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Anotace
Tématem této rigorózní práce je: Odpovědnost za škody na životním prostředí
z pohledu občanského práva. Práce je zpracována cestou popisného komplexního
zkoumání a analýzy odpovědnosti za škody z pohledu občanského práva, a to v širším
pojetí. Práce je členěna do jedenácti základních kapitol, jež se zpočátku věnují
vymezení základních pojmů jako je pojem životního prostředí a jeho složek, dále je pak
zkoumána otázka (ne)vlastnitelnosti jednotlivých složek životního prostředí a
problematika možnosti uplatnění civilní odpovědnosti za škody v oblasti škod na
životním prostředí. V práci je pojednáno i o deliktní odpovědnosti (odpovědnost za
protiprávní jednání), či o ekologické újmě, ale ne v takovém rozsahu, jako o
odpovědnosti za škody na životním prostředí z pohledu občanského práva.
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Úvod
Za účelem uspokojování svých potřeb člověk od nepaměti využíval přírodu ku
svému prospěchu. Uspokojoval tak potřeby zpočátku zejména biologické, později pak
také sociální a ekonomické. První škody na životním prostředí byly zaznamenány již ve
starověku (odlesnění, eroze) či středověku, avšak s ohledem na sebeobnovovací
schopnosti přírody a na regionální povahu těchto škod neměly zásadní dopad na životní
prostředí jako celek.
S postupným růstem populace na Zemi a soustředěním lidí v určitých oblastech,
však začal vyvstávat problém s uspokojením těchto potřeb. Člověk začal přetvářet
krajinu k obrazu svému, začal měnit toky řek, kácet lesy, těžit nerostné suroviny apod.
Vědecké a technické objevy na jednu stranu znamenaly posun lidstva „dopředu“, na
druhou stranu lze říci, že v mnoha případech se jednalo z pohledu životního prostředí o
krok zpět.
V současné době žijí, řekněme v harmonii s přírodou, především přírodní
kmeny a národy dnešního třetího světa, např. amazonské pralesní kmeny, afričtí
Křováci či severoameričtí indiáni. 1
Ve dvacátém století došlo k celé řádce sociálních a politických revolucí,
z pohledu této práce však zejména environmentálních. Teprve po druhé světové válce a
zejména v šedesátých letech a později si lidstvo uvědomilo význam, resp. potřebu řešení
otázek životního prostředí, a to zejména v globálním měřítku. V České republice je však
z hlediska informovanosti veřejnosti životní prostředí bohužel řekněme opomíjeno
jinými resortními problematikami.
Tématem této práce je: Odpovědnost za škody na životním prostředí z pohledu
občanského práva. Jak již samotné téma napovídá, cílovou oblastí této práce je zjištění,
resp. shrnutí platné právní úpravy v oblasti škod na životním prostředí v pojetí
občanského práva, přičemž problematika životního prostředí jako takového je v
právním řádu značně roztříštěna, cílem je tedy učinit ucelený výklad. Obecnou úpravu
odpovědnosti za škody nalezneme v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku (dále
jen „občanský zákoník“) a je tradiční součástí soukromého práva, přitom moderní
základy dnešního chápání odpovědnosti za škody byly položeny již v právu římském.
1

DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha : Karolinum, 1999, s.
16.
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Výslovnou úpravu odpovědnosti za škody na životním prostředí však v občanském
zákoníku, ani jiném soukromoprávním předpisu nenalezneme a z tohoto důvodu může
plynout řada nejasností a otázek v této oblasti. S ohledem na téma této práce, je
nezbytné učinit zjištění, co je možné za škody na životním prostředí z pohledu
soukromého práva pokládat, přičemž při náhledu do oblasti práva veřejného, resp. práva
životního prostředí je nezbytné jeho závěry přejímat jen se zvýšenou opatrností a
v omezené míře. Odpovědnost za ohrožení, poškození či zničení životního prostředí
koncipovaná dle veřejného práva je v této práci obecně nepoužitelná a je jí věnována jen
malá pozornost za účelem uceleného pohledu na problematiku zkoumané oblasti.
I když institut odpovědnosti za škodu na majetku a její náhrady jsou pro
problematiku škod na životním prostředí použitelné jen ve velmi omezeném rozsahu,
nelze roli občanského práva při ochraně životního prostředí zcela vylučovat.
Ačkoliv bylo toto téma zpracováno již mnoha erudovanými odborníky, přínosem
této práce je nastínění problematiky odpovědnosti za škody na životním prostředí
z pohledu občanského práva ze subjektivního pohledu autorky této práce a zejména
z hlediska výběru pramenů a obsahu jednotlivých kapitol.
Tato práce se při zpracování dané problematiky vydala směrem popisného
komplexního zkoumání a analýzy odpovědnosti za škody z pohledu občanského práva,
a to v širším pojetí – od vymezení základních pojmů až po vyčíslení škod. S ohledem na
možný rozsah práce bylo žádoucí některá témata pouze nastínit pro ucelený pohled na
problematiku. V některých oblastech, jež mají zásadní význam pro tuto práci, pak bylo
nezbytné učinit podrobnější výklad. Jedná se zejména o právní povahu jednotlivých
složek životního prostředí či o problematiku kauzality.
Práce vychází z platné a účinné právní úpravy (červenec 2012), nicméně
s ohledem na skutečnost, že prvého ledna roku 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“), jež nahradí stávající
občanský zákoník, je v některých kapitolách upozorněno na některé z významných
změn (či naopak zachování úpravy) souvisejících s tématem, jež tento nový předpis
přinese. Nicméně cílem této práce nebyla komparace stávající a budoucí úpravy, proto
vzhledem k rozsahu této práce je upozorněno jen na některé skutečnosti. Není-li
uvedeno jinak, jsou v práci předpisy používány ve znění pozdějších předpisů.
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1.

Pojem životní prostředí
Samotný pojem životního prostředí je hojně užíván mnoha autory, přičemž

každý autor tento pojem pojímá z různého úhlu a jinak jej definuje.
Na prvém místě je nezbytné zmínit zákonnou definici pojmu životního prostředí
tak, jak je uvedena v ustanovení § 2 zákona o životním prostředí, jež říká: „Životním
prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a
je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda,
horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“
Odlišnou definici pojmu můžeme nalézt v české technické normě ČSN EN ISO
140012 (Systémy environmentálního managementu), jež životní prostředí definuje jako:
„prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu,
půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy."
Dle nepřímé definice M. Damohorského je pak životní prostředí „prostředím
živých organismů, v nejširším slova smyslu je to biosféra planety Země, která se dělí na
zemskou kůru (litosféru), zemský povrch (pedosféru), vodstvo (hydrosféru), a ovzduší
(atmosféru). V biosféře probíhá vzájemné působení organických a anorganických složek
přírody.“3
M. Pekárek a I. Jančářová pak ve své publikaci pojem životního prostředí
podrobují analýze z pohledu jazykového, kdy pod substantivem prostředí označují
prostor, v němž se něco nebo někdo nachází a co je (ho) obklopuje. Pod adjektivem
životní je pak možné rozumět upřesnění, že tím kdo se „nachází“ či je „obklopován“ je
živý organismus, který v takovémto prostoru může existovat. Za základními rozdíly
mezi definicemi pojmu životní prostředí stojí dle autorů otázky, zda je životním
prostředím i to, co vytvořil člověk, či jen to, co vzniklo důsledkem přírodních procesů a
zda má životní prostředí také svou nehmotnou složku, či jsou jeho součástí jen hmotné
části reálného světa.4

2

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Norma ověřuje, že organizace splňuje
specifikované požadavky na systém environmentálního managementu (ochrana životního prostředí) při
svých činnostech.
3
DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2003, s. 3.
4
PEKÁREK, M.; JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí. 1. díl. Brno : Masarykova univerzita,
2002, s. 5-6.

7

Životní prostředí jako celek není objektem vlastnického práva. Vlastněny jsou
jen některé ze složek životního prostředí, jiné jsou v českém právním řádu z vlastnictví
vyloučeny.
Zjištění, která ze složek životního prostředí náleží do skupiny vlastnitelných či
nevlastnitelných složek, bude předmětem pojednání dalších kapitol této práce.
Lze konstatovat, že i přes odlišnost výrazových prostředků, je základním pojícím
prvkem shora uvedených definic životního prostředí vzájemná závislost jednotlivých
jeho složek, přičemž významnou úlohu zaujímají živé organismy, zejména pak člověk.
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2.

Právní povaha jednotlivých složek životního prostředí

2.1

Věc v právním smyslu
Ze soukromoprávního pohledu se životní prostředí skládá ze složek, jež jsou

souborem věcí v právním smyslu5, tudíž jsou to věci, které jsou předmětem ochrany u
škod na životním prostředí. Proto je nezbytné se zabývat otázkou, co je míněno věcí
v právním slova smyslu v kontextu s občanskoprávní úpravou.
Občanský zákoník pojem věci v právním slova smyslu nespecifikuje. Nezbývá
než tedy obrátit svou pozornost na vymezení tohoto pojmu v právní vědě. Předmět
občanskoprávních vztahů je rozlišován na předmět přímý a druhotný. Předmětem
přímým je lidské chování, jímž se realizují práva a povinnosti stran, nebo-li chování
subjektů podle svých práv a povinností. Druhotným předmětem je pak to, čeho se toto
chování subjektů týká.6 V souladu s ustanovením § 118 občanského zákoníku jsou jím
„věci, byty a nebytové prostory a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné
majetkové hodnoty.“ Občanský zákoník se toliko omezuje na třídění věcí na věci movité
a nemovité, věci nemovité i definuje. Občanskoprávní teorie i praxe vymezuje věci
v právním slova smyslu tradičně, a to jako „hmotné předměty7 (res corporales), za
předpokladu, že jsou ovladatelné a užitečné, tj. slouží potřebám lidí.“8 Oba předpoklady
musí být splněny kumulativně, to znamená, že věcí není hmotný předmět tehdy, pokud
není užitečný, či pokud není ovladatelný a samozřejmě i tehdy pokud nejsou splněny
oba předpoklady.
Ovladatelnost a užitečnost je nezbytné posuzovat objektivně, nikoliv ve vztahu
ke konkrétnímu jednotlivci či situaci, jestliže se předmět stane dočasně neovladatelný či
neužitečný pro určitou osobu, nemá taková skutečnost za následek, že předmět přestane
být věcí v právním slova smyslu. Tak například odložené věci ve sklepě jsou pro ty, jež
je tam odložili nepochybně nepotřebné, avšak stále jsou věcmi. „Užitečnost se nerozumí
5

KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2005, s. 45.
6
KNAPPOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha :
ASPI Publishing s.r.o., 2002, s. 225.
7
Nutno podotknout, že K. Eliáš zpochybňuje konstrukci věcí v právním smyslu spojenou jen s hmotnými
předměty. ELIÁŠ, K. Vlastnické právo. Paradigmata českého pojetí pod zkušebním kamenem
kontinentální právní kultury. In: Právní rozhledy. Praha, 2005, č. 22, s. 809.
8
Tamtéž.
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jen faktické přinášení užitku vlastníkovi, ale objektivní způsobilost přinášet především
hospodářský užitek (čímž se nevylučuje užitek estetický či jiný).“9 Stejně tak automobil
ve smyku je sice neovladatelný, avšak nepřestane být věcí, neboť obecně ovládat lze.
Ovladatelnost značí vlastnost věci, kterou „člověk jako bytost nadaná rozumem může
podrobit své vůli.“10
Ovladatelné přírodní síly a energie (jako jsou např. energie sluneční, jaderná,
elektrická, parní či vodní) jsou někdy řazeny do jiných majetkových hodnot11, někdy
také mezi věci12. Tuto názorovou nejednotnost vyřeší nový občanský zákoník ve svém
ustanovení § 497, jež říká, že na ovladatelné přírodní síly, s nimiž se obchoduje, se
přiměřeně užijí ustanovení o věcech hmotných. Touto legální definicí je naplněn jednak
požadavek na ovladatelnost a jednak na užitečnost, kterou lze dovodit ze skutečnosti, že
s těmito přírodními silami je obchodováno. Z pohledu této práce bude na ovladatelné
přírodní síly a energie nahlíženo jako na věci v právním slova smyslu.
Mezi věci v právním slova smyslu náleží dle současné úpravy, i přes nelibost
některých ochránců přírody, resp. zvířat, také živá zvířata.13 Nový občanský zákoník
však ochráncům přírody „vychází vstříc“, kdy na zvíře nenahlíží jako na věc, leč jako
na smysly nadaného živého tvora zvláštního významu a hodnoty. „Ustanovení o věcech
se na tohoto tvora použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho
povaze.“14 Nový občanský zákoník zachovává současné dělení věcí na věci movité a
nemovité, jestliže tedy na zvířata lze, se shora uvedenou výhradou, aplikovat ustanovení
o věcech, pak jsou to zákonná ustanovení o věcech movitých. Zaměřme se nyní na
druhou větu nového ustanovení, a to konkrétně na část za čárkou. Vyvstává otázka, co
se rozumí povahou zvířete. Bližším rozborem ustanovení nelze dospět k jinému závěru,
než že se slovo „povaha“ nevztahuje ke slovu „ustanovení“, leč ke slovu „zvíře“, neboť
„živé zvíře“ je uvedeno v jednotném čísle, avšak „ustanovení se použijí“ – zde je zjevně
množné číslo. Co vlastně „povaha zvířete“ znamená, zákonem řešeno není, bude tedy
9

ELIÁŠ, K. Věc jako pojem soukromého práva. In: Právní rozhledy. Praha, 2007, č. 4, s. 120.
Tamtéž.
11
KNAPP, V. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha :
Codex, 1997, s. 157.
12
JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 1996,
s. 182, obdobně KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 76, či také FIALA, J. et al. Občanské právo hmotné. 3.
opravené a doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 97.
13
KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 76.
14
Viz ustanovení § 494 nového občanského zákoníku.
10
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nezbytné vždy posuzovat s ohledem na konkrétní případ, zřejmě nezbytně za pomoci
odborníků v dané oblasti (veterinářů, příp. zvířecích psychologů). Vhodnost takovéto
úpravy pak ukáže až aplikace v praxi.
Ne všechny hmotné předměty jsou však věcmi. V souladu s českou současnou
platnou a účinnou právní úpravou platí, že nebeská tělesa nejsou věcmi pro jejich
zřejmou neovladatelnost (minimálně do doby, kdy dopadnou na zemský povrch), stejně
tak není věcí člověk ani jeho umělé či přirozené části.15 Nový občanský zákoník však
např. vlasy považuje za věc movitou, stejně jako jiné části lidského těla, které se
přirozeně obnovují a které lze bezbolestně bez anestezie odejmout.16
Některé věci jsou z možnosti s nimi disponovat zcela vyňaty (res extra
commercium), nebo je možnost nakládání s nimi omezena veřejnoprávními předpisy.
Jedná se o věci, jejichž nabývání, zcizování a jiné dispozice jsou zvláštní veřejnoprávní
normou omezeny. Tradičně jsou jako příklad takovýchto věcí uváděny drogy, jedy,
výbušniny či střelné zbraně.17 Kategorii res extra commercium, tedy věcí, které
nemohly být předmětem vlastnictví ani jiných soukromých práv, rozlišovalo již římské
právo, kdy do této kategorie spadaly věci všem lidem společné (např. moře, vzduch),
věci k obecnému užívání18 (např. stále tekoucí řeka, hradby či městské brány).19
V neposlední řadě je nezbyté zmínit kategorii věcí, které jsou věcmi v právním
slova smyslu, avšak nemají svého vlastníka (res nullius). „Takovými věcmi jsou v našem
právním řádu především ryby a volně žijící zvířata (zejména zvěř, ale i volně žijící
zvířata, jež zvěří podle předpisů o myslivosti nejsou).“20
Závěrem si dovolím poslední poznámku k novému občanskému zákoníku, který
ve svém ustanovení § 489 definuje věc jako „vše co je rozdílné od osoby a slouží
potřebě lidí.“ Uvedené vymezení věci zahrnuje současně znaky věci v právním slova
smyslu, a to jak rozlišení objektů a subjektů práva, současně také znaky jako je
15

KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 56-57.
16
Viz ustanovení § 112 nového občanského zákoníku.
17
KNAPPOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha :
ASPI Publishing s.r.o., 2002, s. 228 obdobně ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 640.
18
Soukromá práva k těmto věcem nebyla vyloučena, jestliže jejich výkon nebyl na úkor obecného
užívání.
19
BALÍK, S.; BALÍK, S. ml. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 2. rozšířené vydání.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, s. 130-131.
20
KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 185-186.
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ovladatelnost, samostatnost a užitečnost.21 Dřívější požadavek hmotné podstaty věci
tedy v budoucnu po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku odpadne.

2.1.1 Dělení věcí
Základní dělení věcí vyplývá přímo ze samotného občanského zákoníku, a to je
dělení věcí na movité a nemovité. Zásadní pro uvedené dělení je ustanovení § 119
odstavec druhý, ve kterém je uvedena legální definice nemovitostí. „Nemovitostmi jsou
pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.“ Postupem a contrario dospějeme
k závěru, že věcmi movitými nejsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným
základem, ale tedy všechny ostatní věci odlišné od těchto dvou. „Tradičně lze movité
věci označit za přemístitelné z místa na místo bez narušení jejich podstaty.“22 Jestliže
dojde k rozdělení věcí na věci movité a nemovité, nemohou žádné věci zbýt nezařazeny
do jedné z kategorií.
Odpověď na otázku co je pozemkem nalezneme v ustanovení § 27 písm. a)
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastrální
zákon“). Pozemkem se rozumí „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí
hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou,
hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř.
rozhraním způsobu využití pozemků.“ 23 Pozemek nemusí být totožný s parcelou24.

21

ELIÁŠ, K. et al. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha : Linde Praha, a.s.,
2008, s. 468.
22
JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 1996,
s. 186.
23
Katastrální zákon člení pozemky na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní
porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Jiné členění pozemků
skýtá zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku. Ten pozemky člení na stavební, zemědělské, lesní, vodní nádrže a vodní toky a jiné pozemky,
kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s
kamením, ochranná hráz, močál, bažina. Do třetice je nutné zmínit členění, jež skýtá zákon č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Uvedený zákon označuje zemědělský půdní fond za jednu
z hlavních složek životního prostředí. Za součást zemědělského půdního fondu jsou považovány pozemky
zemědělsky obhospodařované, tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a
půda, která dočasně zemědělsky obdělávána není. Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s
chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako
polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod. Je
však otázkou, zda je polní cesta či ochranná terasa proti erozi skutečně jednou z hlavních složek životního
prostředí.
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Parcela může zahrnovat několik pozemků a naopak. Dle judikatury Nejvyššího osudu
ČR je způsobilým předmětem vlastnického práva i pozemek, který je částí parcely.25
Katastrální zákon dále rozlišuje mezi parcelou stavební26 a pozemkovou27. Pozemek je
představován jednak zemským povrchem a jednak také určitým prostorem nad a pod
povrchem. Tento prostor je součástí pozemku a jeho vymezení může být významné
např. při výstavbě metra.28
Pojem stavby není občanskoprávními předpisy definován. Na stavbu jako
nemovitost je jedinou kladenou podmínkou pevné spojení se zemským povrchem.
Rozlišují se tedy stavby movité a nemovité. Významným momentem je otázka, kdy
stavba, jako věc v právním slova smyslu, počíná existovat a jako taková může být
předmětem vlastnického i jiného věcného práva a také předmětem jakýchkoliv dispozic
s ní. Nadzemní stavba, aby byla věcí v právním slova smyslu, se musí nacházet
„alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční
uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné
nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud
dosud nebylo započato s jejím užíváním.“29 Podle neměnné soudní praxe při vymezení
pojmu stavby jako samostatného předmětu občanskoprávních vztahů nelze vycházet jen
ze stavebněprávních předpisů a jejich účelu. Proto soudní praxe považuje pro vznik
stavby za určující ten okamžik „že je stavba vybudována minimálně do takového stadia,
od něhož počínaje již všechny další stavební práce směřují k dokončení takto druhově i
individuálně určené věci.“30 „Soudy dospěly v podstatě k závěru, že stavební předpisy
chápou pojem „stavba“ dynamicky, tedy jako činnost, popř. soubor činností směřující
k uskutečnění díla. Naopak pro účely občanského práva je pojem „stavba“ nutno

24

Dle ustanovení § 27 písm. b) katastrálního zákona se parcelou rozumí pozemek, který je geometricky a
polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.
25
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.11.1999, sp. zn. 22 Cdo 837/98, publikované ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 40/2000 civ. In: ELIÁŠ, K. Věc jako pojem soukromého
práva. In: Právní rozhledy. Praha, 2007, č. 4, s. 119 an.
26
Dle ustanovení § 27 písm. c) katastrálního zákona se stavební parcelou rozumí pozemek evidovaný v
druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří.
27
Dle ustanovení § 27 písm. d) katastrálního zákona se pozemkovou parcelou rozumí pozemek, který
není stavební parcelou.
28
BAUDYŠ, P. Vymezení pojmu nemovitá věc v občanském právu a jeho důsledky. In: Ad notam. Praha :
Notářská komora ČR, 1996, č. 1, s. 5.
29
Viz ustanovení § 27 písm. l) katastrálního zákona.
30
Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31.1.1994, sp. zn. 3 Cdon 95/1992.
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vykládat staticky, jako věc v právním smyslu, jako výsledek určité stavební činnosti,
který je způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů.“31
V ustanovení § 120 odst. 2 občanského zákoníku je výslovně stanoveno, stavba
není součástí pozemku (superfisies non solo cedit)32. Uvedené však neplatí
bezvýhradně. Občanský zákoník v současné době nestanoví výslovně co je a co není
součástí pozemku. Judikatura33 dospěla k závěru, že za součásti pozemku se považují
většinou podzemní stavby, stavební prvky jako jsou chodníky na zahradách, zahradní
bazénky a nádrže, či stavby jako pergoly (nejsou-li součástí jiné stavby) či tenisové
dvorce34. M. Kindl ve své publikaci problematiku dále rozvádí a dovozuje, že stavbou je
toliko stavba hlavní ve smyslu stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících, tedy
stavba, která má být na pozemku postavena. Žádný pozemek není určen k zastavění
zahradní kůlnou či jezírkem, tyto stavby proto v praxi součástí pozemku jsou.35
Další dělení věcí je v současné době otázkou právní teorie. Věci se dělí na
zastupitelné, u nichž lze tuto věc zastoupit věcí téhož druhu a jakosti (např. potraviny,
suroviny, peníze) a věci nezastupitelné, které nelze takto nahradit (např. originály děl
výtvarného umění). Dělení věcí na zastupitelné a nezastupitelné se prakticky překrývá
s jejich dělením na věci určené podle druhu (jsou určeny druhovými znaky podle počtu,
míry či váhy) a na věci určené jednotlivě. Dále pak lze rozdělit věci na věci zuživatelné,
31

STEHLÍKOVÁ, J. Pojem a klasifikace staveb. In: Právní rádce. Praha : Economia, 2002, č. 4, s. 5.
V souladu s uvedenou zásadou byl Ústavním soudem ČR vydán nález (sp. zn. I. ÚS 16/93), jež říká:
„Ustanovení § 120 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého „stavba“ není součástí pozemku, nutno
interpretovat v návaznosti na odstavec 1, tudíž stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže jde o stavbu,
která je věcí nemovitou nebo jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou a která není funkčně nebo fyzicky
spojena s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo k znehodnocení pozemku. Meliorační zařízení,
umístěná pod povrchem pozemku, tedy nejsou stavbou ve smyslu § 120 odst. 2 občanského zákoníku,
nýbrž součástí pozemku dle § 120 odst. 1 občanského zákoníku.“ In: BALÁK, F. K pojmu „stavba” z
hlediska občanskoprávního v judikatuře posledních let. In: Soudní rozhledy. Praha : C.H Beck, 1998, č.
12, s. 314.
33
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.1990, sp. zn. 3 Cz 3/90, publikovaný ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/1992: „Součástí pozemku (a tedy nikoliv samostatnými
stavbami) jsou rovněž venkovní úpravy (opěrné zdi, dlažby a obruby, vodovodní a kanalizační přípojky,
květinová jezírka, venkovní předložené schody, ploty o výšce menší než 100 cm a další).“ In: BALÁK, F.
K pojmu „stavba” z hlediska občanskoprávního v judikatuře posledních let. In: Soudní rozhledy. Praha :
C.H Beck, 1998, č. 12, s. 314.
34
Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005: „Tenisový dvorec,
představovaný navrstvením jednotlivých přírodních stavebních materiálů, vytvořený zpracováním a
ztvárněním pozemku, není stavbou ve smyslu § 119 odst. 2 a § 120 odst. 2 občanského zákoníku, ale
součástí pozemku – jeho upraveným povrchem, který určuje, o jaký druh pozemku se jedná.“ In: Právní
rozhledy. Praha, 2006, č. 13, s. 491.
35
KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 106.
32
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které se svým užitím zničí, resp. spotřebují (např. potraviny) a nezuživatelné, které
pozvolna opotřebovávají. Dle toho, zda při rozdělení věci dojde k jejímu znehodnocení,
lze věci rozlišovat na dělitelné a nedělitelné.36
S rozlišováním věcí na věci dělitelné a nedělitelné úzce souvisí další institut, a to
věc hromadná (universitas rerum). Rakouský Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
neboli Obecný občanský zákoník neboli také Císařský patent č. 946/1811 ř.z. (dále jen
„ABGB“) přinesl vymezení hromadné věci, jež je v zásadě dodnes využitelné. Věcí
hromadnou je myšlen souhrn několika jednotlivých věcí, ke kterým se hledí jako k věci
jediné. Podstatnými znakem je tedy nahlížení na věc jako na jednotný celek (např. pár
rukavic).37
Nový občanský zákoník bude ve svých ustanoveních hlavy IV, díle 2 definovat
nejen věci nemovité (budou jimi pozemky a podzemní stavby se samostatným
účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, či práva, která za nemovité věci prohlásí
zákon, výslovně pak bude stanoveno, že podzemní stavby se samostatným účelovým
určením jsou věcmi nemovitými a v tomto případě pak nejsou součástí pozemku), ale
také movité, věci hmotné a nehmotné a dále pak věci zastupitelné a nezastupitelné,
zuživatelné a nezuživatelné i věc hromadnou. Lze konstatovat, že tyto zákonné definice
vycházejí z dosavadního jejich vymezení v právní nauce.

