prostředí z důvodu veřejného zájmu.
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Abstract
In the field of environmental law, some people consider the most important provisions
enforcing environmental standards. However, not only in law, it is necessary to think about
situations in which the subjects do not respect the law and adjust their responsibility in the
event of violation of their duties. Without adjusting the remedial measures, the restoration
would only be a moral obligation. Under such circumstances, the measures would be mostly
financed by the state and there would not be any possibility of regression to the originator.
That is the reason, why effective remedial measures, which can be characterized as a frontier
institute between prevention and sanctioning, are needed.
At present, remedies can be imposed through a relatively diverse range of legislation, of
which the most important should be Act No. 167/2008 Coll., On Prevention of Environmental
Damage and its Remedy. Remedial measures are, however, usually imposed on the basis of
constituent laws for which the imposition of sanctions and corrective measures is not linked to
the occurrence of environmental damage but to a specific breach of the obligations laid down.
The environmental authorities are thus proceeding also because even before the effectiveness
of Act No. 167/2008 Coll. there was a relatively high level of environmental protection in the
Czech Republic, and they are also unwilling to apply a new procedure if they achieve the
same goal by the current approach.
The aim of this diploma thesis is to describe the remedial measures in the protection of
environment, their systematics and to analyze the weaknesses of the legislation. Major
chapters also include brief summaries where can be found important information related to the
topic and possible way to solve problems.
The first chapter deals with the definition of the notion of remedial measure, its position in
the system, the breakdown and definition of the basic functions of the measure. The general
basis for remedies in the narrower sense is provided by the provisions of § 27 of Act No.
17/1992 Coll. the Environmental Act. The restoration to its original state is preferred. If it is
not possible or ineffective, there is an obligation to make at least compensatory measures.
Money reimbursement is only possible if ecological damage cannot be compensated in other
ways. In a broader sense, we can consider remedial measures to prevent the beast, to take
away illegally held individuals, to withdraw the permit or to close the facility. These measures
at least prevent further potential damage to the environment.
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In the second chapter I deal with the European Union environmental law and its influence
on the remedial measures. I deal with the Seventh Action Program and Directive 2004/35/EC
of the European Parliament and of the Council on Environmental Liability for the Prevention
and Remedy of the Environment.
The main parts of the diploma thesis are the following two chapters. The third chapter
deals with selected remedies in the environmental protection provided by the Czech legal
order. The regulation in the Czech law system is spread into many legal regulations that do
not even use uniform terminology. The laws most often refer to corrective measures,
remedies, measures to address identified shortcomings. Often, we can encounter duplicate
environmental protection where it is possible to choose to impose remedies on the basis of
two, sometimes even three, laws.
In the fourth chapter I deal with procedural aspects related to the supervision of
environmental protection authorities and subsequent proceedings for the imposition of
corrective measures. It can be said that the adjustment of procedural aspects relating to
corrective measures is relatively satisfactory. In the case of codification of environmental
proceedings into one act, it would greatly simplify the provisions of the Czech Environmental
Inspection as the starting body for environmental management. In order to tackle local
problems more effectively, the authority could also be given explicit authority to another
office, mostly to the municipal office with extended powers.
The Conclusion includes an analysis of remedial measures and a reflection on what can be
considered properly adjusted in the Czech legal order, in which parts of the adjustment I see
reserves and which is the best way to solve the problems de lege ferenda.
Finally, it is appropriate to emphasize that it is essential to ensure effective legal
protection of the environment, otherwise there is a danger of damaging or even destroying the
space where we all live. The good news is that legislation can see a steady increase in
environmental protection due to public interest.
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