2.1.2 Součást a příslušenství věci
Co je součástí věci, je řešeno ustanovením § 120 odst. 1 občanského zákoníku.
„Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by
ses tím věc znehodnotila.“ Drobně modifikovanou definici lze nalézt také v novém
občanském zákoníku.38 Součást věci není způsobilým předmětem občanskoprávních
vztahů, je závislá na věci hlavní39, se kterou tvoří jediný celek spadající pod jednotný
36

KNAPPOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha :
ASPI Publishing s.r.o., 2002, 229-230.
37
KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 82.
38
Viz ustanovení § 505 nového občanského zákoníku.
39
Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.1990, sp. zn. 3 Cz 3/90, publikované ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 4/1992: „Součást věci není způsobilým předmětem
občanskoprávního vztahu, pokud není zákonem stanoveno jinak. Součást věci sdílí to, co se po právní
stránce týká věci hlavní. Tak tomu je i tehdy, jestliže se v důsledku faktického spojení stala součástí věci
hlavní taková věc, která byla věcí samostatnou.“
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právní režim. 40 Neoddělitelnost a znehodnocení je nutné chápat nejen v rovině
technické, ale také funkční. „Oboje se posuzuje vzhledem k účelu (funkci) celku:
zpravidla hospodářskému, leč může jít i o úděl jiný (estetický, vzdělávací atp.).“41 Jako
příklad součásti věci lze uvést například okna a dveře, která jsou součásti domu, dům a
jeho součásti jsou věcí jedinou.
Jak bylo uvedeno shora, občanský zákoník výslovně stanoví, že stavba není
součástí pozemku (superficies non solo cedit). „V některých případech však stavbu
nelze fakticky ani hospodářsky oddělit od pozemku, na kterém je zřízena, a stavba tak
s tímto pozemkem splývá, je jeho součástí a tvoří s ním jednu věc.“42
Co je a co není součástí pozemku, resp. které složky životního prostředí jsou
jeho součástí či naopak, upravují ustanovení některých zvláštních právních předpisů.
Například v souladu se zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“) nejsou součástí
pozemku ani jeho příslušenstvím přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody.
Stejně tak stanoví vodní zákon, že podzemní a povrchové vody nejsou součástí ani
příslušenstvím pozemku či horní zákon stanoví, že ložisko nevyhrazeného nerostu je
součástí pozemku na rozdíl od ložiska vyhrazeného nerostu, který součástí pozemku
není. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pak stanoví, že jeskyně nejsou
součástí pozemku. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství) (dále jen „zákon o rybářství“) upravuje na několika místech
problematiku vlastnictví rybníku, ačkoliv v souladu s judikaturou rybník nemůže být
„samostatnou věcí v občanskoprávním smyslu, se kterou by mohlo být nakládáno
odděleně od pozemků, které tvoří jeho dno a břehy.“43
40

Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2001, sp. zn. 20 Cdo 2369/99, publikované ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 1055: „Výrok soudního rozhodnutí, týkající se věci hlavní,
jímž je ukládána povinnost nebo deklarováno určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, dopadá i
na součást věci hlavní, ledaže z identifikace věcí ve výroku rozhodnutí nepochybně vyplývá, že se
rozhodnutí na součást věci hlavní nevztahuje. Jestliže součást věci nemá být předmětem povinnosti nebo
určení práva či právního vztahu, je nutné uvedenou skutečnost ve výroku rozhodnutí vyslovit.“
41
ELIÁŠ, K. Součást věci a příslušenství věci. In: Ad notam. Praha : Notářská komora ČR, 2007, č. 4, s.
658.
42
SPÁČIL, J. Stavby a obdobné objekty v judikatuře Nejvyššího soudu. In: Soudní rozhledy. Praha : C.H
Beck, 2005, č. 8, s. 281.
43
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.5.1998, sp. zn. 2 Cdon 1192/97, publikované ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 23/1999 civ.
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Nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 506 an. dosavadní zásadu super
ficies non solo cedit zásadně mění a stavby se stávají součástí pozemku (s výjimkou
staveb dočasných), stejně jako prostor nad i pod povrchem pozemku. Dále pak bude
platit, že v případě, že podzemní stavba není nemovitou věcí, je součástí pozemku, i
když zasahuje pod jiný pozemek. Výslovně pak bude novým občanským zákoníkem (na
rozdíl od starého) stanoveno, že součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. Návrat
k zásadě superficies solo cedit se děje po více než šedesáti letech, neboť tradiční zásada
superficies solo cedit se v českých zemích uplatňovala před 1. 1. 1951 (právní úprava
ABGB).44 Přechod na staronovou zásadu super ficies solo cedit je novým občanským
zákoníkem řešen přechodným ustanovením § 3054, jež říká: „Stavba, která není podle
dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku,
měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické
právo k pozemku táž osoba.“ „V ostatních případech, kde je vlastník pozemku a vlastník
stavby rozdílný, nelze s ohledem na garance vlastnických práv dle článku 11 Listiny
provést ze zákona sjednocení. K tomu dojde až tehdy, jestliže osoba vlastníka pozemku a
vlastníka stavby splyne.“ 45 Nicméně zásadním zásahem do práv zúčastněných osob
(vlastníka stavby a vlastníka pozemku) je v této souvislosti zřízení zákonného
předkupního práva ve prospěch vlastníka stavby k pozemku a obráceně. Vlastníci
pozemků tedy budou nově vázáni předkupním právem vlastníka stavby a naopak. Nový
občanský zákoník taktéž zavádí novinku v podobě práva stavby46. Dle legální definice
je právo stavby věcí nemovitou a stavba provedená dle tohoto práva stavby je jeho
součástí. Stavbu lze dle práva stavby zřídit až na dobu 99 let, z reálného pohledu tedy
na dobu řady generací. Je otázkou, zda tato koncepce není jen jiným pojmenováním
stávajícího stavu, kdy je připuštěna dualita vlastnictví stavby a pozemku, na němž je
zřízena. Troufám si tvrdit, že nová úprava je toliko obejití zásady superficies solo cedit.
Příslušenství věci je upraveno ustanovením § 121 odst. 1 občanského zákoníku,
jež říká: „Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím
určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.“ Hlavním rozdílem příslušenství

44

ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 660.
ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 660661.
46
Viz ustanovení § 1240 an. nového občanského zákoníku.
45
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od součásti věci je skutečnost, že příslušenství je věcí samo o sobě. Předpokládá se tedy
přítomnost dvou věcí: věci hlavní, která musí být jen jedna a věci vedlejší, jež není
počtem omezena (objektivní podmínka). Věc hlavní a věc vedlejší musí mít společného
vlastníka, přičemž tento rozhodl, že příslušenství bude trvale užíváno s věcí hlavní
(subjektivní podmínka). Zjištění která věc je hlavní a která vedlejší plyne z porovnání
hospodářského významu věci (např. klíč je příslušenstvím zámku). V případě, že dojde
k dočasnému odloučení příslušenství (ve smyslu dočasného neužívání příslušenství
s věcí hlavní), příslušenství tím neztrácí ničeho na své povaze (pokud je zachována
povaha příslušenství jako samostatné věci) a tedy nadále sleduje právní osud věci
hlavní. Vlastník se však může také rozhodnout, že příslušenství nebude nadále užíváno
s věcí hlavní a stane se samostatným předmětem právních vztahů.47
Pravidlo, že příslušenství sdílí právní osud věci hlavní, není tedy výslovně
zakotveno v zákoně a pohledy na příslušenství mohou být a jsou v právní teorii a praxi
rozličné. Například M. Knappová48 či K. Eliáš49 (J. Švestka s jistou výhradou také) se
přiklánějí k pravidlu, že příslušenství sdílí právní osud věci hlavní bez dalšího. Odlišné
stanovisko však zaujal Nejvyšší soud ČR, když judikoval: „Je-li příslušenstvím věci
hlavní nemovitost, je základním předpokladem k tomu, aby mohlo příslušenství na jinou
osobu spolu s věcí hlavní přejít, vyjádření vůle toto příslušenství převést, a to v písemné
formě. Teprve vyjádření vůle převést příslušenství věci, kterým je nemovitost, vytváří
předpoklady pro zkoumání, zda tato vůle byla vyjádřena dostatečně určitě pro to, aby
mohla vyvolat právní účinky sledované účastníky.“50 Na problematiku příslušenství jsou
v odborné literatuře odlišné názory, jedná se o složitou problematiku, neboť na sebe
naráží významné zájmy. Jednak zájem na usnadnění právního styku (bez nutnosti
vyjmenovávat příslušenství, bez zbytečné byrokracie) a jednak zájem na určitosti
právních úkonů a předcházení sporům, v neposlední řadě také zájem na respektování
skutečné vůle účastníků.51

47

KNAPPOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha :
ASPI Publishing s.r.o., 2002, s. 231.
48 48
KNAPPOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné. Svazek I. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha
: ASPI Publishing s.r.o., 2002, s. 232.
49
ELIÁŠ, K. Součást věci a příslušenství věci. In: Ad notam. Praha : Notářská komora ČR, 2007, č. 4, s.
103.
50
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.9.2003, sp. zn. 31 Cdo 2772/2000.
51
SPÁČIL, J. Sporné otázky institutu „příslušenství věci”. In: Právní rozhledy. Praha, 2010, č. 2, s. 40.
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Nový občanský zákoník při vymezení pojmu příslušenství potlačuje subjektivní
prvek a ve svém ustanovení § 510 uvádí: „Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u
věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v
rámci jejich hospodářského určení.“ Co se týká právního osudu příslušenství, nový
občanský zákoník vychází z předpokladu, že se právní jednání a práva i povinnosti
týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství. Užitým slovním spojením - má se za
to – je zde připuštěn důkaz opaku.52 V případě pochybností, zda se v daném případě o
příslušenství jedná či ne, bude postupováno dle zvyklostí občanského práva.53 Novou
právní úpravou tak dojde například k odstranění rozdílných translačních účinků, ke
kterým dochází v případě převodu nemovitosti společně s jejím příslušenstvím v podobě
věcí movitých a nemovitých. Za současného stavu dojde k převodu vlastnického práva
k movitému příslušenství jeho předáním. U příslušenství v podobě nemovitostí, jež
nejsou evidovány v katastru nemovitostí, dojde k převodu vlastnického práva účinností
smlouvy a u těch nemovitostí, jež jsou evidovány v katastru nemovitostí, vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dle nového občanského zákoníku tak dojde
k převodu vlastnického práva k příslušenství současně s převodem vlastnického práva
k věci hlavní. Dle shora uvedeného příkladu pak tedy vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Po tomto obecném vymezení se nyní můžeme zaměřit problematiku právní
povahy jednotlivých složek životního prostředí.

2.2

Vody
Základní složkou životního prostředí je voda, neboť je základní životní

podmínkou existence všech živých organismů. Voda je svázána s ostatními složkami
životního prostředí, zejména půdou, ovzduším, rostlinstvem a živočišstvem. Z hlediska
zachování života je výskyt dostatečného množství neznečištěné vody nezbytností.54 Pro
vymezení odpovědnosti je zásadní právní povaha vod a zejména vlastnická práva k ní.
Právě s ohledem na význam vody jako takové, je tato podrobena zákonné
ochraně. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
52

Viz ustanovení § 510 odst. 2 nového občanského zákoníku.
Viz ustanovení § 511 nového občanského zákoníku.
54
DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 262-263.
53
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(dále jen „vodní zákon“) je současně významným pramenem při určování právní
povahy vod. Vodní zákon je pramenem veřejného práva a od doby své účinnosti prošel
mnoha novelizacemi, v roce 2010 pak rozsáhlou novelou provedenou zákonem č.
150/2010 Sb.
V právní nauce v minulosti vyvstala otázka, zda je vodní zákon, jako pramen
veřejného práva, jediným předpisem upravujícím práva k vodám. Jako nosnou se stala
teorie zvláštního práva. Tato teorie řeší vztah soukromého a veřejného práva v souladu
se zásadou lex specialis derogat generali. Za lex specialis je vždy považována norma
veřejnoprávní. Pokud jde tedy o vody, je vodní zákon normou speciální a jestliže
stanoví ve svých ustanoveních něco o náhradě škody způsobené na podzemní vodě,
mají tato ustanovení přednost před ustanoveními občanského zákoníku o náhradě
škody.55
Vodní zákon vymezuje jako předmět své úpravy vztahy k povrchovým a
podzemním vodám, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod
přímo souvisí. 56 Zastavme se nyní u vymezení pojmu vody povrchové a podzemní.
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 vodního zákona se povrchovými vodami
rozumí vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, současně zákon o vodách za
středníkem dodává, že tento svůj charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými
úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem, nebo v nadzemních vedeních.
V případě, že tedy řeka protéká přechodně potrubím či podzemím, má stále charakter
povrchové vody. V době účinnosti vodního zákona č. 138/1973 Sb. však tato skutečnost
nebyla postavena na jisto, neboť dřívější právní úpravou nebyla tato otázka řešena a
pravděpodobně s ohledem na odbornou diskuzi57 na toto téma, jež proběhla, byl do
vodního zákona zařazen v ustanovení, jež vymezuje povrchové vody, dovětek za
středníkem, který postavil věc na jisto. V případě svodu vodního toku do potrubí, pak
také byla řešena zajímavá otázka, zda se tímto svodem stává voda ovladatelnou a tedy

55

DAVID, O. O předmětu právních vztahů (aneb variace na velmi otřelé téma). In: Právník : časopis
věnovaný vědě právnické vůbec. Praha : A. Renn, 1999, č. 5, s. 464.
56
Viz ustanovení § 1 odst. 3 vodního zákona.
57
Například J. Krecht se vyslovil takto: „…voda v ponorných řekách je vodou podzemní, a to od chvíle,
kdy vnikla do podzemí, až po chvíli, kdy podzemí opět opustila…“ In: KRECHT, J. Povrchové a podzemní
vody a jejich právní status. In: Právní rozhledy. Praha, 1994, č. 12, s. 426.
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věcí v právním slova smyslu a po jejím vypuštění z potrubí tuto svou povahu věci
v právním slova smyslu pozbývá.58
Vody podzemní jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v
pásmu nasycení v přímém styku s horninami a také vody protékající podzemními
drenážními systémy a vody ve studních.59 Vodami, jež mají povahu jednak vod
povrchových a jednak podzemních jsou vody důlní. Důlní vody jsou vymezeny
ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon) (dále jen „horní zákon“), a to jako „všechny podzemní,
povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních
prostorů.“ Zůstávají jimi, dokud se nespojí s vodami povrchovými či podzemními.
Vodní zákon pokládá důlní vody za vody povrchové, a pokud horní zákon neobsahuje
zvláštní ustanovení, vztahuje se vodní zákon také na vody důlní.
„Nejvýznamnějšími z povrchových vod jsou vodní toky.“60 Vodní toky jsou
definovány ustanovením § 43 odst. 1 vodního zákona, jež říká: „Vodní toky jsou
povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku,
a to včetně vod v nich uměle vzdutých.“ Součástí vodních toků jsou taktéž vody ve
slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským
povrchem nebo zakrytými úseky. V pochybnostech, zda se v konkrétním případě o
vodní tok jedná či nikoliv, rozhodne vodoprávní úřad.
V souvislosti s vodními toky je nezbytné rozlišovat samotný vodní tok a koryto
vodního toku. Z judikatury61 vyplývá, že koryto vodního toku, jakožto pozemek –
nemovitost, může být předmětem soukromoprávních vztahů.
Vodní zákon ve svém ustanovení § 55 vymezuje pojem vodního díla tak, že jím
rozumí stavby, které slouží účelům sledovaným vodním zákonem. V demonstrativním
výčtu staveb, jež jsou vodními díly, jsou například přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a
58

Srov. MARŠNEROVÁ, V. Ještě o nabývání (a ještě o vodě). In: Právník : časopis věnovaný vědě
právnické vůbec. Praha : A. Renn, 1998, č. 1, s. 72.
59
Viz ustanovení § 2 odst. 2 vodního zákona.
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KOLEKTIV AUTORŮ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova
univerzita, 2007, s. 75.
61
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.11.2007, sp. zn. 22 Cdo 2903/2006, publikované ve Sbírce
civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. C 5483 či Rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu ČR , sp. zn. 7 A 33/2002, publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č.
9/2004.
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zdrže, stavby na ochranu před povodněmi a další. Vedle tohoto pozitivního vymezení
nalezneme v uvedeném paragrafu také negativní vymezení staveb, jež vodními díly
nejsou.
V případě některých vodních děl je odpověď na otázku, zda se v daném případě
jedná o předmět občanskoprávních vztahů, otázkou posouzení konkrétního případu.
Například problematika rybníků. Rybníkem se dle ustanovení § 2 písm. c) zákona o
rybářství rozumí „vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve
kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je
tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními.“ Věci v občanskoprávním
smyslu, jež tvoří rybník, mohou patřit více osobám, či být ve vlastnictví jen jediné
osoby a jak vyplývá z judikátu Nejvyššího soudu ČR62, je v případě hráze rybníka
obtížné posoudit, zda „je hráz rybníka samostatnou věcí v právním smyslu anebo zda
jde o součást pozemku, na kterém stojí a nelze o tom učinit obecný závěr bez posouzení
konkrétní situace. Při posuzování je třeba vyjít kromě stavebního provedení hráze též
z toho, zda lze určit, kde končí pozemek a začíná samotná hráz, tedy zda lze vymezit a
oddělit vlastnictví vlastníka pozemku a vlastníka hráze.“ Ačkoliv zákon o rybářství
zmiňuje vlastnictví k rybníku, Ústavní soud upozornil na fakt, že „ustanovení zákona o
rybářství nemají obecný dopad a že tento zákon vymezuje pojmy jen pro své účely.“63
V souladu s judikátem64 lze konstatovat, že rybník není stavbou, neboť jej nelze od
pozemku oddělit a „nemůže být samostatnou věcí v občanskoprávním smyslu, se kterou
by mohlo být nakládáno odděleně od pozemků, které tvoří jeho dno a břehy.“ Na rybník
je nutno pohlížet jako na pozemek, který je pokrytý vodou65, předmětem
občanskoprávních vztahů může být toliko pozemek, na kterém se rybník nachází a který
tvoří dno rybníka.66
62

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.8.2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002 In: Soudní rozhledy.
Praha : C.H Beck, 2003, č. 12, s. 414.
63
Rozhodnutí Ústavního soudu ČR, sp. zn. I. ÚS 375/01 In: SPÁČIL, J. Ochrana vlastnictví a držby
v občanském zákoníku. 2. doplněné vydání. Praha : C.H Beck, 2005, s. 180.
64
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.5.1998, sp. zn. 2 Cdon 1192/97, publikované ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 23/1999 civ.: „Rybník není ve smyslu občanskoprávním
samostatnou věcí, se kterou by mohlo být nakládáno, odděleně od pozemků tvořících jeho dno a břehy,
proto nemůže být ani stavbou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 172/1991 Sb., o převodu
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.“
65
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.5.2003, sp.zn. 22 Cdo 234/2003: „Ve smyslu katastrálního
zákona a příslušné prováděcí vyhlášky je rybník vodní plochou, tzn. pozemkem, který je vždy způsobilým
předmětem občanskoprávních vztahů.“
66
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 16.7.2008, sp.zn. 22 Cdo 1121/2008: „Lze
vyloučit výklad, že platné právo umožňuje v některých souvislostech rozlišit pozemek od vodní nádrže na
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Nyní tedy k samotné právní povaze vod. Zda a kdy, je voda předmětem
vlastnictví,

je otázkou v minulosti odborníky hojně diskutovanou, k jejímuž

zodpovězení se přistupovalo z několika pohledů. Řadu nejasností o právní povaze vod
vyjasnil vodní zákon. Ve svém ustanovení § 3 uvádí: „Povrchové a podzemní vody
nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž
nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje tento zákon.“ V případě
odběru vod z těchto povrchových či podzemních vod, je již nelze za povrchové či
podzemní vody považovat.
Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být toliko věci (pomiňme ostatní
předměty dle ustanovení § 118 občanského zákoníku) a jak již bylo uvedeno shora, věci
jsou hmotné předměty, jež jsou ovladatelné a užitečné. „Vzhledem k tomu, že povrchové
a podzemní vody nelze ovládat dostatečně, nelze je dostatečně vymezit ani uchopit,
vyloučil zákon možnost vlastnictví k nim.“ 67 Za co je tedy možné považovat povrchové
a podzemní vody? V odborné veřejnosti se v minulosti vytvořilo několik přístupů k
řešení této problematiky.
Vzhledem ke shora uvedenému se nabízí teze: vody nejsou věcí. Jestliže nejsou
povrchové a podzemní vody předmětem vlastnictví, nejsou věcmi. M. Kindl upozorňuje
na problematiku této teze v souvislosti s věcnými břemeny odpovídajícími právu
čerpání vody (z cizího pramene). „Kdyby voda nebyla věcí tato věcná břemena a jim
odpovídající práva by rázem zanikla (voda by přestala v soukromém právu existovat a
nelze dohodnout právo odběru něčeho, co neexistuje).“68 De facto ani samotná škoda na
vodě tak vzniknout nemůže, neboť pokud něco není věcí v právním slova smyslu, nelze
na nikom vymáhat náhradu škody, neboť ke škodě v právním slova smyslu vlastně ani
dojít nemůže.69
Další možnou tezí je: vody jsou věcí ničí (res nullius). V souvislosti s touto tezí
M. Kindl opět upozorňuje na problematiku věcných břemen, neboť nikdo nemůže
něm umístěné a že pozemek podle tohoto výkladu tedy není součástí rybníka ve smyslu zákona o
rybářství.“
67
TUREČEK, K. et al. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., s komentářem. Praha : SONDY, s.r.o., 2002, s.
14.
68
KINDL, M. Poznámka k vlastnictví vod. In: Právník : časopis věnovaný vědě právnické vůbec. Praha :
A. Renn, 1997, č. 2, s. 190.
69
Srov. KINDL, M. Poznámka k vlastnictví vod. In: Právník : časopis věnovaný vědě právnické vůbec.
Praha : A. Renn, 1997, č. 2, s. 187: „Jako příklad může posoužit situace, kdy někdo vylije ropné látky do
vody. Voda není podle shora uvedených koncepcí věcí, a tedy ji v právním smyslu nelze poškodit, nemůže
tedy vzniknout v právním smyslu žádná škoda.“
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povolit nakládání s věcí, která dotyčnému samotnému nepatří, navíc náhrada, jež za
zřízení věcných břemen náleží, by se tak stala bezdůvodným obohacením. 70 Autorem
této teze je J. Krecht a vody považuje za res nullius „pro svou přirozenou
neovladatelnost“71. Uvedenou koncepci nepřijímá kromě M. Kindla také V.
Maršnerová, když upozorňuje na skutečnost, že neovladatelnost nemůže vést
k považování věci za věc ničí, neboť neovladatelnost předmětu vede k tomu, že se za
věc vůbec nepovažuje. Věc ničí je však věcí, která nikomu nepatří. 72
Třetí možnou tezi nabízí M. Kindl, a to: vody jsou věci z právního styku vyňaté
(res extra commercium). K uvedené tezi se přiklonil také Nejvyšší soud ČR v jednom ze
svých rozhodnutí. 73 „Vody nejsou podle plané právní úpravy předmětem vlastnictví ani
součástí pozemku, nezbývá proto, nežli je považovat za věci z právního styku vyňaté.
Voda je tedy věcí (movitou), ale věcí z právního styku vyňatou.“74 Jako problematické se
pak jeví uplatnění náhrady škody na vodě, neboť v případě právního charakteru věcí
jako res extra commercium, není možné v případě znečistění vod uplatnit nárok na
náhradu škody, neboť zde není nikdo (vlastník), kdo by byl aktivně legitimován
k uplatnění náhrady škody.75
M. Damohorský se k faktu, že vody nejsou předmětem vlastnictví a součástí ani
příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vykytují, vyjadřuje tak, že „to
vyplývá ze skutečnosti, že přirozeně se vyskytující vody nelze pro jejich neovladatelnost
považovat za věc a nemohou tedy ani být předmětem věcných práv, v prvé řadě práva
vlastnického.“76 Právě z této jejich právní povahy je nezbytná ochrana vod
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KINDL, M. Poznámka k vlastnictví vod. In: Právník : časopis věnovaný vědě právnické vůbec. Praha :
A. Renn, 1997, č. 2, s. 187.
71
KRECHT, J. K novému vodnímu zákonu. In: České právo životního prostředí : časopis České
společnosti pro právo životního prostředí. Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2002,
č. 1, s. 32.
72
MARŠNEROVÁ, V. Ještě o nabývání (a ještě o vodě). In: Právník : časopis věnovaný vědě právnické
vůbec. Praha : A. Renn, 1998, č. 1, s. 71.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1244/2007: „Povrchové a podzemní
vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž
se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje tento zákon (§ 3 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb.).
Vlastníkem povrchových vod, o které v řízení jde, tak není ani stát; jde o tzv. res extra commercium.“
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KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 122.
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KINDL, M. Zase jednou (nebo dvakrát) res extra commercium. In: Právník : časopis věnovaný vědě
právnické vůbec. Praha : A. Renn, 2003, č. 1201. „Mezi vyňaté věci z právního styku (obchodu) patří
nejen věci, ohledně nichž jsou vlastníkovy dispozice nějak omezeny, ale rovněž i ty, jež podle platných
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DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 265.
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veřejnoprávními prostředky.77 V jednom ze svých příspěvků pak M. Damohorský
označuje vodu za „veřejný statek“78. Veřejný statek není v současném právním řádu
upraven, nicméně lze konstatovat, že současná právní úprava stojí na koncepci
veřejného užívání povrchových vod, resp. vody jako veřejného statku. Ustanovení § 6
vodního zákona dovoluje každému na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu
vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní
potřebu, zachycovat povrchové vody jednoduchými zařízeními na jednotlivých
pozemcích a stavbách nebo také každý může změnit přirozený odtok vod za účelem
jejich ochrany. Dále vodní zákon připouští užívání povrchových vod k plavbě, koupání
atd. Volné užití vod musí být samozřejmě v souladu s případnými zákonnými či
podzákonnými omezeními k ochraně vod. Vodní zákon zná také tzv. zvláštní užívání
(viz ustanovení § 8 vodního zákona), na které je již zapotřebí mít příslušné povolení
vodoprávního úřadu (např. využíváni vod pro chov ryb).
Jiná situace je v případě odebraných vod, kdy se okamžikem odběru jejich
povaha mění a okamžikem odběru se stávají způsobilým předmětem vlastnického práva,
kdy vlastníkem je ten, kdo je odebral. 79 Okamžikem odběru tedy odebraná voda věcí
v právním slova smyslu je. Spornou se jeví otázka, zda musí být takovýto odběr legální,
aby se stala odebraná voda předmětem vlastnictví odběratele, či se tak stane i odběrem
nepovoleným. J. Krecht ve svém příspěvku uvádí, že se vlastníkem stane zřejmě i
neoprávněný odběratel, čímž však není vyloučen jeho sankční postih.80 M. Damohorský
v této věci však uvádí jiný názor, a to že do vlastnictví se dostane ta voda, která je
„legálně v rámci obecného užívání vod či na základě povolení vodoprávního orgánu
odebrána a užívána.“81 Jak je to s povahou vod v rybníku? V případě průtočných
rybníků platí, co bylo uvedeno shora, tedy v těchto případech je předmětem vlastnictví
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DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 265.
DAMOHORSKÝ, M. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí. In: DVOŘÁK, J.; KINDL, M.
(eds.) Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha : ASPI Publishing s.r.o., 2005, s. 34.
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KRECHT, J. K novému vodnímu zákonu. In: České právo životního prostředí : časopis České
společnosti pro právo životního prostředí. Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2002,
č. 1, s. 32-33.
80
Tamtéž.
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DAMOHORSKÝ, M. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí. In: DVOŘÁK, J.; KINDL, M.
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pouze pozemek, na němž se voda nachází. V případě neprůtočných rybníků, do nichž je
voda vodních toků odebrána, to však neplatí a voda se stává vlastnictvím odběratele.82
Voda (neodebraná) se tedy nemůže stát předmětem vlastnictví, předmětem
vlastnictví se můžou stát toliko pozemky, na nichž se voda nachází, a to zejména
v podobě vodních koryt. Všichni vlastníci (zejména je tímto stát) vodních toků či děl a
nádrží mají velký počet povinností a jsou povinni se podrobit mnoha omezením, a to
jednak z důvodů ekonomických, ekologických tak i bezpečnostních (povodně).83
Vodní zákon nemá ucelený režim právní odpovědnosti za škodu v oblasti
ochrany vod. Jestliže vody v současném pojetí nemohou mít vlastníka, nemůže se ani
projevit občanskoprávní odpovědnost za ekologické škody na vodách, neboť v případě
poškození není nikdo, „kdo by byl aktivně legitimován k uplatňování náhrady za škody
na těchto vodách vzniklých. Náhradu škod lze uplatňovat jen v případech, kdy voda jako
hmotný nositel případného znečištění způsobí škodu na právně relevantní věci nebo
jiném předmětu občanskoprávních vztahů“84 Určitou výjimku představuje ustanovení §
29 odst. 2 vodního zákona. Oprávněnou osobou je zde ten, kdo je oprávněn nakládat s
vodou z podzemního zdroje (nejedná se tedy o vlastníka vody). Nedochází však ke
škodě na vodě, leč na majetku, a to v důsledku provozní činnosti, při které dojde ke
ztrátě podzemní vody nebo podstatnému snížení možnosti odběru vody ve vodním
zdroji podzemních vod nebo zhoršení jakosti vody v něm. Osobou odpovědnou je ten
kdo provozní činnost vykonává. Vodní zákon ve svém ustanovení § 49 odst. 4 odkazuje
na náhradu škody podle občanského zákoníku v případě, že správce vodního toku
způsobí škodu vlastníkům pozemků nebo staveb na nebo při vodních tocích.
Obdobnými ustanoveními jsou ustanovení § 58, § 51 či § 60. Uvedená ustanovení při
vzniku majetkové škody odkazují (i nepřímo) na ustanovení o náhradě škody dle
obecných předpisů, tedy především občanského zákoníku.85
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Závěrem si dovolím učinit poznámku o zvláštních druzích vod. Vyjma vod
povrchových, podzemních a již zmíněných důlních počítá vodní zákon taktéž s vodami
mineralizovanými, jež jsou tzv. vyhrazenými nerosty a vodami, které jsou přírodními
léčivými zdroji a minerálními vodami.
Obdobnou úpravu (tedy i přístup týkající se občanskoprávní odpovědnosti), jako
má vodní zákon, obsahuje lázeňský zákon. Ve svém ustanovení § 4 odst. 1 upravuje
vody, jež jsou přírodními léčivými zdroji a minerálními vodami tak, že tyto nejsou
předmětem vlastnictví ani součástí či příslušenstvím pozemku. Jakmile osoba, která má
povolení k využívání zdroje tento vytěží, stane se výtěžek ze zdroje vlastnictvím této
osoby.
Mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené
nerosty, jsou dle horního zákona nerostným bohatstvím ve výhradním vlastnictví České
republiky.86 Je tedy zřejmé, že jsou předmětem vlastnického práva a tedy i věcmi
(movitými). Ložisko nevyhrazeného nerostu je naopak součástí pozemku. 87

2.3

Ovzduší
Jednou ze složek životního prostředí, jejíž znečištění může mít vliv nejen na

regionální úrovni, ale také v globálním měřítku, je ovzduší. Ovzduší nebo–li
atmosféra88 je plynným obalem Země. V důsledku lidské činnosti dochází k zanášení
znečišťujících látek do ovzduší (tzv. antropogenní zdroje) a k jeho narušení, jež se
projevuje např. narušováním ozónové vrstvy, výskytem kyselých dešťů či skleníkovým
efektem.89
Legální definice obsažená v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší) (dále jen „zákon o ovzduší“)90
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Viz ustanovení § 5 horního zákona.
Viz ustanovení § 7 horního zákona.
88
„V atmosféře Země se nachází 21% kyslíku, 78% dusíku a 1% ostatních nebo vzácných plynů.“ In:
Internetový portál Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupné na:
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vymezuje toliko pojem vnější ovzduší91, pro nějž je užívána legislativní zkratka
ovzduší. Z ustanovení § 2 písm. a) se dozvídáme, že vnějším ovzduším je ovzduší v
troposféře92, s výjimkou ovzduší na pracovištích určených zvláštním právním
předpisem a v uzavřených prostorách. Režimu zákona o ovzduší tedy podléhá toliko
troposféra.
Z hlediska občanskoprávní odpovědnosti za škodu je nezbytné zkoumat, zda je
ovzduší věcí v právním slova smyslu. Je tedy nezbytné zkoumat ovladatelnost,
užitečnost a hmotnou podstatu. Užitečnost ovzduší je nezpochybnitelná, neboť ovzduší
je jedním ze základních předpokladů existence života na Zemi vůbec, užitečný je také
jistě vír otáčející lopatkami větrné elektrárny. Podmínka ovladatelnosti a hmotné
podstaty však zcela zjevně chybí. O nehmotné podstatě nemůže být polemizováno.
Ovladatelnost je dle mého názoru možná jen ve velmi omezené míře, například
stlačením vzduchu do tlakové láhve. Ovšem považovat ovzduší za ovladatelnou přírodní
sílu obecně nelze.
Lze tedy učinit závěr, že ovzduší není věcí v právním slova smyslu, tudíž
nemůže být vlastnitelnou složkou životního prostředí, nemůže na něm vzniknout škoda
dle práva občanského, tudíž nemůže být chráněno prostřednictvím občanskoprávní
odpovědnosti za ekologickou škodu. Nicméně s ohledem na neustálý pohyb ovzduší
(obdobně je tomu u vody) může mít poškození ovzduší nemalou měrou vliv na
poškození jiné složky životního prostředí, na níž může dojít ke vzniku majetkové škody
(např. na porostech, jež jsou součástí pozemku). „V občanském právu se tedy nebude
odpovídat za znečištění ovzduší, ale za škody způsobené znečištěným ovzduším.“93
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Pojem vnitřní ovzduší se např. používá v rozličných předpisech upravujících hygienické a stavebně
technické podmínky staveb např. ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných
technických požadavcích na výstavbu. Viz např. ustanovení § 48 odst. 1 „Vzduchotechnické zařízení musí
zajistit takové parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby vyhovělo hygienickým a
technologickým požadavkům.“
92
„Troposféra je část atmosféry sahající od zemského povrchu k tropopauze, jež odděluje troposféru od
výše ležící stratosféry. Na rovníku je troposféra mocná kolem 18 km, v mírných šířkách sahá k 11 km a u
pólů dosahuje ještě níže k 9 km.“ In: Internetový portál Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupné na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Troposf%C3%A9ra, 27.5.2012.
93
PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha : Wolters Kuwler ČR, a.s.,
2011, s. 168.
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2.4

Půda a jiné součásti pozemku
Půda je zemským povrchem a hmotným substrátem Země a plní rozmanité

ekonomické (je základním výrobním prostředkem a zdrojem surovin) a ekologické
funkce (např. zadržuje vodu a zajišťuje její koloběh v přírodě, je rezervoárem surovin,
na půdu je vázána většina ostatních složek životního prostředí). V jisté formě podléhá
právní ochraně veškerá půda. Za nejvýznamnější druhy půdy, na které se soustřeďuje
hlavní pozornost, lze označit půdu lesní a zemědělskou, kdy tyto pozemky tvoří více
než 87% povrchu České republiky. 94
Na rozdíl od jiných složek životního prostředí, jako je například voda či ovzduší,
český právní řád neskýtá ochranu půdy uceleným, jedním či dvěma zákony vyjádřeným
souborem právních institutů a norem. Ucelený právní režim má jen zemědělský půdní
fond (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) a pozemky
určené k plnění funkcí lesa (zákon č. 289/1991 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon) (dále jen „lesní zákon“). Nelze opominout zákon č.
229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
Ostatní půda ucelenou úpravu nemá a její ochrany se jí dostává prostřednictvím kusých
ustanovení obsažených v řadě zákonů společně s ochranou jiných složek životního
prostředí (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny či vodní zákon).95
„Pro vlastnické a užívací vztahy k půdě je určující zemský povrch a jeho
jednotlivé části (pozemky, parcely), které tvoří právní základ pro využívání a
přisvojování si užitných vlastností nejen povrchu, ale i prostoru nad zemským povrchem
i pod ním.“96 Je nezbytné pojmově diferencovat půdu od pozemků. Co se rozumí pod
pojmem pozemek a jejich dělení bylo již v této práci vyloženo, jen dodatek k již
uvedenému, že pozemky lesní a zemědělské, patří do skupiny pozemkových parcel.
Pojem půdy není v zákoně vymezen. Obecně je jí míněna část zemského povrchu
(pozemku, resp. parcely) „v právu životního prostředí pak vedle toho i nesvrchnější část
zemské kůry plnící funkci životního prostředí většiny rostlin a mnoha mikroorganismů i
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DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 281.
KOLEKTIV AUTORŮ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova
univerzita, 2007, s. 151.
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DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 281.
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vyšších živočichů.“ 97 Některé zákony chybně zaměňují půdu s pozemkem, čímž dochází
k deformaci juristického vyjadřování a proniká to i do odborného jazyka.98
Z pohledu soukromoprávního a s ohledem na shora uvedený výklad, lze
konstatovat, že půda je součástí pozemku, neboť oddělením půdy od pozemku by došlo
k nepochybnému znehodnocení pozemku (např. by nebylo možné pěstovat plodiny).
V rámci rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR byla řešena otázka, zda půda
navezená na pozemek má jinou právní povahu než půda, jež je jeho součástí. Dle
Nejvyššího soudu ČR je rozhodným okamžikem okamžik smísení původní půdy
s půdou navezenou, kdy půda navezená se tak stane součástí pozemku. 99
Kam až půda sahá (do jaké hloubky) je možné zjistit z vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Z přílohy č. 4 vyhlášky
vyplývá, že zjednodušeně řečeno půda sahá tak hluboko, dokud nenarazí na pevnou
horninu či silnou skeletovitost100.
Přírodním léčivým zdrojem jsou bahno, rašelina a slatina, které mají vlastnost
vhodnou pro léčebné využití a o tomto zdroji bylo vydáno osvědčení podle lázeňského
zákona (zákonem jsou označované jako peloid), a to dle ustanovení § 2 odst. 1
lázeňského zákona. Lze je také považovat za hmotný substrát na zemském povrchu. U
těchto platí, co bylo uvedeno v souvislosti s minerálními vodami, tedy nejsou
předmětem vlastnictví ani součástí či příslušenstvím pozemku. Jakmile osoba, která má
povolení k využívání zdroje tento vytěží, stane se výtěžek ze zdroje vlastnictvím této
osoby.
Občanskoprávní odpovědnost najde vždy své uplatnění v případě změny
vlastností půdy, jež znamenají znehodnocení půdy, v jejichž důsledku dojde ke vzniku
majetkové škody. V tomto případě chrání občanskoprávní odpovědnost za škodu
majetek subjektu, který má právo přisvojovat si užitky, jež mu půda o určité kvalitě
přináší. Pokud zákon nestanoví režim speciální, uplatní se obecný režim odpovědnosti
97

KOLEKTIV AUTORŮ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova
univerzita, 2007, s. 156.
98
ELIÁŠ, K. et al. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha : Linde Praha, a.s.,
2008, s. 488.
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Zpráva Nejvyššího soudu SSR ze dne 9.12.1980, sp. zn. Cpj 52/80, publikované ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek pod č. R 2/1981 civ.
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Obsah skeletu je vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30
mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).
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za škodu.101 Při oceňování zemědělského pozemku, v souvislosti s vyčíslením vzniklé
ekologické škody, se vychází z kritérií pro ocenění, jež jsou obsaženy ve zvláštním
prováděcím předpisu, již zmíněné vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb.

2.4.1 Rostliny
V souvislosti s předmětem své úpravy používá zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve svém ustanovení § 3 písm. c) definici pojmu planě rostoucí rostliny,
a to jako rostliny, kterou je jedinec nebo kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž
populace se udržují v přírodě samovolně. Rostlinou se rozumí její nadzemní a podzemní
části. Ty rostliny, které se nevyskytují planě, ale jsou výsledkem cílené činnosti (tzv.
trvalé porosty), můžeme pod uvedenou definici, pro zkoumání rostlin jako složek
životního prostředí, pojmout taktéž (pojem rostlina a porost bude dále užíván ve
významu synonymickém), neboť jednotná legální definice neexistuje a pojem porost je
užíván povícero právními předpisy v různých souvislostech. Pojem trvalý porost je blíže
specifikován zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), který pod něj ve svém ustanovení § 14 zahrnuje
lesní porosty, ovocné dřeviny, vinnou a chmelovou révu a okrasné rostliny. 102 Při
posouzení, zda se o trvalý porost jedná či nikoliv je rozhodující dlouhověkost.103
Nakládání s jednotlivými druhy trvalých porostů je upraveno řadou speciální zákonů.104
Nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 507 stanoví, že součástí pozemku
je rostlinstvo na něm vzešlé. Občanský zákoník takovouto výslovnou definici
neobsahuje, nicméně již nyní je zastáván názor, že uvedená zásada platí105 a je
dovozován právní teorií i praxí z ustanovení § 120 občanského zákoníku. 106 Rostliny
tedy nelze považovat za samostatnou věc v právním slova smyslu, jsou ve vlastnictví
101

KOLEKTIV AUTORŮ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova
univerzita, 2007, s. 177.
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okrasné dřeviny.“ In: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.12.1995, sp. zn. Cpjn 36/1995,
publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. R 16/1996.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2000, sp. zn. 25 Cdo 1525/2000.
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MIKEŠ, J. Povaha tzv. Drobných staveb a porostů. In: Socialistická zákonnost. Praha : Právnický
ústav Ministerstva spravedlnosti 1977, č. 4., s. 202.
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PEKÁREK, M. Právní režim porostů. In: Časopis pro právní vědu a právní praxi. Brno : Právnická
fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1996, č. 2, s. 209.
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vlastníka pozemku107 (bez ohledu na to, kdo je na pozemek vysadil). Jestliže nelze
považovat rostliny za samostatnou věc, pak není možné, aby plody na rostlinách vzešlé
byly součástí rostlin. Plody jsou součástí pozemku, na němž rostou.108 V případě, že
plody již nerostou, jinak řečeno např. jablka spadnou ze stromu na zem, pak dle výkladu
současné právní úpravy tato jablka náleží vlastníkovi jabloně, resp. vlastníkovi
pozemku, na němž tato jabloň roste. Za současného stavu by tedy vlastník pozemku (na
kterém neroste jabloň), na který napadala jablka ze sousedova stromu, měl tohoto
souseda vyzvat, aby si je odnesl. Nový občanský zákoník přináší v této oblasti novinku
v ustanovení § 1016, kdy plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží
vlastníkovi sousedního pozemku, to neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
Nová úprava se mi nejeví příliš šťastná. Lze si představit situaci, kdy vlastník pozemku
si na tomto vysadí jabloň, a tato se vlivem působení větru vychýlí takovým způsobem,
že většina větví, na nichž rostou jablka, bude zasahovat na sousedův pozemek tak, že
většina jablek napadá na sousedovu zahradu. Pak vlastník jabloně nesklidí plody své
práce (jablka) spočívající v několikaleté péči o strom. Stávající právní úpravu lze dle
mého názoru hodnotit „spravedlivěji“.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému
zemědělskému majetku ve svém ustanovení § 2 odst. 2 stanoví, že vlastníkem porostu
na pozemku vzešlém je vlastník pozemku. Ustanovení se vztahuje jak na porosty trvalé,
tak i na jiné než trvalé. Z uvedeného ustanovení však existují dvě výjimky. První se týká
porostů (trvalých i jiných) na pozemích členů zemědělských družstvech, druhá výjimka
pak smluvního vztahu mezi uživatelem a vlastníkem pozemku (ta se však týká jen
porostů jiných než trvalých a jen v případě, že se vlastník pozemku a uživatel
nedohodnou jinak).109
Významným trvalým porostem, ekosystémem a nenahraditelnou složkou
životního prostředí je les. Lesní zákon ve svém ustanovení § 2 definuje les jako lesní
porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa, přičemž za lesní
porosty jsou pokládány stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní
107
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funkce lesa. Lesní zákon výslovně uvádí pozemky určené k plnění funkcí lesa110 a také
člení lesy na lesy ochranné111, lesy zvláštního určení112, lesy hospodářské113, zvláštní
skupinou jsou lesy pod vlivem imisí114.
Význam lesa je spojen s jeho hospodářskou funkcí, kterou je zejména tvorba
dřevní hmoty a hlavně s jeho ekologickými funkcemi. „Lesy totiž příznivě působí na
klimatické a vodní poměry, produkují kyslík, zachycují prach a jiné škodlivé látky
z ovzduší, chrání půdu před větrnou a vodní erozí, tlumí hluk, jsou přirozeným
prostředím pro mnohé druhy rostlin a živočichů a slouží lidem k rekreaci.“115
Nezastupitelné postavení lesa je spojeno se zvláštními povinnostmi pro jeho vlastníka,
ten má ze zákona odpovědnost za jeho zachování. K osobě vlastníka tak směřují
zákonné povinnosti k zajištění řádného hospodaření v lese a většina povinností
spojených s ochranou lesa před škodlivými činiteli. Uvedené platí také pro většinu
opatření orgánů státní správy ukládaných k nápravě nedostatků při obnově a ošetřování
lesa.116 Vlastník lesa je omezen obecným užíváním lesů. V souladu s ustanovením § 19
lesního zákona má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro
vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest, při výkonu tohoto práva je
zakázáno les poškozovat.
V souladu s ustanoveními § 21 a § 22 lesního zákona lze nárokovat náhradu za
poškozování lesa. Z uvedených ustanovení je patrné, že je lze užít v případě porušení
zákazu117 a vzniku škody. Lesní zákon výslovně odpovědnost za škodu způsobenou na
lese neupravuje, tudíž se uplatní obecná odpovědnost za škodu dle občanského
zákoníku. Bližší vymezení ke způsobu výpočtu náhrady stanoví prováděcí předpis.118
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„Vlastník nebo uživatel lesa může prostřednictvím náhrady škody získat především
sumu finančních prostředků potřebných též k zajištění obnovy poškozeného lesa.“119

2.5

Horniny
Pojem horniny je obsažen v ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., (dále jen

„zákon o životním prostředí“), přičemž uvedený paragraf zahrnuje horniny mezi složky
životního prostředí. Samotné vymezení pojmu však nenalezneme. Obecně lze horniny
charakterizovat jako „heterogenní směs tvořenou různými minerály, někdy i
organickými složkami, vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů. Výjimku
tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem
(například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem).“120 Pojem horniny
úzce souvisí s pojmem nerostu. Horní zákon pak ve svém ustanovení § 2 odst. 1
považuje za nerosty tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry. Současně je v uvedeném
ustanovení jeho odstavci druhém uveden negativní výčet toho, co za nerosty dle horního
zákona považovat nelze. 121
Horní zákon rozděluje nerosty na dva základní typy, jimiž jsou nerosty
vyhrazené122 a nevyhrazené123. Ložiska nerostů jsou tvořena nerosty, resp. jejich
nahromaděním, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo
odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují nerosty.
Ložiska vyhrazených nerostů jsou nerostným bohatství České republiky a jak již
bylo uvedeno, toto nerostné bohatství je ve vlastnictví České republiky. 124 Nevyhrazené
nerosty jsou součástí pozemku a tedy ve vlastnictví vlastníka pozemku.
V souvislosti s nerosty učiním malou poznámku k právnímu režimu jeskyní.
Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jasně ve svém ustanovení § 61
odst. 3 stanoví, že jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví.
119

DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 320.
Internetový portál Wikipedie, otevřená encyklopedie, dostupné na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina, 30.5.2012.
121
Jsou jimi vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené
nerosty, přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou průmyslově
získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů, rašelina,
bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v
dobyvatelném množství, kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.
122
Viz ustanovení § 3 odst. 1 horního zákona.
123
Viz ustanovení § 3 odst. 2 horního zákona.
124
Viz ustanovení § 5 horního zákona.
120
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Tak je tomu však až od novely uvedeného zákona provedené v roce 2004. Do té doby
nebylo vlastnické právo k jeskyním v právním řádu vymezeno. V otázce vlastnického
práva k jeskyni nepanoval jednotný názor, obecně lze říci, že vlastník pozemku, pod
nímž se jeskyně nacházela, byl považován za vlastníka jeskyně.125 Zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny tedy otázku vlastnického práva k jeskyním postavil na
jisto, jak shora uvedeno, a jeskyně lze s ohledem na skutečnost, že nejsou předmětem
vlastnictví, považovat za res nullius.

2.6

Zvířata
Pojem zvířete definuje ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na

ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon proti týrání zvířat“), dle kterého je zvířetem
obratlovec kromě člověka. Kdybychom uvedenou definici přebrali bezvýhradně, pak
bychom dospěli k závěru, že například včela (je bezobratlá) není zvířetem. To lze
vyloučit, proto je nutné uvedenou definici chápat jako vymezení pojmu pro potřeby
daného konkrétního veřejnoprávního předpisu. Zmíněné včely jsou naopak zákonem č.
166/199 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon) (dále jen „veterinární zákon“) považovány na hospodářská zvířata a i v tomto
případě je nezbytné uvedenou definici chápat jako vymezení pojmu pro potřeby daného
konkrétního veřejnoprávního předpisu. Naopak pojem živočich zahrnuje obratlovce i
bezobratlé, jak je patrno z jeho vymezení v ustanovení § 3 písm. d) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, kdy volně žijícími živočichy jsou jedinci živočišného
druhu, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedinců
odchovaných v lidské péči (v zajetí) vypuštěných v souladu s právními předpisy do
přírody, přičemž živočichem jsou rozuměna všechna vývojová stádia jedince. Jedinec
zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha nepovažuje.
Pojem živočich je tedy širším pojmem než pojem zvíře.

125

„Jeskyně je podzemní, přírodou v ložisku nerostů vytvořený prostor, který není samostatnou věcí a jako
takový je součástí ložiska nerostů, které tvoří její stěny, resp. vymezuje její obvod. Jde-li o ložisko nerostů
vyhrazených, patří jeskyně vlastníku ložiska. Jde-li o ložisko nerostů nevyhrazených, patří vlastníku
pozemku, pod jehož povrchem se nachází.“ In: Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne
20.5.2003, sp.zn. 22 Cdo 1181/2002.
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Živá zvířata, jak bylo již v této práci uvedeno shora, náleží dle současné právní
úpravy mezi věci v právním slova smyslu.126 S ohledem na problematiku složek
životního prostředí je významné dělení zvířat na zvířata volně žijící a chovaná.
Samotným vlastnictvím zvířat se ani jeden se shora zmiňovaných zákonů nezabývá, leč
hojně užívanými pojmy je pojem chovatel a pojem chov. Veterinární zákon osobu
chovatele definuje ve svém ustanovení § 3 jako „každou právnickou nebo fyzickou
osobu, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo
zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na
zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady“. Zákon proti týrání zvířat pak ve svém
ustanovení § 3 písm. a) říká, že „chovatelem je každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní
nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na
přechodnou dobu.“ Pojem chovu není zákonem definován, zákon proti týrání zvířat
toliko rozlišuje mezi chovem zájmovým (u něhož není hospodářský efekt hlavním
účelem chovu) a chovem hospodářským (kde pochopitelně hospodářské účely hrají
hlavní roli). Ačkoliv tedy pojem chovu není zákonem definován, odborná veřejnost
dospěla k závěru, že chovem zvířete je vlastnictvím takového zvířete a ničím jiným.127
Problematikou vlastnictví zvířat volně žijících se zabýval Ústavní soud a ve
svém nálezu v souvislosti s otázkou vlastnictví zvěře neulovené dospěl k závěru, že
volně žijící živočichové, tedy i zvěř, nejsou považováni za součást pozemku, ale
podobně jako v dalších evropských zemích, za res nullius. 128 Soudní praxe vychází
s poukazem na zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ze závěru, že vlastnictví ke zvěři,
jež je předmětem práva myslivosti, se nabývá až ulovením či uhynutím takovéto zvěře
(či se může například jednat o přivlastnění jejího paroží).129 To ovšem neznamená, že se
vlastníkem takovéto ulovené zvěře stane také pytlák. Aby si osoba ulovenou (uhynulou)
zvěř mohla přivlastnit, je nezbytné, aby to byla osoba k tomuto oprávněná. „Obecně je
to osoba oprávněná k výkonu práva myslivosti: konkrétně právnická osoba zřízená
k výkonu práva myslivosti, kterou je obvykle honební společenstvo, nebo ten, kdo je pro

126

KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 76.
127
KINDL, M. Malá poznámka k chovu nebezpečných druhů zvířat. In: Právník : časopis věnovaný vědě
právnické vůbec. Praha : A. Renn, 1996, č. 8, s. 773.
128
Nález Ústavního soudu ze dne 13.12.2006, sp. zn.: Pl.ÚS 34/03, publikovaný ve Sbírce nálezů a
usnesení Ústavního soudu pod č. 226/2006 USn.
129
Viz ustanovení § 2 písm. h) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
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výkon práva myslivosti jeho nájemcem.“ 130 Uvedená oprávněná osoba pak v případě
ulovení např. jelena pytlákem bude poškozeným (škoda ve formě ušlého zisku, neboť
majetek oprávněné osoby se nerozmnoží očekávaným a důvodně předpokládaným
způsobem, neboť oprávněná osoba pozbyla právo nabýt jelena do svého vlastnictví).
„Institut ušlého zisku nám umožňuje uplatnění nároku na náhradu škody v případě
některých věcí ničích, ovšem právě jen některých, zejména ryb a zvěře.“ 131 Je nezbytné
však rozlišit zvířata, která jsou předmětem mysliveckého práva a jsou chována
v oborách. Dle judikatury Nejvyššího soudu jsou „zvířata chovaná v uzavřených
oborách ve vlastnictví toho, kdo je koupil či vyšlechtil.“132
Obdobný přístup k vlastnictví, jak shora uvedeno, je koncipován také k rybám a
jiným vodním živočichům, nejsou-li předmětem chovu. Úprava tedy vychází z vynětí
živočicha z jeho přirozeného prostředí, kdy se následně stane předmětem vlastnictví.
Škoda v občanskoprávním smyslu může tedy vzniknout na živočiších, musí však být
splněn předpoklad, že tito mohou být vlastněni, tedy na zvířatech v chovech či zajetí. 133

2.7 Shrnutí
Při zkoumání možného vzniku škody na životním prostředí je nezbytné uvažovat
o životním prostředí jako o souboru věcí, jako o souboru jeho jednotlivých složek.
Životní prostředí není jako celek objektem vlastnického práva, vlastněny jsou jen
některé ze složek životního prostředí.
V rámci problematiky vlastnického práva k jednotlivým složkám životního
prostředí lze konstatovat, že je vždy rozhodující, zda jejich skutečná podstata dovoluje
fyzickým a právnickým osobám uplatňovat základní vlastnická práva k nim, tedy zda je
možné jednotlivé složky životního prostředí pokládat za věci v právním slova smyslu.
Vlastněna tak může být toliko půda a její součásti v podobě nevyhrazených nerostů a

130

KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 186.
131
KINDL, M.; DAVID, O. Úvod do práva životního prostředí. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 187.
132
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.2.2006, sp. zn. 22 Cdo 980/2005, publikované v Souboru
civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. C 3998.
133
DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha : Karolinum, 1999, s.
88.
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porosty a živočichové žijící v zajetí. V českém právu jsou z vlastnictví vyloučeny volně
žijící živočichové, ovzduší a voda.
Vlastník složky životního prostředí je v zájmu ochrany životního prostředí
omezen mnoha příkazy a omezeními, jež jsou mu uloženy jednotlivými předpisy práva
životního prostředí. Příkladmo lze uvést povinnosti uložené vlastníkovi lesa při
hospodaření v lesích, jež jsou mu uložena ustanovením § 29 an. lesního zákona.
„Zásahy do vlastnického práva ke složkám životního prostředí se většinou projevují u
vlastnického práva k půdě, neboť především jeho výkon by se mohl dostat do rozporu se
zájmy na ochranu životního prostředí.“134

134

DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 57.
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3.

Právní nástroje ochrany životního prostředí
Právní nástroje ochrany životního prostředí je nutno nejdříve analyzovat

v obecné rovině. Právní terminologie rozděluje tyto nástroje na dvě skupiny, a to na
nástroje přímého a nepřímého působení. Již samotná podstata těchto pojmů je odlišná.
Nástroje přímé (právní) přímo ovlivňují životní prostředí, resp. jeho současný stav,
činnosti, které jej ovlivňují apod. Lze si dovodit, že nástroje nepřímé tuto funkci nemají,
leč fungují jako nástroje motivační, jež využívají ekonomické nástroje k podněcování
ekologického chování jednotlivých subjektů. S ohledem na téma této práce není žádoucí
se příliš věnovat problematice nepřímých nástrojů, avšak pro potřebu komplexního
pohledu na věc a z důvodu nezastupitelného místa těchto nástrojů v rámci ochrany
životního prostředí, nastiňme si alespoň její obsah.
Ekonomické nástroje představují klíčovou složku nepřímých nástrojů. Mezi
ekonomické nástroje patří např. daňové zvýhodnění, rozličné druhy poplatků a úlevy při
jejich placení, dotace, dary, zvýhodněné půjčky atd. Majorita poplatků směřuje do
Státního fondu životního prostředí České republiky135 a zbytek pak do rozpočtů obcí.136
Nástroje přímého působení v ochraně životního prostředí jsou v odborné
literatuře137 děleny do tří skupin, a to na: a) nástroje administrativně-právní; b)
koncepční nástroje; c) administrativní smlouvy a jiné dobrovolně převzaté závazky.
Ad a) Nástroje administrativně-právní
i)

Ukládání povinností – v zájmu ochrany životního prostředí jsou v rámci

administrativně-právních nástrojů ukládány rozličným subjektům různé zákazy, příkazy
a omezení, z nichž pro subjekty vyplývají závazky něčeho se zdržet, něco strpět či něco
konat v zájmu ochrany životního prostředí. Povinnosti (ať už obecné povahy určené
135

Státní fond životního prostředí je rezortní organizací Ministerstva životního prostředí, byl zřízen
zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
136
Více k problematice nepřímých nástrojů ochrany životního prostředí viz DAMOHORSKÝ, M. Právo
životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 40-45 či DAMOHORSKÝ, M. Právní
odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha : Karolinum, 1999, s. 139-161 či PEKÁREK, M.;
JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí. 1. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 17-18.
137
DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 36-40.
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všem subjektům či určené konkrétním subjektům, potencionálně ovlivňujícím stav
životního prostředí více) vyplývají pro subjekty buď přímo ze zákona či z rozhodnutí
vydaného příslušným orgánem státní správy.138
ii)

Povolení, souhlasy, stanoviska a vyjádření – uvedený soubor nástrojů

představuje jeden ze základních nástrojů prevence v ochraně životního prostředí a řadí
se k nástrojům regulačního charakteru. Dílčí nástroje tvoří nezbytné podmínky pro
výkon specifické činnosti či představují možnost státu k zákazu určitých činností či
jednání, jež by mohly stav životního prostředí ohrozit.139 Do uvedených nástrojů lze
zařadit také povinnost vyhodnocování stavu životního prostředí, do kterého má být
konkrétní lidskou činností zasaženo. Příkladmo lze uvést povinnost provést
přírodovědný průzkum pozemků, které mají být dotčeny investiční výstavbou dle
ustanovení § 67 an. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 140
iii)

Standardy – tato skupina je tvořena souborem nezbytných nároků stanovujících

dovolenou míru narušení životního prostředí. Příkladmo lze uvést přípustné limity
znečištění vod a půdy.141
iv)

Kategorizace objektů ochrany – jádrem tohoto bodu je určení přednostních cílů

ochrany s ohledem na význam a míru objektů ohrožení s ohledem na závažnost zdroje
ohrožení. Kategorizace jednotlivých objektů lze nalézt v příslušných zákonech např.
v lesním zákoně či v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech.142
v)

Kontrola, inspekce a dozor – ze samotného názvu patrno, že významnou náplní

uvedené skupiny nástrojů prosazování ekologických požadavků je kontrola a
dozorování činností ovlivňujících životní prostředí. Jestliže jsou v rámci ochrany
životního prostředí ukládány subjektům povinnosti, je nezbytné, aby existovaly nástroje
kontroly a dozoru plnění těchto povinností. S ohledem na výsledky kontrol je pak
138

PEKÁREK, M.; JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí. 1. díl. Brno : Masarykova univerzita,
2002, s. 14.
139
DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 37-38.
140
PEKÁREK, M.; JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí. 1. díl. Brno : Masarykova univerzita,
2002, s. 14.
141
DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 38.
142
Tamtéž.
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možné vyhodnotit efektivitu ochrany, případně tuto upravit. Mezi dozorové orgány se
řadí příslušné orgány státní správy, mezi inspekční se pak řadí Česká inspekce životního
prostředí, v oblasti kontroly pak působí „stráže“ např. rybářská či lesní. Svou úlohu
v rámci kontroly hraje také samotná veřejnost, ať už občan jednotlivec či sdružení
občanů. Ti mohou např. dávat podměty k příslušným orgánům veřejné správy,
předkládat petice či se účastnit veřejně přístupných řízení.143
vi)

Právní odpovědnost – uvedený bod stanoví podmínky odpovědnosti za škody

způsobené na životním prostředí, přičemž v právu životního prostředí se vyskytuje
odpovědnost majetková (náhrada škody a odstraňování ekologické újmy skrze nápravné
opatření), trestní a administrativní (odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty).144
vii)

Výkon rozhodnutí (exekuční řízení) – výkon rozhodnutí je na místě v případech,

kdy je nezbytné vynutit splnění již vydaného rozhodnutí, které nebylo splněno
dobrovolně. Užití uvedeného nástroje je možné v několika případech. Může být
například užit pro výkon sankčních rozhodnutí (při vymáhání pokut) či pro vykonání
určitého opatření místo subjektu za účelem urychleného napravení aktuální a reálné
hrozby škody na životním prostředí, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. 145
Ad b) Koncepční nástroje
Koncepční nástroje zahrnují rozmanité koncepce, plány, programy, strategie, jež
se věnují plánování ochrany životního prostředí. Jmenované dokumenty se mohou lišit
mírou své závaznosti, přičemž v České republice je na celostátní a regionální úrovni
jako právně závazné nástroje nenalezneme. 146
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PEKÁREK, M.; JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí. 1. díl. Brno : Masarykova univerzita,
2002, s. 16.
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Ad c) Administrativní smlouvy a jiné dobrovolně převzaté závazky
Podstatným znakem uvedených prostředků je jejich dobrovolnost. Nástrojem
jsou zde smlouvy uzavřené mezi orgánem ochrany životního prostředí a subjektem,
jímž může být například vlastník pozemku. Subjekt je pak na základě takové smlouvy
zavázán dodržovat pravidla vedoucí k ochraně dané lokality. 147

S ohledem na shora uvedený výklad o právních nástrojích ochrany životního
prostředí lze vyvodit závěr, že v právu životního prostředí se za účelem jeho ochrany
užívají takřka výhradně veřejnoprávní metody regulace společenských vztahů.
Významné místo zaujímají zejména administrativně-právní nástroje, které
naplňují jeden z hlavních principů v ochraně životního prostředí, a to princip prevence.

147

DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 40.
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4.

Historický vývoj právní odpovědnosti za škodu
Ve starověku byl bezpochyby nejpropracovanější právní systém systém práva

římského, a proto také jako většina dnes užívaných právních institutů i institut právní
odpovědnosti má svou genezi právě v právu římském. Z uvedeného důvodu převzaly
množství římských právních institutů mnohé právní předpisy, a to především normy
práva občanského vydané na přelomu 18. a 19. století, takřka na území celé Evropy.
Kupříkladu lze uvést pruský zákoník Allgemeines Landrecht z roku 1794, francouzský
zákoník Code Civil z roku 1804, rakouský Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch z roku
1811 či německý Bürgerliches Gesetzbuch z roku 1896.
Z pohledu českého práva zaujímá významné místo ABGB, který byl vyhlášen
v červnu roku 1811 s účinností od 1.1.1812 pro všechny rakouské země vyjma území
tehdejších Uher. Uvedený předpis s drobnými úpravami upravoval občanskoprávní
vztahy na území České republiky až do 31.12.1950 „a platil bez výjimky pro všechny
obyvatele státu bez ohledu na jejich společenské postavení“148. Problematika
odpovědnosti za škodu byla upravena hlavou třináctou (ač pojem odpovědnosti za
škodu jako takový zde definován nebyl), a to konkrétně ustanovením § 1293, dle něhož
„škodou je každá újma, která někomu byla způsobena na majetku, právech nebo na jeho
osobě. Od toho se rozeznává ušlý zisk, který někdo může očekávati podle pravidelného
běhu věcí.“149
Pod pojem škoda tedy byla subsumována újma majetková i nemajetková. ABGB
rozlišoval sedm typů škod, a to se zaviněním, z užívání práva, z nezaviněného nebo
nevolního činu, náhodou, cizími činy, stavbou a zvířetem. Poškozený byl oprávněn
domáhat se na škůdci náhrady škody, kterou mu způsobil zaviněním, přičemž
v pochybnostech se mělo za to, že škoda nevznikla zaviněním jiné osoby. Pro případ
škody způsobené protiprávně několika osobami odpovídala každá z těchto osob (daly-li
se podíly určit) pouze za škodu způsobenou jejím nedopatřením. Solidární odpovědnost
osob pak nastupovala v případě zavinění ve formě úmyslu, nebo pokud nebylo možné
podíly jednotlivých osob určit, přičemž ABGB současně zakládal právo regresu.150
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MALÝ, K. České právo v minulosti. Praha : ORAC, 1995, s. 165.
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Jako způsob náhrady škody byl upřednostňován návrat v předešlý stav (naturální
restituce), pokud bylo takové odškodnění vyloučeno, byla nahrazována odhadní cena.151
Způsoby náhrady škody v případě poškození na těle či urážky na cti pak upravoval
ABGB ve svých ustanoveních § 1325, § 1328 a § 1330.
Dne 1.1.1951 byla právní úprava ABGB nahrazena úpravou obsaženou v zákoně
č. 141/1950 Sb., občanský zákoník tzv. střední občanský zákoník, který zahrnoval
rozlišení mezi osmi škodami s ohledem na způsob jejich vzniku (např. zaviněním,
náhodou, v nutné obraně, věcmi), formuloval osoby odpovědné za způsobenou škodu a
zabýval se rozsahem a náhradou škody. S ohledem na škody na životním prostředí jsou
pak významné škody způsobené náhodou a věcmi. Dle středního občanského zákoníku
„za škodu způsobenou náhodou odpovídá ten, kdo dá ze své viny náhodě podnět,
zejména tím, že poruší předpis nebo zařízení, které mají nahodilým škodám zabránit a
za škodu, způsobenou věcí odpovídá ten, čí je věc, nebo komu slouží. V této souvislosti
je zejména upravena náhrada škody způsobená zvířetem a dále škody způsobené
zřícením, pádem věci anebo uvolněním přírodní síly.“152
První polovina 60. let byla charakteristická rekodifikačními pracemi a střední
zákoník byl nahrazen občanským zákoníkem. „V roce 1982 prodělal občanský zákoník
určitou novelizaci. Objevují se např. věcná břemena. Přesto občanský zákoník
nepřekročil obrazně i doslova svůj stín.“153
V neposlední řadě je nezbytné zmínit zákon ze dne 3.2.2012, tedy zákon č.
89/2012, občanský zákoník (nový občanský zákoník), jež nabude své účinnosti dne
1.1.2014, který současný občanský zákoník nahradí.
V souvislosti s historickým vývojem odpovědnosti za škodu lze konstatovat, že
škoda byla jak v římském právu, tak v pozdějších občanských zákonících evropského
151

A. Brejcha uvádí připomínku k ustálené judikatuře platné za první republiky a cituje rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČSR Rv I 1100/22: „Platí zásada, že náhrada má býti poskytnuta především in natura,
je-li to vůbec možno, a to nejen při určitých věcech (species), nýbrž i při věcech zastupitelných (genus).
Vždy lze při takových věcech nahraditi škodu nejzazším způsobem tak, že se místo zničené, poškozené,
nebo spotřebované věci dá jiná věc téhož druhu a téže jakosti. Tento způsob náhrady škody vede k témuž
výsledku jako odčinění škody in natura, a proto dlužno mu dáti přednost před náhradou škody
peněžitou.” In: BREJCHA, A. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Praha : ASPI Publishing
s.r.o., 2000, s. 40.
152
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41.
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PLECITÝ, V.; VRABEC, J. SALAČ, J.; Základy občanského práva. 2. rozšířené vydání. Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 17.
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kontinentu uvedených shora pojata jako jistá majetková ztráta na věci, dosti určitě
vyjádřitelná v penězích, příp. jiném směnném ekvivalentu.
Ve dvacátém století se pak institut škody značně rozšiřuje o další ztráty, u nichž
je stanovení jejich výše značně složité. Jedná se o ztráty abstraktní jako např. na zdraví
či společenském uplatnění. Pro potřebu ohodnocení těchto ztrát pak nastupuje možnost
určení výše ušlého zisku či stanovení jejich výše s ohledem na ustálenou rozhodovací
praxi soudů.
Pojetí osoby škůdce, jako osoby povinné k náhradě škody, se pak od chápání
této osoby pouze jako osoby, která škodu bezprostředně způsobila, vyvíjí k trendu i
jiných odpovědných subjektů (např. otázka odpovědnosti osob nezpůsobilých k právním
úkonům).
Stejně tak dochází k vývoji úpravy odpovědnosti za škody a její náhrady
v případech, kdy škůdce jako takový vůbec neexistuje (škody způsobené vyšší mocí vis maior). V těchto případech je nezbytné rozlišovat, zda jsou následky způsobeny
výlučně vyšší mocí, či se o ně zčásti zapříčinil člověk. 154
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DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha : Karolinum, 1999, s.
48-49.
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5.

Odpovědnost za škodu podle občanskoprávních
předpisů
Pokud není odpovědnost za škodu upravena speciální úpravou jednotlivých

právních odvětví, pak odpovědnost za škodu v občanském právu skýtá obecnou úpravu
pro celé soukromé právo. Hlavní podstatou občanskoprávní odpovědnosti je zájem na
ochranu zájmů jedinců, přičemž vedle zájmu individuálního je přítomen také zájem
společenský na zachování určitého řádu ve společnosti.
Odpovědnost je povinností právně i společensky následnou. Nepostradatelným
předpokladem vzniku odpovědnosti – povinnosti sekundární je povinnost primární, tyto
povinnosti jsou vázané. Odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku, jež je
způsobena jiné fyzické či právnické osobě, je spjata se vznikem nové (sekundární)
občanskoprávní povinnosti každého nahradit škodu, a to v důsledku porušení primární
právní povinnosti. Lze ji tedy považovat za samostatnou právní povinnost sekundární
povahy (odpovědnostní/sankční povinnost) spojenou s povinností primární jako
následek jejího porušení. 155
Na odpovědnost za škodu lze ovšem nahlížet také jako na zvláštní, nově vzniklý
druh závazkového právního vztahu.156 Dle ustanovení § 488 občanského zákoníku je
„závazkový právní vztah právním vztahem, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění
(pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek“. Obsahem
tohoto právního vztahu je odpovědnostní (sankční) povinnost zavázaného subjektu a k
tomu odpovídající právo oprávněného subjektu. Postavení věřitele má osoba oprávněná
požadovat plnění a postavení dlužníka pak osoba zavázaná (povinná) k tomuto plnění.
Občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu skýtá systémem svých norem
ochranu majetkovým vztahům, a to zejména vlastnictví, současně také stanoví sankce za
porušení osobních vztahů, ohrožení života a jiných nehmotných statků. Úprava
občanskoprávní odpovědnosti zahrnuje obecnou úpravu v § 420 a § 420a občanského
zákoníku současně i úpravu zvláštních případů odpovědnosti za škodu v § 421 až § 433
občanského zákoníku.
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KNAPPOVÁ, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha : Academia, 1968, s. 200-201.
Jako další představitele sankčního pojetí odpovědnosti lze uvést K. Eliáše či J. Macura.
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5.1

Ekologicko-právní odpovědnost
O samotném pojmu občanskoprávní odpovědnosti bylo ve stručnosti pojednáno

výše, přičemž lze konstatovat, že zmíněné sankční pojetí právní odpovědnosti v české
civilistice převažuje (výjimku představují především názory V. Knappa).157Samotný
pojem ekologicko-právní odpovědnosti je definován jako „zvláštní druh právní
odpovědnosti, která se uplatňuje v oblasti ochrany životního prostředí. Je upravena
předpisy práva životního prostředí, resp. práva trestního, správního a občanského.“158
Lze si také vystačit s jednodušší a výstižnou definicí M. Damohorského, který říká:
„Právní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí je v české odborné
právnické literatuře z důvodů potřebného zkrácení a zjednodušení označována jako
ekologicko-právní odpovědnost.“159
Zásadním rozdílem mezi obecnou právní odpovědností a ekologicko-právní
odpovědností, lze spatřovat v tom, že obecná právní odpovědnost klade důraz spíše na
sankci či náhradu škody, zatímco ekologicko-právní odpovědnost je založena spíše na
předcházení vzniku škod a skutečné nápravě škod na životním prostředí.

5.2

Předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti za škodu
Vznik odpovědnosti v občanském právu je vázán na existenci elementárních

předpokladů, které jsou buďto objektivní nebo subjektivní povahy.
Mezi předpoklady objektivní povahy se řadí porušení právní povinnosti (jeho
projevem je protiprávní úkon) popř. existence právně relevantní škodné události,
existence újmy – škody na právním vztahu a posledním objektivním předpokladem
vzniku odpovědnosti je pak příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi předchozími
dvěma

jmenovanými

předpoklady.

Uvedené

objektivní

předpoklady

vzniku

odpovědnosti za škodu jsou vždy obligatorní a jejich nepřítomnost vede k nemožnosti
vzniku odpovědnosti za škodu. Poškozený je zatížen prokázáním jejich přítomnosti
v případech odpovědnosti za škody.
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Subjektivním předpokladem je pak zavinění160, které je vyžadováno jen v těch
případech, kde tak výslovně stanoví právní předpis. Zavinění může mít buďto formu
úmyslu či nedbalosti.

5.2.1 Protiprávní úkon a právně relevantní škodná událost
Nedodržování stanovených povinností péče o životní prostředí je základem
vzniku právní odpovědnosti v právu souvisejícím s životním prostředím. „Právním
předpokladem vzniku každé občanskoprávní odpovědnosti je existence povinnosti.
Pokud by jí nebylo, nemůže vzniknout ani odpovědnost. Je to tedy conditio sine qua
non.“161 Právním důvodem vzniku odpovědnosti je pak porušení této povinnosti.
Legální definice pojmu protiprávního úkonu v právním řádu absentuje, leč
definici právního úkonu je obsažena v ustanovení § 34 občanského zákoníku – „právní
úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo
povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují“. Lze tedy vyvodit, že
protiprávní úkon je také projevem vůle ve vnějším světě, avšak je právem zakázán, tedy
je v rozporu s objektivním právem. Protiprávnost je spjata s činností lidí, protiprávní
úkon zvířete či působením přírodních sil je tedy vyloučen.
Protiprávní úkony lze rozlišovat na komisivní (spočívají v povinnosti něco
konat) a omisivní (spočívají v nekonání – opominutí povinného jednání). 162
Je lhostejno, zda se bude jednat o porušení právní povinnosti vyplývající ze
smlouvy či ze zákona či z rozhodnutí státního orgánu. Na tomto místě je nutné
zdůraznit, že může jít o porušení právní povinnosti rozličného druhu, bez ohledu na to,
do jakého právního odvětví daná povinnost náleží, tedy nejen o povinnosti uložené
občanským právem, ale také právem veřejným, tedy i právem životního prostředí. 163 „Z
porušení jiné než občanskoprávní povinnosti vznikne občanskoprávní odpovědnost
tehdy, jestliže porušení jiné než občanskoprávní povinnosti vznikne majetková újma,
která má být podle platného práva ekvivalentně vyrovnána, anebo popř. i nemajetková

160

Občanské právo se subjektivním předpokladem liší od jiných právních odvětví např. obchodního
práva, kde zavinění není vyžadováno.
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újma, jejíž náhrada má povahu satisfakce (tj. kde náhrada nemá úlohu ekvivalentní ale
velmi podobnou).“164
Teorie a praxe vycházejí z předpokladu, že porušení povinnosti vyplývající
přímo ze zákona může mít za následek odpovědnost osoby škůdce vůči komukoliv a že
porušení

smluvní

povinnosti

může

mít

za

následek

odpovědnost

vůči

spolukontrahentovi. Soudní praxí je zcela výjimečně připuštěna také možnost, kdy
porušení smluvní povinnosti může být za určitých okolností protiprávním úkonem i vůči
tomu, kdo nebyl smluvní stranou - spolukontrahentem, a to v případě, kdy byla
porušena povinnost, která sloužila k ochraně jeho subjektivních práv (srov. R
56/2004).165 Rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 25.03.2002, sp.zn. 29 Odo 379/2001
bylo judikováno, že „porušení smluvní povinnosti je protiprávním úkonem i ve vztahu k
poškozenému, který nebyl účastníkem smlouvy“. Vždy však bude nutné zkoumat
okolnosti konkrétního případu.
Protiprávnost úkonu spočívá v rozporu úkonu fyzické osoby či úkonu (činnosti)
právnické osoby s objektivním právem jako jednotným celkem, objektivní právo je tedy
tyto úkony (činnost) zakazuje (reprobuje). 166 Protiprávnost úkonu značí rozpor úkonu
(činnosti) s normou objektivního práva (contra legem), ale může jít též o protiprávní
úkon ve smyslu ustanovení § 39 občanského zákoníku, tedy o úkon (činnost), který
normu obchází nebo se příčí dobrým mravům (in fraudem legis). Ustanovení § 415
občanského zákoníku pamatuje na situace, kdy konkrétní právní úprava neexistuje, tzn.
neexistuje úprava, jež by stanovila, jaké chování je v souladu s právem a jaké ne, resp.
neexistuje povinnost, nemůže dojít k jejímu porušení a tedy ani ke vzniku odpovědnosti.
Může však dojít k porušení prevenční povinnosti, jež je v ochraně životního prostředí
zásadní, ukládané zmíněným ustanovením § 415, tedy povinnosti počínat si tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
Právně relevantní škodná událost je druhým možným předpokladem vzniku
odpovědnosti za škodu, a to vzniku objektivní odpovědnosti za škodu, tedy bez ohledu
na zavinění. Jedná se o zákonem stanovené události v ustanoveních občanského
164
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zákoníku, a to v § 420a – odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností, § 427 –
odpovědnost vyvolanou nebezpečností provozu, § 432 – odpovědnost za škodu
vyvolanou provozem zvlášť nebezpečným, § 433 odpovědnost za škodu vzniklou na
základě provozu spojeným s vnášením a umisťováním věcí nebo pravidelným
odkládáním věcí.
Již samotná zákonem kvalifikovaná škodná událost je dostatečným právním
důvodem vzniku odpovědnosti za škodu při provozování objektivně nebezpečné
činnosti.
Ke vzniku události není nezbytností porušení právní povinnosti, resp. přítomnost
a zjištění protiprávního úkonu, zaviněné protiprávní činnosti. Může však nastat situace,
kdy se na vzniku události vedle působení přírodního (vedle události) podílí také lidské
chování. Pak je nastolena teoretická otázka, zda v případě, kdy se na vzniku události
nepodílí lidské chování, může dojít ke vzniku povinnosti sekundární (odpovědnostní,
sankční), když absentuje povinnost primární. M. Knappová ve své publikaci vyslovuje
názor, ke kterému se přiklání i někteří jiní představitelé právní nauky, a to „že
v takovýchto případech nejde o sekundární povinnost odpovědnostní (sankční), nýbrž o
zvláštní případ povinnosti primární.“167 Nastolená otázka je však skutečně čistě
teoretická, neboť v praxi by bylo odlišování těchto dvou případů jen velmi obtížné a „i
z tohoto důvodu se tudíž jeví občanskoprávní úprava, jež činí v určitých přesně
vymezených

a

zkušenostmi

podložených

případech

dostatečným

objektivním

předpokladem vzniku povinnosti nahradit škodu již samotné působení škodné události,
opodstatněnou a přiměřenou.“168
Závěrem

této

subkapitoly

lze

tedy

shrnout,

že

jedním

z

elementárních předpokladů vzniku právní odpovědnosti za škodu je protiprávní úkon,
tedy volní lidské chování, „které bude mít při ztrátách na životním prostředí nejčastěji
formu porušení zákona nebo správního rozhodnutí“169, či právně relevantní škodná
událost, která nastává objektivně a jedná se o druh mimovolní právní skutečnosti.
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5.2.2 Okolnosti vylučující protiprávnost v právu životního prostředí
O protiprávním úkonu nelze hovořit v případech, kdy objektivní právo dovoluje,
resp. přikazuje tento úkon provést. Je-li takové jednání uloženo veřejným právem, pak
způsobení škody není protiprávní a je vyloučen postih sankční povahy. Jedná se o
okolnosti vylučující protiprávnost.
„Mezi okolnosti vylučující protiprávnost se v českém právu životního prostředí
v zásadě počítají zejména: a) výkon práva; b) výkon povinnosti; c) svépomoc; d) vyšší
moc (vis maior); e) krajní nouze; f) přivolení.“170
Níže bude pojednáno jen o těch okolnostech vylučujících protiprávnost, jež jsou
významné z pohledu tématu této práce.
ad a) Výkon práva
V souladu se zásadou neminem leadit qui iure suo utitur – nikomu neškodí, kdo
užívá práva svého, výkon práva vylučuje protiprávnost. Tento výkon práva však musí
splňovat určité náležitosti.
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 občanského zákoníku je výkon práv
omezen zákazem výkonu práv v rozporu s dobrými mravy a zákazem zásahu do práv a
oprávněných zájmů jiných bez právního důvodu (např. se souhlasem poškozeného).
V souladu s ustanovením § 424 občanského zákoníku nesmí dojít k úmyslnému
jednání proti dobrým mravům, jímž by došlo ke vzniku škody. V takovém případě by se
již jednalo o typický příklad zneužívání práva, resp. šikanózního výkonu práva, resp.
protiprávní úkon s důsledky stanovenými v ustanovení § 424.171
ad b) Výkon povinnosti
Povinnost určitého chování buďto plyne přímo ze zákona nebo je přinejmenším
stanovena na jeho základě. V právní úpravě ochrany životního prostředí má většina
ustanovení povahu výkonu zákonné povinnosti (např. povinnost odstraňovat napadené a
staré stromy).
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Může se také jednat o povinnost něco konat na základě rozkazu či příkazu, kdy
pak plnění rozkazu (za předpokladu, že je závazný) není protiprávním. 172
ad d) Vyšší moc (vis maior)
Události vyšší moci jsou nepředvídatelné a v právu životního prostředí se
povětšinou považují za liberační důvody. Může se jednat např. o sesuv půdy, blesk, pád
stromu atd. Ve sporných případech, kdy se o ně mohl zapříčinit též člověk (např.
zanedbání údržby hromosvodů a následně vzniklý požár od blesku), by pak „o okolnosti
vylučující protiprávnost zřejmě nešlo, ale spíše o moderační důvody ke zmírnění
následné odpovědnosti za škody.“173
ad e) Krajní nouze
Jednání v krajní nouzi upravuje ustanovení § 418 odst. 1 občanského zákoníku.
Krajní nouze je vybudována na principech subsidiarity a proporcionality. Pokud by šlo
přímo hrozící nebezpečí, jež dotyčný sám nevyvolal, odvrátit jinak (např. útěkem), pak
se nejedná o krajní nouzi a dotyčný bude za vzniklou škodu odpovědný. Současně musí
být při odvracení nebezpečí zachována přiměřenost jednání a nebezpečí tzn., že pokud
by odvracením, byl způsobem následek stejně závažný nebo závažnější, než který
hrozil, pak by byl porušen princip proporcionality a opět by byl dotyčný odpovědný za
vzniklou škodu. V jakém případě se bude jednat o následek očividně méně závažný, než
ten jaký původně hrozil, bude záviset na posouzení v konkrétním případě.174
Nebezpečí nemusí spočívat, resp. být vyvoláno pouze jednáním člověka, ale také
přírodními silami (např. záplavou nebo sněhovou lavinou), či si lze např. představit
odvracení útoku zvířete.
„Ten, kdo vyvolal uvedený stav, bude odpovídat nejen za škodu způsobenou
vyvolaným nebezpečím, ale také za škodu, jež byla způsobena při odvracení hrozícího
nebezpečí.”175
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ad f) Přivolení
Dle M. Damohorského lze přivolení chápat ve dvou směrech, a to
soukromoprávním a veřejnoprávním.
Přivolení v soukromoprávním směru je v právu životního prostředí jevem spíše
nežádoucím.176 Při takovém přivolení musí být splněny určité podmínky, tedy předně se
musí jednat o přivolení k zásahu do takových práv jedince, s nimiž je oprávněn
disponovat, musí obsahovat veškeré náležitosti právních úkonů ve smyslu ustanovení §
34 an. občanského zákoníku, v neposlední řadě musí být přivolení dáno osobou
způsobilou k právním úkonům, a to před vznikem škody. Následné přivolení je
bezvýznamné.177
Přivolení ve veřejnoprávním směru musí být taktéž dáno před vznikem škody.
Jedná se o případy vydání souhlasu či povolení státních orgánů k jinak nedovolené či
omezené činnosti. Pojetí přivolení ve veřejnoprávním směru jsou v právu životního
prostředí významnějšími. 178

5.2.3 Škoda
Mezi další nezbytné předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu patří existence
samotné škody. Ačkoliv je tento výraz hojně využíván na mnoha místech občanského
zákoníku, legální definice neexistuje.
Obecně nejvíce se vyskytuje pojetí škody ve smyslu občanského práva jako
majetkové újmy, kterou lze objektivně vyjádřit v penězích.179 Pojmovými znaky škody
jsou tedy majetková újma a vyjádřitelnost v penězích. Újmou na majetku se pak rozumí
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újma na majetkových hodnotách náležících určitému subjektu, přičemž majetkovými
hodnotami je soubor věcí, pohledávek a jiných práv a hodnot ocenitelných penězi. 180
Nemajetkové újmy, zasahující do osobních práv člověka, jako jsou např. újmy
na občanské cti či lidské důstojnosti, soukromí, životě a zdraví člověka181, jsou
odčiněním nemajetkové újmy především podle ustanovení § 13 občanského zákoníku.
Podmínka vyčíslitelnosti v penězích je tedy nezbytností, aby majetková újma
byla škodou ve smyslu občanského zákoníku.
Škody lze dělit podle různých kritérií. Primární dělení škody je dělení na škodu
skutečnou (damnum emergens) a ušlý zisk (lucrum cessans). Skutečná škoda je chápána
„pozitivně, efektivně a reálně“182. Ušlý zisk je chápán jako to, co poškozenému ušlo
z majetkové sféry, tedy se jedná o majetkovou újmu, jež spočívá v nerozmnožení
majetku, které bylo možno se zřetelem ke stálému chodu věcí očekávat. Mnohdy
poškozenému vznikne škoda obojího druhu. Jako modelovou situaci lze uvést škodu
vzniklou znečištěním ovzduší, které má potenciál způsobit jednak škodu na životě a
zdraví fyzických osob (např. zvýšené riziko astmatu) a škodu na majetku včetně ušlého
zisku (např. poškození fasády budov vlivem kyselých dešťů, neúroda, úhyn ryb, nižší
úrodnost půdy, nižší produktivita práce v důsledku vyšší nemocnosti zaměstnanců).183
Shora uvedené dělení škod je jediným dělením, které plyne přímo ze zákona (§ 442
odst. 1 občanského zákoníku). Další eventualitou dělení škod je jejich dělení na škodu
osobní184 a majetkovou185. Dalším možným dělením škod je pak jejich dělení na škody
smluvní a mimosmluvní, a to podle toho, zda k jejich vzniku došlo v důsledku porušení
smluvní povinnosti či povinnosti stanovené přímo právní normou, případně událostí,
s níž právní předpis spojuje odpovědnost konkrétního subjektu.186 Na rozdíl od jiných
právních úprav, jako je např. rakouská, švýcarská či francouzská, český právní řád
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nestanovuje různé právní režimy pro náhradu škody smluvní a mimosmluvní. 187 Vznik
škody a její rozsah musí prokazovat poškozený.

5.2.4 Příčinná souvislost
Třetím obligatorním předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je příčinná
souvislost (kauzální nexus). Jedná se o předpoklad objektivní, který musí být přítomen
u odpovědnostního vztahu vždy a v případě, že není zjištěna příčinná souvislost mezi
právní skutečností (protiprávní úkon, právně relevantní škodná událost) a škodou,
nemůže být založena ani odpovědnost za škodu. Je lhostejno, zda je v konkrétním
případě vyžadováno u odpovědnosti zavinění či nikoli. 188
Zákonná úprava se rozborem pojmu příčinná souvislost nezabývá, nalézání a
dokazování příčinné souvislosti je otázkou právní teorie a soudní praxe, zejména pak
teorie a praxe práva trestního stvořila mnoho základů, která za své převzala také teorie
občanskoprávní.
„Příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal způsobem,
jakým nastal.“189 Uvedené generální vymezení příčiny lze užít pro všechny příčinné
vztahy. Jak uvedeno shora, příčinou v občanskoprávní odpovědnosti je právní
skutečnost (protiprávní úkon či právně relevantní škodná událost), se kterou je spjata
odpovědnost za škodu, přičemž škoda je následkem vyvolaným, resp. podmíněným
právě touto právní skutečností.
Definici příčinné souvislosti lze nalézt např. v následujícím rozhodnutí
Nejvyššího soudu: „Příčinná souvislost je dána tehdy, jestliže zmíněná událost skutečně
způsobila škodu, o jejíž náhradu jde, jestliže je tu dán vztah příčiny a následku.
Příčinnou souvislost nelze proto zaměnit za souvislost časovou. Újma může být
důsledkem události, i když nevznikla v době škodné události, ale později.“190 Při
posuzování příčinné souvislosti je tedy rozhodující věcná souvislost příčiny a následku,
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zatímco časová souvislost napomáhá při posuzování věcné souvislosti. 191 Tento závěr se
také objevuje v již citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu, kdy je příčinná souvislost
dána „jestliže škodná událost skutečně způsobila škodu, o jejíž náhradu jde; příčinnou
souvislost nelze zaměňovat za souvislost časovou, (...) časová souvislost může být
nanejvýš indicií odůvodňující existenci souvislosti věcné.”
„Řešení, je-li příčinná souvislost dána in concreto, je věcí konkrétní a tvůrčí
úvahy soudu.“192 Zjišťování příčinné souvislosti je tedy věcí soudu a ten ji nevytváří,
ale pouze zjišťuje. Soud při svém zjišťování příčinné souvislosti z hlediska občanského
práva (resp. norem upravujících občanskoprávní odpovědnost) sleduje a izoluje jen
určité příčiny a určité následky podstatné z pohledu občanskoprávního. V prvé řadě je
zjišťována přítomnost následku, tedy škody ve smyslu občanského práva a následně
přítomnost příčiny, tedy protiprávního úkonu či právně relevantní škodní události.
Jestliže soud zjistí přítomnost obou, soud následně zkoumá, zda příčina skutečně škodu
způsobila, resp. jestli by bez této příčiny škodlivý následek nastal, neboť jak praví
soudní praxe: „Příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence by škodný
následek nevznikl.“193 Soud při tom zjišťuje okolnosti konkrétního případu, přičemž se
při tom řídí jednak znalostmi o podmíněnosti přírodních a společenských jevů a jednak
zkušenostmi životními a odbornými. Vyústěním tohoto procesu je zjištění, zda tu
příčinná souvislost je či není. Vzhledem k tomu, že vznik škody nemá obvykle jen
jednu příčinu, lze uvedeným způsobem zjistit přítomnost příčinné souvislosti jen
v případě, kdy se vyskytuje jen jedna příčina vedoucí k následku - v našem případě
škodě. V praxi se však vyskytují také případy, kdy škoda je způsobena řadou příčin
jdoucích časově za sebou, jinak řečeno, kde se několik příčinných souvislostí vzájemně
kříží a splétá. Soud pak musí zkoumat, zda u subjektů, kteří jsou nositeli příčin
způsobivších škodu, jsou splněny i další předpoklady skutkové podstaty odpovědnosti, a
to zavinění. Uvedené však platí pouze u odpovědnosti subjektivní, tedy odpovědnosti za
zavinění. Soud zde zkoumá, zda subjekt vzniklý následek předvídal, resp. předvídat
měl. Ty příčiny, jež nejsou kryty zaviněním, jsou i nadále součástí příčinného vztahu,
avšak nejsou právně relevantní ve vztahu k usuzování vzniku odpovědnosti za škodu
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v právním slova smyslu. V případech objektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti bez
ohledu na zavinění, však zkoumání zavinění nelze užít. V těchto případech lze
postupovat podle tzv. teorie adekvátní příčinné souvislosti. Podle této teorie je příčinná
souvislost dána tehdy, jestliže je škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a
zkušeností adekvátním důsledkem protiprávního úkonu nebo škodní události. Současně
se musí prokázat, že škoda by nebyla nastala bez této příčiny. Ústavní soud ve svém
nálezu ze dne 1.11.2007 sp. zn. I. ÚS 312/05 pak dále rozvádí, že „pro odpovědnost za
škodu není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího (škůdce) konkrétně
předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro optimálního pozorovatele není vznik škody
vysoce nepravděpodobný.“ V odůvodnění nálezu se vyskytují odkazy na rakouskou a
německou právní úpravu, neboť tyto státy v soudní praxi test adekvátnosti aplikují.194
Uvedené kritérium objektivní předvídatelnosti je analogické kritériu zavinění u
odpovědnosti subjektivní. V případě objektivní odpovědnosti musí soud pak také
zkoumat, zda v příčinné souvislosti s událostí a se škodou není také skutečnost, s níž
občanské právo spojuje zproštění se odpovědnosti. Soud může dojít k závěru, že v
konkrétním případě je přítomno několik právně relevantních příčin, jež vedly k
následku. V tomto stádiu je pak nezbytné uvážit, která z příčin je významná pro vznik
škody a která méně. Jedná se o zásadu stupňování (gradace) příčin. S ohledem na
zjištěné pak lze usuzovat na míru účasti jednotlivých nositelů příčin na vzniku škody a
tedy i na míru jejich konečné odpovědnosti.195
Vznik škody musí být v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti, tedy
vztah mezi protiprávním úkonem nebo zákonem předvídanou škodnou událostí
(příčinou) a mezi vznikem škody (následkem) nesmí být zprostředkován. „Ze soudní
praxe je znám např. judikát, kdy tehdejší soud dovodil, že újma na zdraví matky, jež je
v šoku nad zprávou o synově zranění při vyhlídkovém letu a spadla ze schodů a
v důsledku úrazu i psychického šoku se stala invalidní, není v příčinné souvislosti
s protiprávním jednáním osob, jež vedlo ke zranění jejího syna.“196 Jestliže tedy
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následkem již vzniklé škodní události dojde k další škodě, nelze pak zde vyvozovat
odpovědnost.
Závěrem nutno podotknout, že existence příčinné souvislosti musí být jasně
prokázána a nestačí pouhá pravděpodobnost či domněnka její existence. 197

5.2.5 Zavinění
Zavinění není obligatorním předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu a je
nutné jej zkoumat pouze u subjektivní odpovědnosti za škodu. Legální definice zavinění
neexistuje a výklad tohoto předpokladu je ponechán právní teorii a soudní praxi.
Například V. Knapp definuje zavinění jako „psychický (vnitřní) vztah odpovědného
subjektu k vlastnímu úkonu, který se příčí objektivnímu právu, neboli k protiprávnímu
úkonu, jakož i ke škodě na výsledku tohoto protiprávního úkonu.“198 Ze soudní praxe lze
poukázat na odůvodnění jednoho z rozhodnutí Nejvyššího soudu, v němž je
charakterizováno zavinění jako „psychický vztah jednajícího ke svému jednání, které je
protiprávní, a ke škodě jako následku takového jednání.”199
S ohledem na potřebu jednoty právního řádu je při vymezení dílčích forem a
stupňů zavinění nutno vycházet z trestních předpisů, resp. zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku. Zavinění vyžaduje spojení dvou složek. První složkou je složka
vědění (intelektuální) a druhou pak složka volní (ovládací), spočívající nejen ve chtění
leč i ve srozumění. Způsobilost k zavinění je tedy dána tehdy, je-li určitý subjekt
schopen posoudit své chování, jeho protiprávnost a jeho následky a současně je-li tento
subjekt schopen ovládnout, resp. zvolit si své chování. 200
S ohledem na přítomnost dvou shora uvedených složek je pak rozlišováno
jednání ve formě úmyslu (dolus) či nedbalosti (culpa), přičemž stupně zavinění jsou pak
rozlišeny jako úmysl přímý201 a nepřímý202 a nedbalost vědomá203 a nevědomá204.
197

Viz např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.09.1990, sp. zn. 1 Cz 59/90, publikované ve
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Uvedené dělení forem zavinění je tedy shodné jako v právu trestním a má svůj
věcný smysl z hlediska vzniku odpovědnosti za škodu205, pro případ způsobu a rozsahu
náhrady škody206, či při určování délky promlčení207. Dělení jednotlivých stupňů
zavinění má svůj význam například při společné odpovědnosti několika škůdců.208
Vyjma vědomé a nevědomé nedbalosti rozlišuje část české civilistiky ještě
prostou nedbalost (cupla levis) a hrubou nedbalost (culpa lata), které se dopustí ten, kdo
nepozná, co je zřejmé všem, jakož i ten, kdo se zaváže k profesionálnímu výkonu, ale
nedostojí svému závazku pro nedostatek potřebných znalostí a pečlivosti.209 Hrubá
nedbalost je zakotvena v ustanovení § 447 odst. 2 občanského zákoníku, v souvislosti
s vyšší částkou náhrady škody v případě, kdy je škoda způsobena hrubou nedbalostí.
Prostá nedbalost však de lege lata z občanského zákoníku dle mého názoru nevyplývá a
lze polemizovat nad oprávněností zavedení kategorie prosté nedbalosti. Bližší rozbor
dané problematiky by neúměrně odbočil od tématu této práce, proto mu již dále není
věnována pozornost.
Jak vidno z ustanovení § 420 odst. 3 občanského zákoníku zavinění je
presumováno, neboť odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil,
přičemž občanský zákoník je založen na principu odpovědnosti za presumované
nevědomé nedbalostní zavinění. „Zákon vychází z toho, že dospělý, duševně zdravý
člověk má natolik vyvinuté psychické schopnosti, že je schopen rozeznat následek svého
jednání a své jednání ovládnout, popřípadě od něj upustit.”210 Na principu
202

Nepřímý úmysl (dolus eventualis) je dán tehdy, kdy jednající věděl, že může újmu způsobit a pro
případ, že se tak stane, byl s tímto srozuměn.
203
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vznikem srozuměn, věděl však, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji
nezpůsobí.
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odpovědnosti za presumované nedbalostní zavinění ničeho nezmění ani nový občanský
zákoník. 211 Ačkoliv nový občanský zákoník nezmiňuje výslovně možnost škůdce
zprostit se odpovědnosti za způsobenou škodu, návětí „má se za to“ zakládá
vyvratitelnou právní domněnku, jež připouští důkaz opaku. Škůdce tedy bude mít i
nadále možnost zprostit se odpovědnosti za zavinění. Poškozený musí prokazovat, že
došlo k porušení právní povinnosti a že vzniklá škoda je v příčinné souvislosti s
uvedeným porušením, pokud tak poškozený prokáže, má se za to, že škůdce jednal
zaviněně. Škůdce naopak nese důkazní břemeno směřující k vyvrácení domněnky viny
a může se vyvinit (exculpovat). V případě, že poškozený tvrdí, že škůdce jednal
úmyslně, či byla škoda způsobena vědomou nedbalostí, leží břemeno tvrzení a důkazní
břemeno na poškozeném a je na něm, aby v soudním sporu tuto skutečnost prokázal.212
Nutno zmínit, že občanský zákoník ve svém ustanovení § 441 upravuje případy
zavinění samotným poškozeným, přičemž „byla-li škoda způsobena také zaviněním
poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním,
nese ji sám.“ Komentářová literatura k občanskému zákoníku pak doplňuje, že „od
zavinění poškozeného je třeba odlišovat objektivní okolnosti, které buď způsobily škodu
výlučně, anebo mají na jejím vzniku podíl jako jedna z jejích příčin (jde o živelné
události, o náhody, za které nikdo neodpovídá, atd.).”213
Na závěr je nutno zmínit náhodu, přičemž náhoda v právním slova smyslu
(casus) v souvislosti se vznikem škody je přítomna, jestliže vznikla určitému subjektu
škoda a nelze žádnému subjektu přičíst zavinění a předcházející porušení právní
povinnosti. Náhoda v právním slova smyslu je rozlišována na náhodu prostou (casus
minor) a na náhodu kvalifikovanou (casus maior), teorií a praxí označovanou jako vyšší
moc (vis maior). Občanský zákoník však pojem vyšší moci nepoužívá a například v
souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou provozní činností ve svém ustanovení
§ 420a odst. 3 toliko odkazuje na neodvratitelnou událost nemající původ v provozu
anebo vlastním jednání poškozeného (např. živelná událost). Uvedenou kvalifikovanou
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náhodu pak lze označit za náhodu vnější, náhoda vnitřní pak naopak má svůj původ
z činnosti, resp. z provozu či z chování.214
V souvislosti s náhodou platí princip dominus, tedy že za náhodu se obecně
neodpovídá. Za náhodu se však odpovídá v některých případech objektivních
odpovědností, mezi něž patří zvláštní případy odpovědnosti dle ustanovení § 421 a §
421a občanského zákoníku.215 V současnosti platí tradiční zásada, že náhoda postihuje
toho, komu se přihodila, neboť jak uvádí judikát z roku 1919: „Nahodilá škoda
nepostihuje toho, v jehož majetku vznikla nezaviněná příčina poškození, nýbrž toho,
jehož majetek nebo osoba byly takto poškozeny (§ 1311 ABGB).“216

5.3

Kategorie občanskoprávní odpovědnosti

a)

Subjektivní a objektivní odpovědnost
Subjektivní odpovědnost je odpovědnost za zavinění, kdy tedy jak vyplývá

z provedeného výkladu, je vyžadována existence protiprávního úkonu, újmy (škody),
příčinné souvislosti a právě zavinění. Je presumováno zavinění ve formě nevědomé
nedbalosti s možností vyvinění (exculpace) škůdce. „Tato odpovědnost vzniká na
základě tzv. občanskoprávního deliktu (tort), který je porušením pravidel občanského
zákoníku, resp. občanského práva, a to minimálně povinnosti neminem leadere (nikomu
neškodit), ale spíše mnoha dalších povinností vyplývajících jak ze speciálních zákonů a
dalších právních předpisů, tak někdy i vzniklých (založených) smluvně.“217
Uvedená kategorie odpovědnosti za škody se pro oblast škod na životním
prostředí příliš nehodí, a to zejména s ohledem na složitost a zdlouhavost dokazování a
požadavek vědomosti o tom, kdo škodu způsobil a zavinil, tím však není vyloučeno její
sporadické užití.218
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Objektivní odpovědnost je založena na existenci objektivních podmínek a není
zde vyžadováno zavinění. Objektivní odpovědnost je spojena s kvalifikovanou škodní
událostí a významným je zde vznik následku, resp. škody. Z uvedeného důvodu je často
označována jako odpovědnost za následek (výsledek)219 nebo též odpovědnost za
náhodu. V souvislosti s objektivní odpovědností nelze hovořit o vyvinění, leč liberační
důvody dávají v některých případech možnost zprostit se objektivní odpovědnosti
(příkladmo lze uvést ustanovení § 428, § 432, § 433 občanského zákoníku).220 Pokud je
možnost liberace vyloučena, hovoříme o absolutní objektivní odpovědnosti.221
Objektivní odpovědnost je v případě škod na životním prostředí významná pro
svůj odrazující účinek, neboť hrozba odpovědnosti je motivací k dodržování a přijímání
preventivních opatření zabraňujících vzniku škody nad rámec povinností plynoucích ze
zákona či správního rozhodnutí. „Objektivní odpovědnost motivuje provozovatele
k přijímání preventivních opatření tak dlouho, dokud náklady na tato opatření nejsou
shodné nebo vyšší než možná škoda.“222
b)

Odpovědnost za majetkovou a nemajetkovou újmu
Odpovědností za majetkovou újmu se rozumí například případy odpovědnosti za

škody, odpovědnost za bezdůvodné obohacení, odpovědnost za prodlení a jiné.
Odpovědností za nemajetkovou újmu se pak rozumí odpovědnost za zásah do osobních
nemajetkových vztahů. Mezi tyto lze podřadit například jméno, čest, zdraví, důstojnost
aj. 223
c)

Odpovědnost dle typu skutkové podstaty
Dle třídění, které provádí sám občanský zákoník, lze rozlišit několik základních

typů skutkových podstat občanskoprávní odpovědnosti za škodu. Jedná se o i)
odpovědnost za způsobenou škodu; ii) odpovědnost za bezdůvodné obohacení; iii)
219

Viz např. DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha :
Karolinum, 1999, s. 56 či KNAPPOVÁ, M. et al. Občanské právo hmotné. Svazek II. 3. aktualizované a
doplněné vydání. Praha : ASPI Publishing s.r.o., 2002, s. 45.
220
ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s.
1207.
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HUMLÍČKOVÁ, P. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. In: DAMOHORSKÝ, M. et
al. Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí. Praha : Karolinum, 2012, s. 75.
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odpovědnost za náležité nesplnění povinností (obsahující jednak odpovědnost za vady a
odpovědnost za prodlení řadící se mezi typické příklady závazkové odpovědnosti). 224
d)

Odpovědnost závazková a mimozávazková
Závazková odpovědnost, jak ze samotného názvu patrno, nastupuje v případě

porušení právní povinnosti, jež plyne ze závazkového právního vztahu, ze smlouvy.
Mimozávazková odpovědnost naopak nastupuje při porušení povinnosti stanovené jinde
než ve smlouvě, při porušení povinnosti plynoucí přímo ze zákona.225

5.4

Prevenční funkce odpovědnosti za škodu
Vznik škody je nepochybně společensky nežádoucím jevem, neboť bývá

zpravidla spojen s nežádoucími individuálními majetkovými újmami či společenskými
ekonomickými ztrátami (škodami na zdraví, životě, majetku přírodě či životním
prostředí), přičemž je zcela jistě lepší škodám předcházet, než je následně nahrazovat.
Na prevenci226 - předcházení škodám - jako jednu ze zásad ovládající občanské
právo proto klade občanský zákoník důraz a je obsažena v několika jeho ustanoveních.
„Princip prevence je zdůrazněn netoliko

ve vztahu k samotným subjektům

občanskoprávních vztahů (fyzickým a právnickým osobám - § 43 a § 415 občanského
zákoníku), nýbrž i ve vztahu ke státním orgánům, zejména k soudům a orgánům místní
správy. Některá prevenční ustanovení občanského zákoníku určená samotným
subjektům občanskoprávních vztahů mají obecnější charakter (např. § 43 či § 415
občanského zákoníku), jiná mají z hlediska prevence omezenější dosah (§ 692, § 693
občanského zákoníku).“227 Není překvapivé, že základ požadavku prevence lze
spatřovat v římském právu, a to zejména u posuzování zavinění u bezprávných činů. „K
určení toho, co je a co není nedbalé, užívali římští právníci abstraktní měřítko pečlivosti
a ostražitosti starostlivého otce rodiny (diligentis patris familias).“228
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Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, tzv. střední občanský zákoník
neobsahoval ochranu přírody a životního prostředí a obecná prevenční povinnost byla
dovozována zejména z předpisů ústavních. Prevence před hrozícími škodami na přírodě
a životním prostředí, jako obecně důležitých statků, jejichž význam je v životě lidí zcela
zásadní, byla do občanského zákoníku vtělena až novelou občanského zákoníku z roku
1964 (zákon č. 40/1964 Sb.), a to zákonem č. 509/1991 Sb.229
Prevenci se věnuje zejména hlava první části šesté občanského zákoníku
(ustanovení § 415 až § 419), jež pojednává o předcházení hrozícím škodám. Ustanovení
§ 415 občanského zákoníku je spolu s čl. 11 odstavcem třetím Listiny základních práv a
svobod základním ustanovením obecné právní zásady neminem leadere, tj. nikomu
neškodit. Uvedené ustanovení obsahuje generální klauzuli předcházení hrozícím
škodám, když stanoví: „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na
zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Každý, kdo tedy nedodrží svou
povinnost a nebude si počínat s náležitou opatrností a jeho jednáním dojde ke vzniku
škody230, musí počítat s tím, že za takové jednání bude odpovědný (jedná se o obecnou
odpovědnost za škodu založenou na principu presumovaného zavinění), neboť:
„Všeobecná prevenční povinnost je závaznou právní povinností, jejíž nedodržení je
třeba chápat jako chování, které je v rozporu s právem, tedy chování protiprávní.“231
Ačkoliv uvedené ustanovení výslovně rozlišuje škody na majetku a zdraví od škod na
životním prostředí, škody na životním prostředí nejsou dále upraveny či blíže
specifikovány, což lze považovat za významný nedostatek.
Ustanovení § 417 a § 419 občanského zákoníku je doplněním ustanovení o
generální prevenční povinnosti a upravuje odvracení konkrétní hrozby vzniku škody –
speciální prevenci. „V občanském právu se zdůrazňuje zásadní věc, že totiž při náhradě
škody podle občanského zákoníku se musí použít ustanovení zvláštní (§ 420 an.
občanského zákoníku) a teprve není-li takové ustanovení, nastupuje ustanovení § 415
občanského zákoníku, které pak působí bezprostředně, jako přímá úprava.“232
229

PSUTKA, J. Obecná prevenční povinnost – současný stav a návrh občanského zákoníku. In HAVEL,
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Ustanovení § 417 stanoví povinnost potencionálnímu poškozenému zakročit
proti hrozící škodě, svépomocí nebo alespoň zabráněním zvětšení jejího rozsahu, ovšem
při tomto zakročení musí být zachován požadavek proporcionality vzhledem k hrozící
škodě.233 Speciální prevence tedy „spočívá v právní povinnosti každého, komu škoda
v konkrétním případě hrozí, tj. každého ohroženého, zakročit k odvracení hrozící škody
(tzv. zakročovací, resp. zasahovací prevenční povinnost).“234 Netřeba dodávat, že ono
zakročení musí být po právu. S ohledem na dikci ustanovení § 441 občanského
zákoníku lze dovodit, že pokud poškozený tuto svou povinnost nesplní, může nést
škodu z části či zcela sám. 235 Pro případy vážného ohrožení má ohrožený v souladu
s ustanovením § 417 odst. 2 občanského zákoníku právo domáhat se, aby soud uložil
provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.
Prevenční zásada není výlučně obsažena v oblasti soukromého práva, leč
v oblasti veřejného práva je obsažena v normách správního či trestního práva.
V samotném zákoně o životním prostředí je uvedená zásada zakotvena v ustanovení §
17, jež stanoví, že „je každý povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet
znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky
své činnosti na životní prostředí“ a v ustanovení § 18, jež stanovuje povinnost sledování
a informování o poškozování životního prostředí, pokud k němu dochází. „Princip
prevence má v ochraně životního prostředí zvláštní význam, neboť důsledky poškození
životního prostředí jsou často nenapravitelné, a je jím tudíž nutno předcházet.“236
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zvláštním právním
předpisem (občanský zákoník a jeho prevenční povinnost je tedy subsidiární) určeným
zvláště k preventivnímu působení.237
Kritikem současného pojetí zásady prevence je K. Eliáš, který říká, že „civilní
právo dostatečně nerozlišuje různé stupně povinné pečlivosti a opatrnosti, což pak
233
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otvírá prostor nejrůznějším spravedlnostním úvahám, které se mohou promítat i do
závěrů judikatury.“238 Nedostatek spatřuje především v neprovázanosti s jinými
ustanoveními, zejména pak upozorňuje na kolizi s ustanovením § 742 občanského
zákoníku, jež kalkuluje s tím, že někdo obstará cizí záležitosti, za účelem odvrácení
škody, aniž by k tomuto byl oprávněn, což je tedy v rozporu s ustanovením § 415
občanského zákoníku.239
Nicméně i přes uvedenou kolizi lze závěrem konstatovat a stát si za tvrzením, že
zejména v právu životního prostředí má princip prevence své nezastupitelné místo,
neboť je jistě lepší škodám na životním prostředí, které jsou mnohdy nenapravitelné (a
vlastně jakýmkoliv škodám) předcházet.

5.5

Subjekty odpovědnosti za škodu
Ačkoliv subjekty odpovědnosti za škodu se neřadí mezi nepostradatelné

předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti za škodu, mají ve zkoumané
problematice své nezbytné místo.
„Obecně je možno konstatovat, že osobou odpovědnou za škodu je vždy
škůdce.“240 Odpovědné subjekty nejsou taxativně vymezeny, nicméně obecně lze za
tyto považovat fyzické a právnické osoby, popřípadě někdy také stát. „Ustanovení
zvláštních českých zákonů na úseku ochrany životního prostředí dosti rozlišují, a to od
odpovědnosti každého, přes odpovědnost původce či škůdce, provozovatele až po
vlastníka. Speciálně pak může padat v úvahu i odpovědnost dopravce, přepravce,
prodávajícího či kupujícího, popř. výrobce.“241
S ohledem na povahu subjektivní odpovědnosti je nezbytné, aby fyzická osoba
byla k tomuto zavinění způsobilá tzv. deliktně způsobilá. Jak již bylo uvedeno v jedné
z předešlých kapitol, zavinění vyžaduje spojení dvou složek, a to složky vědění
(intelektuální) a složky volní (ovládací). Vymezení deliktní způsobilosti je zakotvené
238
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v ustanovení § 422 občanského zákoníku v rámci úpravy odpovědnosti za škodu těch,
kteří nemohou posoudit následky svého jednání. Zákon nečiní odpovědným toho, kdo
pro svou duševní poruchu nebo pro nezletilost nemohl posoudit následky svého jednání,
nebo není schopen své jednání ovládat. Občanský zákoník tedy stanoví dva nezbytné
předpoklady, které musí být splněny kumulativně v době způsobení škody pro vznik
způsobilosti fyzických osob k zavinění: a) dosažení zletilosti, b) neexistence duševní
poruchy. V souladu s ustanovením § 8 občanského zákoníku se zletilost nabývá
dovršením 18 let věku (výjimečně uzavřením manželství, nejdříve však dovršením 16
let věku). „Pod pojmem duševní poruchy se pro oblast odpovědnosti za škodu
v občanském právu rozumí takový psychický (duševní) stav fyzické osoby, který v ní
vylučuje náležitý výkon buď rozumové anebo volní způsobilosti, resp. obou (stačí
vyloučení již jen jedné způsobilosti).“242 Je lhostejno, zda jde o poruchu trvalého či
přechodného rázu, „významné ovšem je, o jakou duševní poruchu jde, jak je intenzivní a
jaké jsou její projevy.“243 Pokud není splněn jeden z nezbytných předpokladů pro vznik
způsobilosti fyzických osob k zavinění, odpovídá za takovouto osobu ten, kdo je
povinen vykonávat nad takovouto osobou dohled. Této odpovědnosti se však může
osoba zprostit, pokud prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.244 V případě, že
nezletilec či stižený duševní poruchou je schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho
následky, pak logicky může odpovídat za škodu jednáním vzniklou, přičemž osoba
povinna vykonávat nad ním dohled odpovídá s ním společně a nerozdílně.245 Jestliže se
však osoba přivede vlastní vinou do stavu, kdy není schopna ovládnout své jednání a
posoudit, jaké může mít takové jednání následky, pak je samozřejmě za škodu vzniklou
v takovém stavu odpovědná, případně s takovou solidárně odpovídají také ti, kteří ji do
takového stavu úmyslně uvedli. 246 V případech odpovědnosti za škodu fyzické osoby
založené na objektivním principu, tedy bez ohledu na zavinění a způsobilost k němu,
může být osobou odpovědnou jak nezletilec, tak osoba stižená duševní poruchou.247
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Deliktní způsobilost právnických osob vzniká se vznikem právnické osoby.
V případě právnických osob se míra zavinění zkoumá nikoliv u této právnické osoby (je
zřejmé, že právnická osoba nemůže mít vnitřní psychický vztah k jednání), nýbrž u
fyzických osob, které za tuto právnickou osobu jednají či uskutečňují její činnost
(statutární orgán, zaměstnanci). Míra zavinění protiprávního jednání těchto osob je pak
přičtena přímo právnické osobě.248
Jestliže byla škoda způsobena více škůdci, odpovídají tito bez dalšího společně a
nerozdílně.249 Poškozený se může domáhat náhrady škody na kterémkoliv z nich a ten
je povinen mu škodu nahradit. Tímto nahrazením by zanikly závazky ostatních škůdců a
tomu, kdo škodu nahradil, právo postihu vůči ostatním (spolu)škůdcům (subrogační
regres). Na základě vlastní volné úvahy soudu může soud ve výjimečných případech
určit, že každý ze škůdců bude odpovídat jen dle své individuální účasti na způsobení
škody (tzv. repartice škody – rozdělení). Poškozený pak nemůže po jednotlivých
škůdcích požadovat více, než bylo stanoveno soudem. 250
Jestliže budeme vycházet z obecného občanskoprávního principu, že oprávněnou
osobou k uplatňování náhrady škody je poškozený vlastník věci, pak je zřejmé, že
v oblasti škod na životním prostředí nebude možné tento princip plně uplatnit. Určité
složky životního prostředí totiž předmětem vlastnictví nejsou (např. drobné zpěvné
ptactvo či plazi) nebo nemohou být vlastněny (např. ovzduší).251

5.6

Promlčení práva z odpovědnosti za škodu
V oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí představuje problematika

běhu času významnou roli. Právo spojuje vznik, změnu nebo zánik právních vztahů
s právní skutečností, jíž je uplynutí určitého časového úseku. Význam času ve
zkoumané oblasti lze spatřovat ve dvou základních rovinách, a to věcné a právní.
Ve věcné rovině lze s ohledem na značnou rozdílnost škod na životním prostředí
od ostatních „tradičních škod“ konstatovat rozdílnost v potřebě lhůt k uplatnění náhrady
248
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škody. S ohledem na samočisticí a regenerační schopnost přírody, kdy mnohé škody
přirozeně zaniknou (případně zaniknou z části), je relevantní požadavek na delší časový
úsek k uplatnění náhrady takovéto škody.252
Mezi následky marného uplynutí času lze zařadit promlčení (marné uplynutí
doby pro uplatnění práva, prekluzi (zánik práva) a vydržení (jiný následek marného
uplynutí doby). V rámci problematiky odpovědnosti za škody na životním prostředí
jsou uplatňovány lhůty promlčecí. Platí, že se promlčují všechna práva majetková
s výjimkami uvedenými v zákoně. „Smyslem institutu promlčení je čelit složitým
sporům, které by mohly vznikat při časově neomezené, resp. příliš dlouhodobé možnosti
uplatnit právo na soudě.“253
Ustanovení § 106 občanského zákoníku obsahuje ve vztahu k občanskoprávní
odpovědnosti za škody na životním prostředí obecnou úpravu promlčecí doby. Uvedené
ustanovení ve svém prvém odstavci stanoví dvouletou promlčecí subjektivní lhůtu
závislou na poškozeném, neboť právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode
dne, kdy se poškozený o škodě dozví a o tom, kdo za ni odpovídá. Tedy ode dne, kdy se
dozví o obou těchto skutečnostech. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za tři
roky (v případě škody způsobené úmyslně pak za deset let) ode dne, kdy došlo
k události, z níž škoda vznikla (škodná událost). Jedná se tedy o objektivní lhůtu, která
se však neuplatní u práva na náhradu škody na zdraví. 254 Počátek běhu objektivní
promlčecí lhůty je spojen se dnem, ve kterém došlo k události, v němž škoda vznikla,
naopak subjektivní promlčecí lhůta může počít kdykoliv během trvání objektivní
promlčecí lhůty, avšak nemůže ji přesáhnout (nemůže skončit později). 255 Jako
problematická se v oblasti škod na životním prostředí jeví skutečnost, že škodná událost
nemusí vždy automaticky vyvolat škodu, škoda se může oproti události výrazně
opozdit. Vzhledem ke skutečnosti, že se obě lhůty počítají od rozdílných momentů,
které mohou být značně časově vzdálené, se možnost aplikace občanskoprávní úpravy
lhůt pro oblast škod na životním prostředí významně snižuje.256
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Soud k promlčení nepřihlíží a ani jej ex offo nezkoumá, to znamená, že účastník
(v našem případě škůdce) musí námitku promlčení u soudu vznést. Promlčením právo
však nezaniká, dochází k jeho oslabení a promlčené právo nadále trvá jako právo
naturální. 257
Promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem se užijí ve všech případech,
kdy lhůty pro uplatnění práva na náhradu škody nejsou stanoveny zvláštním právním
předpisem.258 Takovým předpisem je např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, jež stanoví ve svém ustanovení § 38 odst. 1 subjektivní tříletou promlčecí lhůtu
pro právo na náhradu jaderné škody, objektivní lhůta je pak desetiletá ode dne, kdy
došlo ke vzniku události, která vedla k jaderné škodě, popřípadě se právo promlčí po
uplynutí platnosti pojištění, pokud byla platnost pojištění delší.

5.7

Úprava odpovědnosti za škodu dle občanského zákoníku
V českém právním řádu se obecná ucelená úprava odpovědnosti za škodu na

životním prostředí nenachází. Ačkoliv tedy v právním řádu nelze nalézt ustanovení,
které by explicitně upravovalo odpovědnost za škody na životním prostředí, pakliže tuto
problematiku podrobíme zkoumání z pohledu úpravy soukromého práva, resp.
občanského zákoníku, pak lze nalézt ustanovení, dle nichž je možné případy uvedených
škod řešit. Stěžejní úprava je tedy obsažena v občanském zákoníku, přičemž
problematika odpovědnosti za škody na životním prostředí je rovněž upravena předpisy
jiných právních odvětví. Tyto speciální předpisy spadají s ohledem na svou povahu
spíše do správního práva, jsou tedy veřejnoprávní. Tam, kde je specifická odpovědnost
upravena zvláštním zákonem, je vyloučena obecná úprava dle občanského zákoníku, leč
v případech, kdy je upraven toliko základ odpovědnosti speciálním právním předpisem,
pak platí, že ostatní – zvláštním předpisem neupravené – otázky je třeba řešit podle
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občanského zákoníku (např. způsob a rozsah náhrady škody, společná odpovědnost
apod.).259 V této práci bude dále věnována pozornost jen některým těmto předpisům.

5.7.1 Obecná odpovědnost za škodu
Ustanovení § 420 stanoví obecnou odpovědnost fyzických i právnických osob za
způsobenou škodu při porušení právní povinnosti, tedy povinnosti buď zákonné či
smluvní. Z ustanovení odstavce třetího uvedeného paragrafu lze dovodit, že se jedná o
odpovědnost subjektivní, je zde vyžadováno zavinění, neboť pokud subjekt prokáže, že
škodu nezavinil, pak se odpovědnosti zprostí (exculpuje). Nepostradatelnými
předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu jsou porušení právní povinnosti, vznik
škody, příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi oběma uvedenými předpoklady a
zavinění. Odstavec druhý § 420 pak stanoví, že škoda je způsobena fyzickou nebo
právnickou osobou, jestliže byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti
použila. Odborná literatura k výkladu uvedeného ustanovení uvádí: „Odpovědnost
fyzické nebo právnické osoby může vzniknout i z činnosti jiných osob, jestliže je
odpovědné osoby použily k plnění svých úkolů a škoda vznikla v rámci plnění těchto
úkolů. V takovém případě odpovídá za škodu podle občanského zákoníku ta osoba,
která tyto přímé škůdce k plnění svých úkolů použila. Přímí škůdci odpovídají pouze
podle pracovněprávních předpisů svému zaměstnavateli.“260 Není však vyloučeno, při
absenci zvláštního právního předpisu (zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), který
by upravoval vztah škůdce k právnické osobě, aby se za splnění všech podmínek
právnická osoba domáhala náhrady následným postihem v souladu s ustanovením § 440
občanského zákoníku. Praktickou aplikaci je možné demonstrovat na výňatku
z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kde bylo judikováno „že za škodu
vzniklou nedostatečnou údržbou stromů na trase průjezdního úseku komunikace ve
městě odpovídá ta organizace, jejímž předmětem činnosti je údržba veřejné městské
zeleně.”261 V poměru speciality k uvedenému ustanovení § 420 jsou pak některá další
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ustanovení občanského zákoníku, a to ustanovení § 420a, § 427 an., § 423 a § 433 an. V
poměru speciality jsou současně také některé veřejnoprávní předpisy, příkladmo lze
uvést vodní zákon a horní zákon.
Ustanovení § 420a občanského zákoníku upravuje odpovědnost za škodu
způsobenou provozní činností. Z pohledu této práce má uvedené ustanovení
fundamentální význam.
Ustanovení § 420a je na rozdíl od ustanovení § 420 do jisté míry
konkretizováno. Ustanovení § 420a stanoví:
(1)

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému provozní činností.

(2)

Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena

a)

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

b)

fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí,

c)

oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda

na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitostí.
(3)

Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda

byla

způsobena

neodvratitelnou

událostí

nemající

původ

v provozu

anebo

vlastním jednání poškozeného.
J. Bičovský a kol. k uvedenému ustanovení uvádí: „Dá se říci, že zákon tu
stanoví in abtracto262 obecnou odpovědnost spojenou s tím, že každý odpovídá za škodu,
kterou způsobí jinému provozní činností.“263 Odpovědným subjektem bude tedy
provozovatel určité činnosti, jímž může být jak fyzická tak právnická osoba. Výčet
případů škod v odstavci druhém je pak výčtem taxativním, 264 přičemž položka druhá
ponechává značný prostor pro úvahu soudu v konkrétním případě. Zákonem
kvalifikovaná škodná událost je v tomto případě předpokladem vzniku odpovědnosti za
škodu na místo protiprávního úkonu. Příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi událostí
a vzniklou škodou je dalším nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu.
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Ústředním pojmem je zde „provozní činnost“, je tedy nezbytné se tomuto pojmu
alespoň v základní rovině věnovat.
Občanský zákoník pojem provozní činnosti jako takový nevymezuje. V právním
řádu jako celku se hovoří např. o provozování rozhlasového a televizního vysílání či
dráhy či zdroje znečištění. Při vysvětlení uvedeného pojmu budu tedy vycházet
z odborné literatury. V. Plecitý a J. Kocourek tento pojem definují jako „provozování
činnosti mající povahu organizované, opakující se činnosti, zpravidla výrobní nebo jiné
činnosti směřující k uskutečnění určitého cíle.“265 Provozní činností je činnost, jež
zpravidla souvisí s předmětem činnosti fyzické nebo právnické osoby. Ve zřizovací
listině, v oprávnění k podnikatelské činnosti nebo živnostenském oprávnění je pak
předmět takové činnosti vymezen.266 Nelze však provozní činnost spojovat pouze
s činností provozovanou podnikatelským způsobem, nejedná se pouze o případy
provozu podniku, živnosti či zemědělské výroby, ale jak uvedeno shora o jakoukoli
organizovanou

cílevědomou

činnost

provozovanou

byť

i

nepodnikatelským

způsobem.267 Pod pojem provozní činnosti je nezbytné v rámci ustanovení § 420a
zahrnout také činnost, která bezprostředně, objektivně a fakticky předchází či navazuje
na činnost hlavní. 268 Jako typický případ provozní činnosti, resp. provozovatele, při níž
může dojít ke vzniku škody na životním prostředí, bych uvedla provoz teplárny, při níž
může dojít k vypouštění exhalací nad stanový limit a vzniku škody na životním
prostředí.
Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností je odpovědností
objektivní, tudíž zde na rozdíl od ustanovení § 420 není vyžadováno zavinění. Je zde
tedy patrné zpřísnění odpovědnosti, které je jistě na místě. Zpravidla provozní činnost
souvisí s činností podnikatelskou, tedy činností prováděnou za účelem dosažení
zisku.269 Uvedený prospěch ve formě zisku je pak vyvážen objektivní odpovědností
provozovatele.
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V ustanovení odstavce třetího je upravena možnost osvobození se odpovědnosti
(liberace), resp. zproštění (exonerace). Důkazní břemeno leží na fyzické nebo právnické
osobě – provozovateli, přičemž zákon poskytuje dvě možnosti zproštění se.270 V prvém
případě je na provozovateli, aby prokázal, že škoda byla způsobena neodvratitelnou
událostí nemající původ v provozu. Za neodvratitelnou událost pak lze považovat např.
zemětřesení, smršť, povodeň apod. Takovou neodvratitelnou událostí může být rovněž
blesk či požár, ovšem za předpokladu, že bleskosvod nebyl např. poškozený či
nevhodný, či požár nebyl způsoben zkratem na elektrickém vedení či vznětím se
nevhodného materiálu od slunečních paprsků. V takovýchto případech se dalo události
zabránit.271 Ve druhém případě se může provozovatel zprostit odpovědnosti, pakliže
prokáže, že škoda byla způsobena vlastním jednáním poškozeného.

5.7.2 Zvláštní odpovědnost za škodu
Případy zvláštní odpovědnosti za škodu jsou v občanském zákoníku upraveny
ustanovením § 421 až § 433. S ohledem na téma této práce není nutné se zabývat všemi
ustanoveními, avšak pouze těmi, jež jsou aplikovatelná na oblast životního prostředí.
Předně se tedy zaměřím na ustanovení § 427 an. občanského zákoníku
upravující odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Dle
uvedeného ustanovení odpovídají za škodu fyzické a právnické osoby, jež provozují
dopravu, a to za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu tj. škodu, jež souvisí
s provozem dopravního prostředku. Dopravním prostředkem může být např. i bryčka,
povoz, patrně i rogala, buldozer, rypadlo či letadlo272. Je tedy lhostejno, čím je
prostředek poháněn.273 Podstatné je, aby se jednalo o dopravní prostředek, v opačném
případě by nastupovala odpovědnost dle ustanovení § 420 občanského zákoníku.
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Jedná se o odpovědnost objektivní a možnosti zproštění se této odpovědnosti
stanoví ustanovení § 428 občanského zákoníku, a to v případě, že vzniku škody nebylo
možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí274, které lze požadovat. V případě, že
byla škoda způsobena výlučně zaviněním poškozeného, pak je možné se odpovědnosti
zprostit také.275
Samotné vymezení toho, kdo vlastně je provozovatelem dopravního prostředku
zákon neposkytuje, avšak dle výkladu za něho „bývá považován kdo má právní i
faktickou možnost, aby organizovaně disponoval vozidlem, což vždy záleží na
konkrétních okolnostech. Provozovatel se nemusí krýt s vlastníkem, nebo s řidičem
dopravního prostředku. Provozovatelem nebude ten, kdo může vozidlo užívat jen
přechodně (např. na jednu jízdu), neboť nemá možnost disponovat s provozem vozidla a
zajišťovat vše, co je k tomuto provozu třeba (proto není provozovatelem vozidla
vypůjčitel dopravního prostředku, a to ani v případě, že si tento prostředek vypůjčil
zaměstnavatel od svého pracovníka). Na druhé straně však provozovatelem dopravního
prostředku je stát za předpokladu, že s vozidlem ve vlastnictví jiného disponuje podle
svého oprávnění policie.“276
Ve vztahu k odpovědnosti způsobené provozem dopravních prostředků je
nezbytné zmínit ustanovení § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Tímto ustanovením je
vyloučena odpovědnost provozovatele, která se přesouvá na toho, jež bez vědomí
provozovatele či proti jeho vůli použil dopravního prostředku. V. Plecitý a J. Kocourek
ozřejmují termín bez vědomí či proti vůli provozovatele jako „odcizení vozidla nebo tzv.
černou jízdu k soukromému účelu, jakož i každé použití dopravního prostředku, o
kterém provozovatel nevěděl.“277 Mezi takové použití lze zahrnout i použití dopravního
prostředku rodinným příslušníkem provozovatele bez vědomí provozovatele.278
Společná odpovědnost provozovatele a neoprávněného provozovatele pak nastupuje
274
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v případě, že provozovatel takové užití svou nedbalostí umožnil (např. zanechal na
vozidlo na ulici neuzamčené).
V problematice odpovědnosti za škody na životním prostředí je jistě
aplikovatelné ustanovení § 432 občanského zákoníku upravující odpovědnost za škodu
způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, jež stanoví:
„Za každou škodu vyvolanou povahou provozu zvlášť nebezpečného odpovídá
provozovatel stejně jako provozovatel dopravního prostředku.“
Uvedené ustanovení tedy odkazuje na ustanovení § 427 an., o němž je
pojednáno shora a současně je zvláštním případem odpovědnosti za škody dle
ustanovení § 420a. Předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je tedy existence
škodné události vyvolané zvláštní povahou zvlášť nebezpečného provozu, škoda a
příčinná souvislost mezi událostí a škodou. Jedná se také o objektivní odpovědnost
s obdobnou možností zproštění se odpovědnosti jak uvedeno shora.
Zákon výklad pojmu zvlášť nebezpečného provozu neposkytuje ani neposkytuje
případný výčet takových provozů. Za provoz zvlášť nebezpečný lze dle právní nauky a
soudní praxe považovat „takovou opakovanou činnost organizovanou lidmi, při které
jsou využívány výrobně-technologické procesy, prostředky, věci, popř. přírodní síly, jež
za daných konkrétních poměrů nelze ani při veškeré opatrnosti, péči a kontrole
odpovídající poznatkům současného poznání vědy, techniky a hospodářství plně
ovládnout, takže již z procesu jejich samotného používání hrozí pro okolí předvídatelné
a zároveň zvýšené riziko ohrožení zdraví, života či majetku“279 a nepochybně také
životního prostředí. Zda se v konkrétním případě jedná o zvlášť nebezpečný provoz či
nikoliv, je nutné posuzovat s ohledem na všechny okolnosti, za kterých je provoz
uskutečňován a zejména také s ohledem na dobu (časové období), kdy je zřejmé, že se
výklad pojmu zvláštní nebezpečnosti může s ohledem na vývoj technologií v čase
měnit.280 Z uvedeného důvodu se zákonodárce striktní definici vyhnul a vymezení
obsahu pojmu je ponecháno soudní praxi. Za zvlášť nebezpečné provozy jsou
považovány: a) provozy, kde se pracuje s výbušninami či třaskavinami; b) provozy, kde
dochází k úniku zvlášť nebezpečných látek ohrožujících život či zdraví; c) provozy,
279
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v hlubinných dolech; d) provozy, v elektrárnách či plynárnách; e) provozy, kde dochází
k využití jaderné energie.281 Provoz, který obvykle zvlášť nebezpečný není, se může
v daných podmínkách stát ne plně ovladatelným z hlediska následků, jež je způsobilý
vyvolat a tak se stát zdrojem většího nebezpečí vzniku vážných škod ve svém okolí,
resp. na životním prostředí. 282 Jak uvedeno shora, bude tedy vždy nutné odpověď na
otázku, zda se jedná o provoz zvlášť nebezpečný in concreto.
V současné právní úpravě absentuje úprava odpovědnosti za škodu způsobenou
zvířetem. Nový občanský zákoník je v tomto směru zásadním přínosem, neboť
v ustanoveních § 2933 an. upravuje odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. Nový
občanský zákoník diferencuje odpovědnost vlastníka za vládu nad zvířetem, dále pak
člení zvířata na ta, jež slouží k výkonu povolání či k obživě nebo jako pomocník pro
osoby se zdravotním postižením. Nový občanský zákoník dělá rozdíl i v odpovědnosti
těch, jež odňali svémocně zvíře vlastníkovi či osobě, jíž je zvíře vlastníkem svěřené.
Dle názoru autorky této práce je budoucí zákonná úprava odpovědnosti za škodu
způsobenou zvířetem srozumitelná a v praxi dobře aplikovatelná. Pravdivost tohoto
tvrzení se však bude doložena až v budoucnu.

5.8 Shrnutí
„Právní odpovědnost jako jeden ze základních právních institutů je pouze
jedním z druhů odpovědnosti vedle odpovědnosti morální, etické, politické a dalších.“283
Odpovědnost za škodu lze obecně považovat za právní povinnost sekundární povahy,
jež nastupuje jako následek porušení povinnosti primární. Ekologicko-právní
odpovědnost je zvláštním druhem odpovědnosti, jež se uplatňuje v oblasti ochrany
životního prostředí a je založena na předcházení vzniku škod na životním prostředí,
přičemž zásadním právním předpisem, určeným k preventivnímu působení je zákon č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
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Základem vzniku občanskoprávní odpovědnosti za škodu na životním prostředí
je existence protiprávního jednání (právně relevantní škodné události) jako jednoho
z esenciálních předpokladů, mezi něž se řadí taktéž existence samotné škody a příčinná
souvislost (kauzální nexus). V rámci škod na životním prostředí má protiprávní jednání
nejčastěji formu porušení zákona nebo správního rozhodnutí, přičemž úprava
protiprávního úkonu a právně relevantní škodné události není z pohledu škod na
životním prostředí omezující, neboť pokrývají všechny činnosti s potencionálním
vlivem na životní prostředí. Zavinění není obligatorním předpokladem a je nutné jej
zkoumat pouze u subjektivní odpovědnosti za škodu, jež pro oblast škod na životním
prostředí není příliš vhodná.
Aby škoda byla škodou v občanskoprávním slova smyslu a poškozený vlastník
věci mohl uplatnit na škůdci nárok na náhradu škody na vlastnitelné složce životního
prostředí, je nezbytností, aby tato škoda mohla být vyjádřitelná v penězích.
Zodpovězení otázky, zda je v konkrétním případě dána příčinná souvislost mezi
protiprávním jednáním a vzniklou škodou, je věcí tvůrčí úvahy soudu, přičemž
požadavek prokázání stoprocentního kauzálního nexu v oblasti škod na životním
prostředí nemůže s ohledem na jistá specifika (časové hledisko, synergické působení
vnějších příčin, samočisticí schopnost přírody) obstát.
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6. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí
Deliktní odpovědnost je velmi úzce spojena s odpovědností za škody na
životním prostředí v podobě ekonomické škody. Toto provázání lze spatřovat nejen
v samotné podstatě, která je jim společná a zakládá je, tedy přítomnosti protiprávního
jednání, ale také i v rámci tzv. adhezního řízení o náhradě škody, ve kterém může
poškozený uplatnit nárok na náhradu škody.284 Pokud je nárok poškozeného vlastníka
na náhradu majetkové škody včas uplatněn, soud uloží obžalovanému v rozsudku (pro
trestný čin, jímž byla způsobena majetková škoda) či příslušný správní orgán, aby tuto
škodu poškozenému vlastníku nahradil. Deliktní odpovědnost v ochraně životního
prostředí je odpovědností za takové protiprávní jednání, kterým dojde k porušení
ustanovení na ochranu životního prostředí nebo jeho složek. V této oblasti se uplatňuje
zejména odpovědnost správní a také trestní.
„Pod pojem správní delikty v nejširším slova smyslu můžeme zahrnovat veškerá
protiprávní jednání porušující právní předpisy z oblasti správního práva, resp. z práva
životního prostředí.“285 V širokém slova smyslu tedy zahrnují správní delikty jednak
přestupky (odpovědnost subjektivní) a jednak správní delikty právnických osob a
fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti (odpovědnost objektivní za následek).
Zásadním pro zařazení protiprávního činu do příslušné kategorie je zjištění, jaká osoba
se jednání dopustila a v jakém postavení. Z pohledu četnosti, závažnosti a rozsahu
sehrává zásadní roli v oblasti ochrany životního prostředí zejména deliktní správní
odpovědnost právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti.286
Přestupková odpovědnost fyzických osob je komplexně upravena v zákoně č.
200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“). Speciální úprava
přestupků, jež zpravidla detailněji vymezuje jednotlivé skutkové podstaty přestupků,
stejně tak sankce za jejich spáchání a orgány, jež je mohou ukládat, je obsažena ve
speciálních zákonech v oblasti ochrany životního prostředí. Netřeba dodávat, že se
uplatní zásada lex specialis derogat generali (zvláštní úprava má přednost před normou
284
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obecnější). Negativně lze však hodnotit v některých případech až příliš detailní
vymezení některých skutkových podstat přestupků ve speciálních zákonech, které může
v praxi vést k nepotrestání přestupků.287

Stejně jako v případě trestných činů lze

skutkové podstaty přestupků dělit dle M. Damohorského na ty speciální (obsažené ve
speciálních zákonech např. zákon na ochranu zvířat proti týrání), základní (obsažené
v ustanoveních zákona o přestupcích, např. ustanovení § 34 upravující přestupky na
úseku vodního hospodářství) a zbytkové (obsažené v zákoně o přestupcích
v ustanoveních § 45 – přestupky na úseku ochrany životního prostředí a § 46 – ostatní
přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v uzemní
samosprávě).288
Právní úprava správních deliktů na úseku ochrany životního prostředí je velmi
roztříštěná a nejednotná. Vymezení skutkových podstat správních deliktů lze nalézt ve
většině zákonů, přičemž tato vymezení skutkových podstat se liší, stejně tak jako
například výše sankcí či vymezení orgánů oprávněných k jejich ukládání. 289 De lege
ferenda by v dané oblasti stála za zvážení alespoň částečná kodifikace, jako je tomu u
přestupků, která by zjednodušila právní úpravu odpovědnosti za správní delikty.
Trestní právo je prostředkem ochrany společnosti před nejzávažnějšími
protiprávními činy a při ochraně životního prostředí zaujímá významné místo, zejména
s ohledem na svoji odstrašující funkci.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“) ve své hlavě
osmé upravuje trestné činy proti životnímu prostředí. Skutkové podstaty lze dělit na ty
obecné dle ustanovení § 293 a § 294 trestního zákoníku – ohrožení a poškození
životního prostředí, zvláštní, jež jsou spojeny s vyššími trestními sazbami (viz např.
ustanovení § 294a – poškození vodního zdroje či ustanovení § 295 – poškození lesa) a
ostatní (viz např. ustanovení § 228 – poškozování cizí věci).
V rámci deliktní trestní odpovědnosti je nezbytné upozornit na významnou
novinku v této oblasti, a to v podobě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. Na úseku ochrany životního prostředí tak budou
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právnické osoby s výjimkou České republiky, obcí a krajů, vykonávají-li veřejnou moc,
trestně odpovědné za ty trestné činy, na které ustanovení § 7 blanketem odvolává,
přičemž se jedná o ustanovení § 293 až § 301. M. Damohorský ve svém příspěvku290
nastoluje otázku, která by se de lege ferenda měla zkoumat, a to z jakého důvodu byly
vypuštěny ustanovení § 302 an. Jinak řečeno proč byla „vybrána“ jen ustanovení § 293
až § 301. Při trestání trestných činů proti životnímu prostředí je pak dle této nové normy
možno uložit zcela odlišné tresty, než jak je tradičně známe. Příkladmo lze uvést zrušení
právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek či zákaz přijímání dotací. Na rozdíl od
správní odpovědnosti právnických osob, kdy s jejich zánikem odpovědnost zcela
zaniká, v případě trestní odpovědnosti tato trvá a přechází na právní nástupce. To může
mít velmi významný pozitivní dopad v praxi, kdy účelovou změnou nedojde k zániku
odpovědnosti.291
Trestní právo a potažmo právo správní sehrávají v oblasti ochrany životního
prostředí klíčovou roli, neboť zajišťují plnění povinností osob ve vztahu k životnímu
prostředí, jež jsou jim stanoveny jinými právními předpisy.
Správní odpovědnost se v ochraně životního prostředí využívá v praxi podstatně
častěji.
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7.

Úprava odpovědnosti za škody na životním prostředí
v mezinárodním právu
V souvislosti se vznikem mnoha globálních292 i regionálních293 problémů ve 20.

století v oblasti kvality životního prostředí, nabývá zájem na ochraně životního
prostředí v mezinárodním měřítku stále větší intenzity. Ochranu životního prostředí, tak
aby tato ochrana měla skutečný dopad a zejména „výsledky“, nelze pojímat izolovaně
ve vztahu k určitému státnímu území či skupině států. Regionální i globální ochrana
životního prostředí je v rámci mezinárodního práva životního prostředí postavena na
roveň, avšak mezinárodní právo životního prostředí se zaměřuje toliko na úpravu
poškozování jen těch složek životního prostředí a na ty zdroje znečištění, které mají
negativní dopad na životní prostředí bez ohledu na hranice národních států.
Mezinárodní právo životního prostředí tak řeší např. ochranu ovzduší, ochranu
mořských a vnitrozemských vod či ochranu před chemickými látkami. Vliv
mezinárodního práva životního prostředí je však do značné míry omezen vůlí
jednotlivých států problematiku ochrany životního prostředí skutečně řešit. Hlavním
cílem mezinárodního práva životního prostředí je nastolení určitých standardů
v ochraně životního prostředí v rámci rozhodovacích procesů, zejména se tedy jedná o
normy procesněprávní. 294
Pramenem mezinárodního práva životního prostředí jsou mezinárodní obyčeje,
obecné právní zásady, soudní rozhodnutí a pomocně také právní názory erudovaných
znalců mezinárodního práva. Vyjma hard law (závazné mezinárodně právní normy)
mají nemalý význam také soft law (nezávazné a nevynutitelné dokumenty
doporučujícího charakteru ve formě např. doporučení či deklarací). Soft law jsou
nezřídka „náhražkou“ za doposud absentující mezinárodní smlouvu v dané oblasti. Soft
law se tak může stát podnětem k uzavření mezinárodní smlouvy (hard law) či se stát
292
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mezinárodněprávním obyčejem. Nejvýznamnějším a nejfrekventovanějším pramenem
mezinárodního práva životního prostředí jsou bezpochyby mezinárodní úmluvy, a to i
přes pomalost procesu jejich uzavírání, obtížnost jejich prosazování a obtížnost najití
konsensu ve věci nejmenších společně akceptovatelných hodnot smluvních stran.
Z pohledu mezinárodní úpravy civilní odpovědnosti za škody na životním
prostředí bych zmínila Úmluvu o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené
činnostmi nebezpečnými životnímu prostředí (Council of Europe Convention on Civil
Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Enviroment) (dále jen
„Luganská úmluva“ nebo „Úmluva“). Luganská úmluva byla přijata Radou Evropy
v roce 1993 a je ve své podstatě unikátním dokumentem, neboť se jedná o mezinárodní
úmluvu, která se nejsouhrnněji a nejobsáhleji věnuje odpovědnosti za škody na
životním prostředí.
Jak ze samotného názvu patrno, Luganská úmluva se vztahuje toliko na činnosti
poškozující životní prostředí, avšak jen na ty, které s sebou nesou vyšší riziko jeho
poškození a jež jsou vykonávány profesionálně (včetně činností řízených orgány
veřejné moci). „Úmluva nezahrnuje škody způsobené třeba jen „běžným znečištěním“
řek, ovzduší či jiného obvyklého typu, a to zřejmě ze dvou hlavních důvodů. Buď proto,
že jsou dostatečně pokryty některými jinými mezinárodními úmluvami (o ochraně
ovzduší, hraničních řekách, nebezpečných odpadech, jaderných materiálech atd.), nebo
proto, že nejsou dostatečně významné, aby byly regulovány mezinárodním právem, a
k jejich „zvládnutí“ postačují instrumenty a možnosti národních právních řádů.“295
Luganská úmluva je prvním mezinárodněprávním dokumentem založeným na
principu objektivní odpovědnosti (strict liability), tedy odpovědnosti bez ohledu na
zavinění. „Jedná se čistě o občanskoprávní odpovědnost provozovatelů bez jakékoliv
účasti či subsidiárního ručení států.“296
V případech skládek je odpovědnou osobou provozovatel skládky a na něm leží
důkazní břemeno liberačních důvodů, může se zprostit své odpovědnosti, neboť Úmluva
ve svém čl. 8 přiznává pět okruhů liberačních důvodů, nutno podotknout, že velmi
úzkých, nedávajících provozovatelům příliš prostoru se odpovědnosti zprostit. Nutno
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upřesnit, že odpovědnou osobou provozovatele skládky je osoba, jež skládku provozuje
ve chvíli, kdy vyšla škoda najevo, případně poslední provozovatel skládky pro případy
již uzavřené skládky (čl. 7 Úmluvy).
Pro ostatní případy je odpovědná osoba vymezena jako osoba vykonávající
aktivity, při nichž se nakládá s nebezpečnými látkami (provozovatel rizikové činnosti),
a to v době kdy došlo k události, jež měla za následek vznik škody (čl. 6 Úmluvy).
Luganská úmluva jednak stanoví civilní odpovědnost provozovatele rizikové
činnosti a jednak také požaduje po smluvních státech, aby v souladu se svým
vnitrostátním právem zajistily uložením odpovídající povinnosti provozovatelům
udržovat

určité

finanční

zajištění

(pojištění)

za

účelem

pokrytí

stanovené

odpovědnosti.297
Za účelem snazšího prokázání příčinné souvislosti (kauzálního nexu) mezi
vzniklou škodou a provozní činností, z níž tato škoda byla způsobena, obsahuje Úmluva
ve svém čl. 10 pravidla týkající se kauzálního nexu a dále pak mnoho ustanovení,
jejichž účelem je snazší přístup k informacím státních orgánů, týkajících se stavu
životního

prostředí.

Poškozený

je

dle

Úmluvy

nadto

oprávněn

požadovat

prostřednictvím soudu specifické technické informace po provozovateli samotném,
avšak jen takové, jež by poškozený mohl obtížně získat jiným způsobem. Úmluva
diferencuje žaloby na náhradu škody vymíněné pouze pro poškozené a jiné žaloby.
„Významným inovačním prvkem Luganské úmluvy je, že dává sdružením a nadacím, jež
mají podle svých stanov za předmět činnosti ochranu životního prostředí, právo
kdykoliv požadovat zákaz protiprávní škodlivé činnosti, nařízení provozovateli přijmout
preventivní opatření nebo uvést životní prostředí do původního stavu (čl. 18).“ 298
Úmluva zahrnuje poněkud „nestandardní“ promlčecí lhůty k uplatnění nároku na
náhradu škody, jež jsou s ohledem na druh odpovědnosti stanoveny následovně: tři roky
v případě odpovědnosti subjektivní a třicet let v případě odpovědnosti objektivní.
S výjimkou právě skládek odpadů se neuplatňuje princip retroaktivity na škody vzniklé
před datem účinnosti Úmluvy. Luganská úmluva se věnuje také příslušnosti soudu
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v případě žalob na náhradu škody299, žádostí300 ve věci shora uvedených specifických
informací od provozovatelů a návrhů301 organizací působících v ochraně životního
prostředí.302
Jako přednost lze označit skutečnost, že Úmluva zahrnuje obě kategorie škod, a
to jednak škody vzniklé z havárií a jiných nahodilých událostí a jednak škody vzniklé
z běžné provozní činnosti, jež není protiprávní.
Úmluva definuje pojem incidentu, a to jako události „významné z hlediska
životního prostředí, ať již jde o záležitost náhlou, nepřetržitou, nebo o řadu výskytů
událostí stejného původu, pokud tato působí škodu nebo vytváří vážnou a bezprostřední
hrozbu jejího vzniku.“303 Výjimku představuje opět úprava skládek odpadů, kde není
incident vyžadován. „Úmluva je progresivní zejména tím, že je založena na principu
objektivní odpovědnosti s širším než ryze soukromoprávním vymezením pojmu
škoda.“304 Škodou na životním prostředí se na rozdíl od klasického chápání škody
v soukromoprávním pojetí rozumí i ztráta imateriální povahy (poškození funkcí
přírodního zdroje). 305
Luganská úmluva v sobě zahrnuje jednak materiální a jednak procesní úpravu
občanskoprávní odpovědnosti za škody a je zásadním unifikačním mezinárodním
nástrojem v této oblasti. „Jedinou slabinou je, že zcela ponechává stranou smluvní

299
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odpovědnost státu. To však neznamená, že by stát nemohl nést odpovědnost za porušení
svých povinností podle obecného mezinárodního práva.“ 306
S ohledem na skutečnost, že Luganská úmluva doposud nevstoupila v platnost
(podepsalo ji doposud devět států, ale ani jeden neratifikoval) 307, a to z různých důvodů
na straně jednotlivých států (např. nesouhlasné postoje k vymezení jednotlivých pojmů
či objektivní promlčecí lhůtě), není dále nutné věnovat Úmluvě větší pozornost.308
Závěrem této kapitoly lze shrnout, že mezinárodní právo životního prostředí je
odvětvím mezinárodního práva veřejného, a proto s ohledem na téma této práce je
relevantním dokumentem věnujícím se civilní odpovědnosti za škody na životním
prostředí toliko shora zmíněná Luganská úmluva.
Ačkoliv tato doposud nevstoupila v platnost, je dle názoru autorky této práce
inspirativním pramenem, jakým směrem lze při hledání konsensu o minimálních
standardech na mezinárodní úrovni v oblasti soukromoprávní odpovědnosti za škodu na
životním prostředí postupovat.
Z pohledu národní úpravy je pak jistě inspirativní například přístup k pojetí
škody na životním prostředí, jako nejen materiální ztráty.
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8.

Úprava odpovědnosti za škody na životním prostředí
v unijním právu
Na tomto místě považuji za nutné ve stručnosti nastínit vztah unijního

(komunitárního) a českého práva životního prostředí. „Česká republika se k 1.5.2004
stala plnoprávným členským státem Evropského společenství (dále jen „ES“), čímž se
zavázala převzít všechna práva a povinnosti vyplývající z členství. Toto přenesení
některých pravomocí orgánů ČR na mezinárodní organizaci ve formě mezinárodní
smlouvy umožnil čl. 10a Ústavy ČR. Ve vztahu ke komunitárnímu právu obecně se jedná
o závazek implementovat právní předpisy ES, tj. přizpůsobit národní právní řád
požadavkům plynoucím z komunitárního práva a zajistit jejich následnou aplikaci.
Směrnice je povinen členský stát ve stanovené lhůtě náležitě transponovat do svého
právního řádu, u nařízení v zásadě není přípustné přijímat prováděcí opatření, není-li
to nezbytné.“309
Evropská unie bývá označována jako systém sui generis310 např. Douglas-Scott
ve své publikaci uvádí: „Evropská unie je tak moc sui generis, tak moc složitá a tak
mnohorozměrná, že by mohla být podřazena pod jakoukoliv kategorii (myšleno federaci
či konfederaci).“311
Problematika ochrany životního prostředí je v Evrospké unii považována za
jeden z klíčových cílů její politiky. Jak v členských státech, tak v kandidátských zemích
je unijní právo životního prostředí nejvýznamnějším činitelem ovlivňujícím národní
legislativu v této oblasti. M. Damohorský v této souvislosti uvádí: „je možné se dokonce
setkat s diskuzemi na téma, zda se v současné době ještě vůbec objeví prostor pro
zákonodárce pro formulování vlastních norem práva v oblasti životního prostředí, nebo
zda je tvorba enviromentálních norem zúžena jen na transpozici unijního práva.“312
Prameny unijního práva životního prostředí jsou obsaženy v primárním a
sekundárním unijním právu, řadě mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí, ke
kterým Evropská unie přistoupila, včetně jejich protokolů. Z oblasti primárního práva
309

PEKÁREK, M. et al. Právo životního prostředí. 1.díl. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova
univerzita, 2009, s. 55.
310
sui generis (lat.) = svého druhu.
311
DOUGLASS-SCOTT, S. Constitutional Law of the European Union. Harlow : Pearson Longman,
2002, s. 195.
312
DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 149.

87

lze pak uvést Smlouvu o Evropské unii, Smlouvu o fungování evropské unie a Smlouvu
o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Smlouva o evropské unii se
již v samotné své preambuli přihlašuje k zásadě trvale udržitelného rozvoje, resp.
k ochraně životního prostředí a ve svém čl. 3 zmiňuje vysoký stupeň ochrany a
zlepšování kvality životního prostředí. Zásadní pramen v oblasti ochrany životního
prostředí je Smlouva o fungování Evropské unie. Oblast životního prostředí je dle čl. 4
Smlouvy o fungování Evropské unie oblastí s rozdělenou pravomocí mezi Evropskou
unií a členskými státy, přičemž samotnému životnímu prostředí se věnuje v Hlavě XX
(čl. 191 až 193). Mezi právně závazné formy sekundárního práva lze řadit směrnice,
nařízení a rozhodnutí313, právně nezávazné jsou pak doporučení a stanoviska (v případě
unijního práva životního prostředí je jejich vliv velmi omezený). „Nejčastějším a
nejvíce využívaným sekundárním pramenem práva v oblasti životního prostředí jsou
směrnice, které tvoří asi 80% environmentální legislativy Unie. Menší část (asi 10%)
unijních ekologických norem je obsažena v nařízeních.“314 Směrnice jsou závazné ve
vztahu k výsledku, jehož má být prostřednictvím směrnice dosaženo a volba způsobu
transpozice do vnitrostátního právního řádu je otázkou uvážení a výběru daného státu.
„V oblasti ochrany životního prostředí se objevují směrnice, které jsou velice podrobné
a svým obsahem připomínají spíše nařízení.“315 Environmentální nařízení se týkají
jednak úpravy administrativních záležitostí (např. založení Fondu soudržnosti či
systémů řízení kontroly ochrany životního prostředí) a jednak převádění závazků
plynoucích z mezinárodních úmluv do unijního práva. Nařízení v sobě tedy zahrnují
určité povinnosti, ovšem sankce za porušení těchto povinností jsou ponechány
vnitrostátní úpravě a úvaze daného členského státu, zda budou mít povahu
občanskoprávní či trestněprávní. V oblasti ochrany životního prostředí přistoupila
Evropská unie k mnoha mezinárodním úmluvám316, jež jsou svou povahou úmluvami
tzv. smíšenými. To znamená, že v oblasti, jež se věnují, jsou pravomoci děleny mezi
313
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členské státy a Evropskou unii. Jestliže Evropská unie nepřijme příslušnou směrnici či
nařízení za účelem transpozice požadavků dané úmluvy do unijního práva, pak je zde
toliko rozhodnutí Rady o přistoupení a je na úvaze členského státu, zda úmluvu
ratifikuje a bude ji ve sféře svého vnitrostátního právního řádu aplikovat.317
Základní principy práva životního prostředí v Evropské unii sice nepředstavují
právně závazná pravidla, avšak jsou významná zejména při výkladu sekundárních
pramenů komunitárního práva (mezi něž se mj. níže zmíněné Bílé a Zelené knihy
počítají). Mezi základní principy se řadí princip subsidiarity, integrace, princip
předběžné opatrnosti, princip nápravy škody u zdroje, princip prevence a výše zmíněný
princip - platí znečišťovatel. 318
Mezi subjekty, jež významným způsobem participují na rozvoji ochrany
životního prostředí na unijní úrovni, se řadí Evropský parlament, Rada Evropské unie,
Evropská komise a Soudní dvůr Evropské unie. Evropský parlament a v jeho rámci
velmi činný Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se jednak
zapojují do ekologického legislativního procesu a jednak je mu Smlouvou o fungování
evropské unie přiznána možnost požadovat po Evropské komisi vydání nařízení či
směrnice. 319 Rada Evropské unie existuje formálně jako jedna Rada, avšak vzhledem
k různorodým projednávaným agendám, existuje v jejím rámci několik (devět) formací.
Jednou z těchto je také Rada pro životní prostředí (Environment Council) sestávající se
z ministrů životního prostředí členských států. Rozhoduje kvalifikovanou většinou
spolu s Evropským parlamentem a schází se zhruba čtyřikrát ročně. „Zabývá se
životním prostředím a racionálním využíváním přírodních zdrojů, podporuje opatření
přispívající k mezinárodnímu řešení regionálních i celosvětových environmentálních
problémů.“320
Významnou úlohu ve sféře ochrany životního prostředí v rámci unijního práva
zaujímají koncepční (politické) nástroje. „V mnoha případech představují tyto nástroje
první stupeň budoucí právní úpravy nebo pro takovou úpravu vytváří potřebný
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DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 149-157.
Více k jednotlivým principům viz publikace DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 1.
vydání. Praha : C.H.Beck, 2003, s. 138-141 či KRUŽÍKOVÁ, E. Ekologická politika a právo životního
prostředí v Evropské unii. Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1997, s. 39-51.
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DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 166-168.
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koncepční rámec. Mezi nástroje tohoto druhu lze zahrnout Bílé a Zelené knihy, akční
programy a případně též sdělení a rezoluce.“321
Níže se zaměřím toliko na Bílou a Zelenou knihu. Před samotným pojednáním o
uvedených dokumentech považuji za nezbytné shrnout, jaké dokumenty Bílé a s nimi
související Zelené knihy představují. Oba druhy těchto dokumentů je možné nalézt
v mnoha odvětvích (ekonomika, školství, zemědělství atd.). Zelené knihy (Green Paper)
publikuje Evropská komise pravidelně od roku 1985 se záměrem zkoumání dané
problematiky de lege ferenda. Tyto dokumenty mají za cíl „nastartovat veřejné diskuze
o konkrétních tématech a záměrech Evropské komise ještě předtím, než přistoupí k
jejich zpracování do podoby zákona či směrnice.”322 Bílé knihy (White Paper) jsou
dokumenty, „které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých
případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces
konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Po schválení Radou se z Bílé knihy
může stát akční program Unie pro danou oblast.”323 Z uvedeného vyplývá, že se tedy
nejedná o právní dokumenty.
V předešlé kapitole jmenovaná progresivní Luganská úmluva byla určitou
předlohou pro vydání Zelené knihy o nápravě škod na životním prostředí v květnu roku
1993.324
Bílá kniha o ekologické odpovědnosti z února roku 2000325 se snaží reagovat
„na volání po odpovědnosti odpovědných stran (a call for liability of responsible
parties)”. V kapitole druhé Bílé knihy je vymezen pojem ekologické odpovědnosti,
přičemž z definice současně vyplývá hlavní princip environmentální politiky
„znečišťovatel platí”. Ekologická odpovědnost je definována následujícím způsobem:
„Ekologická

odpovědnost

směřuje

k

donucení

původce

ekologické

škody

(znečišťovatele) zaplatit náhradu škody, kterou způsobil (Environmental liability aims
at making the causer of environmental damage (the polluter) pay for remedying the
damage that he has caused.).” Efektivita systému environmentální odpovědnosti je
321

DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2003, s. 149, 150.
Internetový portál Euroskop, dostupné na: http://www.euroskop.cz/8913/sekce/zelene-knihy/,
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závislá na několika předpokladech: musí být zjištěn znečišťovatel, konkrétní škoda a
prokázána příčinná souvislost mezi znečišťovatelem a škodou.326 Hlavní pilíře
odpovědnostního vztahu jsou vymezeny v kapitole čtvrté. Zejména považuji za
nezbytné poukázat na skutečnost, že Bílá kniha vytváří dvě nové kategorie škod. Vyjma
dělení škod na škody ekologické a tradiční (mezi něž jsou řazeny škody na zdraví a
majetku), se pak dále škody ekologické člení na škody na biodiverzitě (damage to
biodiversity) a škody spočívající v kontaminaci místa (území) (damage in the form of
contamination of sites). „Biodiverzita je definována jako škoda na územích chráněných
v rámci soustavy NATURA 2000 nebo na chráněných druzích rostlin či živočiších.
Druhá jmenovaná speciální kategorie škody je vázána na objektivní odpovědnost (strict
liability) ve vztahu k nebezpečným činnostem. Naopak škoda na biodiverzitě může být
způsobena jak nebezpečnou činností, kdy nastupuje objektivní odpovědnost, tak i
„běžnou činností” na základě odpovědnosti subjektivní (fault-based liability).”327
Jak bylo uvedeno shora, Bílá a Zelená kniha nepředstavují právní dokumenty.
Bílá kniha se však stala podkladem pro přijetí konkrétního závazného právního aktu, a
to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o
odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním
prostředí328. Nutno zmínit, že směrnice se vztahuje toliko na škody způsobené na půdě,
vodě a na druzích a stanovištích v rámci soustavy NATURA 2000. 329 Pro potřeby
transpozice uvedené směrnice do právního řádu České republiky zvažovalo
Ministerstvo životního prostředí rozličné varianty, avšak po pečlivé analýze všech
možných variant byla zvolena cesta samostatného zákona (ostatně jako ve většině
členských států).330 Směrnice byla tedy transponována do zákona č. 167/2008 Sb., o
předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ze dne 22.
dubna 2008, zákon nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008. Zákon č. 167/2008 Sb. je
speciálním

zákonem,

který

upravuje

soukromoprávní

326

regulaci

ve

prospěch

STEJSKAL, V. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního
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330
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souvislosti s prevencí škod na životním prostředí ČR. In: České právo životního prostředí : časopis České
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veřejnoprávních zájmů, oslabuje požadavek na prokázání příčinné souvislosti a
přesouvá důkazní břemeno na stranu původce škody. 331
Závěrem lze shrnout, že unijní právo na úseku ochrany životního prostředí se
snaží vytvořit minimální společný režim členských států v ochraně jednotlivých složek
životního prostředí, a to hlavně v případě těch složek či zdrojů ohrožení, jež přesahují
státní území.
Nicméně v oblasti problematiky civilní odpovědnosti za škody na životním
prostředí se uplatňuje jen velmi málo, neboť zasahuje do oblasti veřejnoprávní.
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9.

Ústavní základy ochrany životního prostředí
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., dále jen „Ústava“) je

stěžejní normou našeho právního řádu, avšak problematice ochrany životního se věnuje
pouze v obecné rovině. Ústava obsahuje pouze jediné ustanovení, jež je přímo spjato
s ochranou životního prostředí, a to konkrétně v čl. 7, který uvádí: „Stát dbá o šetrné
využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Uvedený článek tedy
ukládá státu povinnost chránit životní prostředí, ačkoliv Ústava se o ochraně životního
prostředí výslovně nezmiňuje. Faktické ústavní základy jsou zakotveny v Listině
základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb., dále jen „Listina“), jež je uznávána jako
součást českého ústavního pořádku článkem třetím Ústavy. 332
V Listině je ochrana životního prostředí zakotvena v článku 35. Uvedený článek
přiznává ve svém prvém odstavci každé fyzické osobě333 právo na příznivé životní
prostředí a tímto upravuje obecný princip práva životního prostředí. Zmíněné právo je
zahrnuto mezi práva, jichž se lze dle ustanovení čl. 41 Listiny domáhat jen a pouze
v mezích zákonů, které je blíže rozvádějí. Z hlediska vzniku odpovědnosti za škodu
bude proto vždy nezbytné prokazovat porušení některého ze složkových předpisů na
ochranu životního prostředí. Adjektivum příznivé je tradičně českou právní vědou a
teorií vykládáno s ohledem na různé limitní hodnoty stanovené speciálními zákony a
limity jsou tak zlomem mezi jednak příznivostí a nepříznivostí a jednak mezi chováním
po právu a chováním protiprávním. 334
Právo na příznivé životní prostředí je rovněž zmíněno v ústavním zákoně č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Článek druhý a článek pátý upravuje
možnost při bezprostředním ohrožení životního prostředí, ekologických nebo
průmyslových haváriích či v případě živelních pohrom vyhlásit nouzový stav.

332

Usnesení č. 2/1993 předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást
ústavního pořádku České republiky.
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Ve druhém odstavci článku 35 Listiny je zakotveno právo každého na včasné a
úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojích, což je nepochybně
jednou ze základních podmínek efektivní ochrany životního prostředí. Pro Českou
republiku se stala v říjnu roku 2004 závazným právním předpisem tzv. Aarhuská
úmluva - Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí335.
Implementace této úmluvy a upřesnění druhého odstavce článku 35 Listiny je
provedena zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Dílčí
ustanovení jsou však upravena i v jiných zákonech.336
Základní zásada odpovědnosti každého za stav životního prostředí je vyjádřena
v odstavci třetím článku 35, jež stanoví: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat
ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní
památky nad míru stanovenou zákonem“. Mnoho speciálních zákonů pak stanoví
povinnosti jednotlivých subjektů na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí.
Speciálně pro subjekty, jimiž jsou vlastníci porostů, půdy, lesů, apod., je
věnováno ustanovení odstavce třetího článku 11 Listiny, jež stanoví: „Vlastnictví
zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem
chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a
životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“. Takto je tedy zdůrazněna obecná
povinnost ochrany životního prostředí.337 Při střetu zájmu na výkon vlastnického práva
a zájmu na ochranu přírody je postaveno na jisto, že ochrana přírody má před výkonem
vlastnických práv, jež překračují stanovené meze, přednost.
Vzhledem ke skutečnosti, že subjektivní právo na příznivé životní prostředí338 je
základním lidským právem zaručeným přímo Listinou, je možné za současného splnění
zákonem stanovených podmínek podat ústavní stížnost v případě jeho porušení
pravomocným rozhodnutím nebo jiným zásahem orgánem veřejné moci, a to dle
335
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ustanovení § 87 odst. 1 písm. d) Ústavy. Primárním předpokladem pro úspěšné
uplatnění ústavní stížnosti u Ústavního soudu České republiky je vyčerpání všech
procesních prostředků, které zákon k ochraně práva stěžovatele poskytuje a lze ji podat
ve lhůtě 60 dnů od doručení posledního procesního prostředku.339 V opačném případě je
stížnost odmítnuta jako nepřípustná, ačkoliv jinak naplňuje všechny zákonem stanovené
předpoklady. 340 Odpovědnostní vztahy řešené před Ústavním soudem v právu životního
prostředí jsou povětšinou komplikované a jen malý počet rozhodnutí má definitivní
podobu nálezu. Ústavní soud se zabýval především možnostmi aplikace článku 35
Listiny a dále vytyčil okruh subjektů uvedeného práva.341
Ústavně a Listinou zakotvená práva v oblasti ochrany životního prostředí mají
zásadní význam, neboť dávají základní směr ekologické legislativě včetně možnosti
domáhat se práva na příznivé životní prostředí prostřednictvím Ústavního soudu.
Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní zákony jsou zákony nejvyšší právní síly,
musí být všechny zákony nižší právní síly s těmito konformní a tedy nesmí odporovat
ústavně zaručenému právu na příznivé životní prostředí.
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Viz ustanovení 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
341
Viz např. Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 6.1.1998, sp. zn. I. ÚS 282/97, či Nález pléna
Ústavního soudu ČR ze dne 5.10.1995, sp. zn. Pl. ÚS 17/95.
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10. Ekologická škoda
Legální definice pojmu škody neexistuje, stejně tak v právním řádu nenalezneme
definici pojmu ekologické škody. Škodou v občanskoprávním pojetí se rozumí určitá
ztráta na majetkových hodnotách náležících určitému subjektu, jež se projevuje
v poškození či ve snížení užitných hodnot těchto majetkových hodnot. Dojde tedy vždy
k určitému odečtu. Významné je ve zkoumané problematice slovní spojení „náležící
určitému subjektu“. Soukromoprávní škoda tedy může vzniknout jen na těch složkách
životního prostředí, které jsou ovladatelné a vlastnickým právem uchopitelné, tedy jen
na těch složkách životního prostředí, jež jsou věcmi v právním slova smyslu (či jejich
součástech nebo příslušenství) a které jsou způsobilé být určitým subjektem vlastněny.
Škoda tak nemůže vzniknout např. na ovzduší, vodě či volně žijících živočiších.342
Z uvedeného je zřejmé, že „životní prostředí jako celek není objektem vlastnického
práva“.343 Je zřejmé zúžení možnosti aplikace institutu škody ve sféře škod na životním
prostředí. Škodu není možné užít jistě v případech nevlastnitelných složek životního
prostředí, problematické se jeví pak i situace, kdy vlastník není znám, jako významný
problém lze označit problematiku vyčíslení samotné škody, pokud o konečném a
skutečně „spravedlivém“ vyčíslení (ekonomické kvantifikaci v penězích) lze vůbec
v případě přírody a životního prostředí hovořit. Pro náhradu majetkových škod na
životním prostředí lze do jisté míry užít např. ustanovení § 420 a § 420a občanského
zákoníku či speciální ustanovení o škodách dle ustanovení § 421a, § 427 či § 432
občanského zákoníku. Zúžení možnosti využití institutu škody je pak také spojeno
s principem soukromého občanského práva, jímž je princip volné dispozice. Je tedy na
volném uvážení a plně v dispozici vlastníka věci, zda bude náhradu škody uplatňovat,
pokud bude škůdcem sám vlastník, pak toto ani zřejmě nelze očekávat. Občanský
zákoník také neukládá povinnost vlastníkovi věci užít získané finanční prostředky na
náhradu škody či jiné nápravné plnění směřující k odstranění vzniklé škody na životním
prostředí. V neposlední řadě jsou překážkou využití soukromoprávního institutu škody
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pro odčiňování škod na životním prostředí poměrně krátké lhůty, do kdy lze náhradu
škody uplatňovat (příroda sama mnohdy škody svou samočisticí schopností zhojí).344
Zaměřme se nyní na samotný pojem ekologické škody. Definiční různorodost
pojmu ekologické škody je patrná v odborné literatuře, a to s ohledem na pojetí
autorova vztahu ekologické škody a ekologické újmy345, kdy někteří autoři oba tyto
pojmy rozlišují, jiní naopak zahrnují újmu do definice škody v širším smyslu. Níže
budou nastíněna jednotlivá pojetí škody různých autorů.
Problematice se věnuje např. S. Mlčoch. V jednom ze svých příspěvků přichází s
definicí škod na životním prostředí jako škod, „které se projevují ve znečištění
zemského povrchu, půdy, hornin, povrchových a podzemních vod a poškození
ekosystémů a ohrožují či poškozují přírodu, lidské zdraví nebo majetek.“346 Uvedený
návrh definice S. Mlčoch později rozšiřuje a uvádí: „pod škodu na životním prostředí
„v širším slova smyslu“ lze zahrnovat jak škody na majetku, lidském zdraví, ztrátě na
výdělku, tak i vlastní „ekologickou újmu“, která není prostřednictvím jiných nároků
uspokojena, pod škodu na životním prostředí „v užším slova smyslu“ se pak rozumí
pouze ta část rozsahu škody, která nebyla kompenzována z titulu odstranění škod na
majetku, lidském zdraví, ztrátě na výdělku apod. Nejčastější definicí této škody na
životním prostředí je ekologická újma …“347 Z pohledu na nabízené definice je patrné,
že se S. Mlčoch přiklání k širšímu pojetí škody a striktně se nedrží pojetí škody ve
smyslu majetkové újmy dle občanského zákoníku. Uvedené vymezení není z pohledu
této práce dostatečně přesné.
Další možnou definici pojmu škody na životním prostředí nabízí B. Moldan a Z.
Štěpánek. Tito dva autoři rozlišují mezi dvěma typy škod. Škodami typu jedna jsou
„škody způsobené zprostředkovaně v důsledku poškození environmentálních statků,
resp. narušení kvality environmentálních služeb poskytovaných těmito statky“, škodami
typu dvě jsou dle autorů „škody bezprostředně vzniklé na environmentálních statcích,
344

DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha : Karolinum, 1999, s.
89-93 obdobně STEJSKAL, V.; VÍCHA, O. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
s komentářem, související předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Praha :
Leges, 2009, s. 22-23.
345
Více k ekologické újmě viz kapitola 9.2 Ekologická újma a její komparace s ekologickou škodou.
346
MLČOCH, S. Odpovědnost za škody na životním prostředí. In: Právní rámec pro podnikání v životním
prostředí. Praha : BIJO TC a.s., 1996, s. 60.
347
MLČOCH, S. Odpovědnost za škody na životním prostředí z pohledu českého práva. Praha : Centrum
pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, 1998, s. 3.

97

resp. službách“.348 Pod škody typu jedna je možné podřadit škody na zdraví lidí, škody
na materiálních hodnotách (např. budovách, uměleckých dílech, na produkci dřeva
v lesích, zemědělské produkci), škody z omezení podnikatelských aktivit (např. škody
z omezení cestovního ruchu) a škody na nemateriálních hodnotách (např. škody
z omezení estetického vnímání přírody a krajiny). Pod škody typu dvě pak autoři řadí
škody spočívající v ohrožení, resp. narušení ekosystémů, škody spočívající ve snížení
mimoprodukčních funkcí (lesa, zemědělské krajiny) a škody spočívající v narušení
složek životního prostředí (např. ovzduší, fauny a flóry, půdy, vod).349 Z výše
uvedeného vyplývá, že autoři také pod pojem škod na životním prostředí zahrnují
škody, které jsou svou povahou újmou nemajetkovou, tedy jdou nad rámec pojetí škody
dle občanského zákoníku.
Jiný pohled na věc poskytuje M. Damohorský, který pojem ekologické škody a
újmy rozlišuje, nad to k oběma přidává pojem nový, a to pojem ztrát na životním
prostředí. „Pro materiální hmotné ztráty na životním prostředí používám pojmu škoda
na životním prostředí, maje tak na mysli jen ekonomickou složku ztrát na životním
prostředí podle soukromého (zejména občanského) práva. Ztráty povahy ekologické (na
ekosystémech a jejich funkcích, jiných nemateriálních hodnotách, povahy estetické atd.)
pak označuji jako ekologickou újmu. Je-li použito pojmu ztráta na životním prostředí,
pak mám na mysli ty ztráty či snížení hodnot (v nejširším slova smyslu), které jsou,
popř. mohou současně být, jak ekonomickou škodou na životním prostředí, tak i
ekologickou újmou.“350
Jak je patrno z výše uvedených možných definic ekologických škod, panuje
v této oblasti pojmová nejednotnost a existuje mnoho rozličných přístupů k vymezení
tohoto pojmu. Tato práce vychází z definice pojmu ekologické škody, tak jak ji definuje
M. Damohorský, tedy jako škody, která vznikla na jedné ze složek životního prostředí,
jež je způsobilá být vlastnitelnou věcí v právním slova smyslu a tato škoda je současně
majetkovou újmou vyjádřitelnou v penězích.
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10.1 Náhrada škody
10.1.1 Rozsah náhrady škody
Pod pojmem rozsah náhrady škody se rozumí jakou výši, objem neboli kolik má
škůdce, resp. odpovědný subjekt poškozenému nahradit.351 Z pohledu škod na životním
prostředí je nezbytné se zaměřit na škody způsobené na věcech (odhlédneme tedy od
škod na zdraví). Primární dělení škody je dělení na škodu skutečnou (damnum
emergens) a ušlý zisk (lucrum cessans). Skutečnou škodou „se rozumí újma spočívající
ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které
bylo nutné vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu.“352 Ušlý zisk je tedy
nerozmnožení majetku poškozeného, který mohl poškozený očekávati. Jako příklad
ušlého zisku lze uvést například medový výnos, k němuž nedojde v důsledku úhynu
včel353, nebo v této práci již zmíněný upytlačený jelen, kdy pytlákovi může být uložena
povinnost nahradit osobě oprávněné k výkonu myslivosti ušlý zisk.
Skutečná škoda a ušlý zisk, nejsou vzájemně podmíněné, tzn. že poškozenému
nemusí vzniknout skutečná škoda, ale může mu ujít určitý zisk a samozřejmě naopak.354
Samotné stanovení výše škody je nutné posoudit vzhledem ke konkrétním
okolnostem a je věcí dokazování za využití znaleckých posudků, či je případně možná
aplikace ustanovení § 136 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kdy soud
v případě, že stanovení škody nejde stanovit vůbec či s velkými obtížemi, ji stanoví sám
dle své úvahy. 355
Ve věci dolní hranice náhrady škody je možné vycházet z předpokladu, že malé
a nepatrné škody nebude poškozený vymáhat. Některé země (např. Finsko, Španělsko,
Švédsko) mají explicitně vyjádřeny tyto rozumně se tolerující škody. 356
351
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Pokud jde o stanovení horní hranice náhrady škody, sestávající se ze skutečné
škody a ušlého zisku, pak „vypočtená výše majetkové újmy by měla být tak vysoká, aby
byl plně respektován požadavek navrácení do původního stavu.“357 Obecné pravidlo ke
stanovení horní hranice tedy není stanoveno. Z tohoto obecného pravidla však existuje
v řadě právních řádů několik výjimek. Jednak v podobě rámcových ustanovení
týkajících se obecného omezení nákladů vynaložených k náhradě či nápravě škody na
životním prostředí (musí být přiměřené, rozumné a odpovídající) a jednak v podobě
zvláštních omezení vyplývajících z mezinárodních smluv a vlastního zákonodárství. 358
Absenci obecného stanovení horních a dolních limitů, v jejichž hranicích lze
náhradu škody uplatňovat, lze vnímat pozitivně, neboť zejména stanovení horní hranice
by mohlo v konečném důsledku způsobit negativní dopad na prevenci, či by mohlo dojít
ke zkrácení poškozeného na jeho právech, kdy by se nahradila jen část vzniklé škody.
Ostatně v situaci, kdy by výše náhrady škody překročila ekonomicky únosnou míru, lze
si představit postup soudu za užití ustanovení § 450 občanského zákoníku. Soud může
z důvodů hodných zvláštního zřetele náhradu škody přiměřeně snížit, ovšem za
předpokladu, že škoda nebyla způsobena úmyslně. Soud přihlédne k tomu, jak ke škodě
došlo, jakož i k osobním a majetkovým poměrům fyzické osoby, která ji způsobila a
také k poměrům fyzické osoby, jež byla poškozena. Z uvedeného vyplývá, že toto
ustanovení je aplikovatelné, jestliže poškozený a škůdce jsou fyzické osoby. Pokud
bude škůdcem právnická osoba, pak lze přihlédnout toliko ke způsobu, jakým škoda
vznikla.
V právním řádu České republiky lze nalézt ustanovení, jež přímo omezují horní
hranici náhrady škody u specifických typů škod. Příkladmo lze uvést ustanovení § 35
zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve kterém je stanovena horní
hranice odpovědnosti za každou jednotlivou jadernou událost na 8 miliard Kč (u
provozovatelů jaderných zařízení pro energetické účely, skladů a úložišť vyhořelého
jaderného paliva, určeného pro tato zařízení, nebo jaderných materiálů, které vznikly
zpracováním tohoto paliva) a u ostatních jaderných zařízení a přeprav částkou 2
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miliardy Kč. Ustanovení § 28a odst. 4 zákona proti týrání zvířat naopak stanoví
povinnost k náhradě nákladů na odstranění škody (léčení zvířete) na zdraví zvířete,
ačkoliv tyto přesáhnou hodnotu samotného zvířete (věci ve světle současné právní
úpravy). Nový občanský zákoník nově ve svém ustanovení § 2970 přiznává osobě, jež
vynaloží náklady na léčení zvířete, možnost požadovat složení zálohy na tyto náklady a
současně sám připouští možnost překročení nákladů na léčení ve vztahu k hodnotě
samotného zvířete. Tyto náklady však musí být účelné a takové, které by rozumný
chovatel vynaložil v postavení poškozeného. Adjektivum rozumný není zákonem blíže
specifikováno, lze usuzovat, že jeho výklad bude specifikován nově vzniknuvší
judikaturou. Troufám si tvrdit, že výklad slova rozumný bude činit v praxi nesnáze,
neboť co je rozumné pro jednoho, může plýtváním peněz pro druhého a naopak.

10.1.2 Způsob náhrady škody
Občanským zákoníkem primárně stanovený způsobem náhrady škody je náhrada
peněžní, tzv. relutární náhrada. Tento způsob tak plně koresponduje s pojetím škody
jako majetkové újmy vyjádřitelné v penězích. Za splnění určitých podmínek, však také
zákon připouští zvláštní možnost reparace, a to naturální formu náhrady. Naturální
forma znamená náhradu škody uvedením do předešlého stavu (restitutio in integrum).
Musí být však splněny podmínky, a to poškozený musí o tento způsob požádat a
uvedení v předešlý stav musí být možné a účelné. Není však také vyloučena kombinace
obojích náhrad.359 Z judikatury vyplývá, že ačkoliv není zřejmý rozsah škody, nelze
žalobu na vrácení v předešlý stav zamítnout.360 Účelnost je nezbytné posuzovat
z hlediska hospodárnosti tohoto řešení. 361
Z pohledu škod na životním prostředí je nepochybně více žádoucí naturální
restituce. S ohledem na shora uvedené záleží však užití tohoto institutu mj. na vůli
poškozeného. Institut odpovědnosti za škodu je tak v současné době málo použitelný při
359
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nápravě škod na životním prostředí. Nicméně nový občanský zákoník ve svém
ustanovení § 2951 jako předvolené řešení zakotvuje náhradu škody uvedením
v předešlý stav, což lze označit za zásadně pozitivní změnu z pohledu zkoumané
problematiky. Od tohoto standardního řešení se soud odchýlí, pokud to sám poškozený
navrhne (on sám upřednostňuje náhradu v penězích) nebo není-li navrácení v předešlý
stav dost dobře možné. Soud již nebude zkoumat účelnost, neboť to co je účelné, úvaha
o tom, co je účelné, bude v rukou samotného poškozeného, což lze hodnotit rozhodně
pozitivně, neboť on sám to ví jistě lépe než veřejná moc. Z pohledu škod na životním
prostředí se jedná zajisté o přínos, avšak pokud poškozený bude trvat na náhradě
v penězích, nikdo jej nemůže nutit k restitutio in integrum a tím ke skutečné nápravě
škody na životním prostředí, i kdyby v daném případě byla možná.
Z logiky věci by poškozený v případě relutární náhrady měl peněžní prostředky
užít k nápravě škody na životním prostředí. Tuto povinnost však poškozený (bohužel)
nemá. Soukromoprávní úprava tedy není schopna zajistit skutečnou nápravu škody na
životním prostředí. Dle M. Damohorského je „účelová vázanost používání získaných
finančních prostředků bývá jak v západoevropské, tak české právní teorii i legislativní
praxi, poněkud přeceňována. Jde především o otázku odpovědnosti vlastníka za stav jím
vlastněné složky životního prostředí. Pokud takovou odpovědnost (zde prakticky
totožnou s povinností) bude mít, pak bude uplatňovat i náhradu škody a tudíž i bude (ať
chce či nikoliv) účelově vázat příslušné finanční prostředky.“362 Stanovení povinností
v právu životního prostředí má tak zásadní význam pro uplatňování odpovědnosti.
Z pohledu odstraňování škod na životním prostředí lze uvažovat o povinnosti činit tři
základní úkony, a to: povinné a včasné uplatňování náhrady škody, urychlené zjednání
nápravy a povinné účelové využití získaných peněz na nápravu poškozené složky
životního prostředí.363
Zvláštní řešení pro uspokojení práva z odpovědnosti za škodu skýtá ustanovení §
442 odst. 3 občanského zákoníku. Pokud byla škoda způsobena úmyslným trestným
činem, z něhož měl pachatel majetkový prospěch, může soud rozhodnout, že je možné
právo na náhradu škody uspokojit z věcí, které z majetkového prospěchu pachatel
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nabyl. V oblasti ekologických škod však zřejmě nebude uvedené ustanovení příliš
použitelné.
V českém právním řádu v oblasti práva životního prostředí nalezneme povícero
právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu a její náhradu, jedná se však o
předpisy svou povahou veřejnoprávní. Jedná se například o lesní zákon, horní zákon,
vodní zákon, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti či zákon č. 115/2000 Sb., o
poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Nicméně občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu je těmto předpisům podpůrná
(subsidiární).364 Poškozený by měl mít ze získané finanční náhrady možnost získat věc
stejnou (popř. obdobnou) ve stejné kvalitě. Z judikatury vyplývá, že při stanovení výše
škody je nezbytné vycházet ze stejných nákladů, které je nutné vynaložit na uvedení
věci do původního stavu nebo relutární náhrady v penězích.365

10.1.3 Vyčíslení škody
S ohledem na kritéria pro danou složku životního prostředí lze nalézt v mnoha
právních předpisech návod na vyčíslení škody na této složce.
V souladu s ustanovením § 443 občanského zákoníku se vychází z ceny v době
poškození, tedy nikoliv z ceny v době rozhodování soudu o výši náhrady škody. Zcela
výjimečně je možné vycházet také z jiného časového okamžiku, např. jestliže by určení
ceny v době poškození bylo v rozporu s dobrými mravy. 366
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku) (dále jen „zákon o oceňování majetku“) a na něj
navazující vyhláška č. 540/2002367, kterou se provádí některá ustanovení uvedeného
zákona, se řadí mezi předpisy obecného charakteru pro stanovení způsobu oceňování
vzniklých škod. Ačkoliv zákon o oceňování majetku výslovně ve svém ustanovení § 1
364

Například v horním zákoně je tato skutečnost vyjádřena následovně: „Na vypořádání důlní škody se
vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud tento zákon nestanoví jinak.“
365
Viz Rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky, sp. zn. 1 Cz 82/88, publikováno ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 25/1990.
366
ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s.
1289.
367
Vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobu
oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.
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odst. 2 stanoví, že se nevztahuje na oceňování přírodních zdrojů s výjimkou lesů, na
životní prostředí nahlížíme jako na soubor věcí v občanskoprávním smyslu, proto bude
pojednáno o ocenění věcí, na které se uvedený zákon vztahuje. Z pohledu ekologických
škod je významné, že zákon o oceňování majetku se vztahuje na nemovitosti, pod
kterými jsou uvedeny stavby, pozemky a trvalé porosty. S ohledem na téma této práce
je stěžejní tedy zejména oceňování pozemků a trvalých porostů.
Zákon o oceňování majetku stanoví celou řadu způsobů a možností pro
oceňování věcí, leč hlavním způsobem je oceňování obvyklou cenou někdy také
označovanou jako obecná. Ve svém ustanovení § 2 odst. 1 pak tuto cenu definuje jako
cenu, „která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku
nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v
tuzemsku ke dni ocenění.“ Do ceny se nepromítají „vlivy mimořádných okolností
trhu368, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího369 ani vliv zvláštní obliby370.“
Dalšími způsoby oceňování dle zákona o oceňování majetku jsou:
a) nákladový způsob – tento způsob vychází z nákladů, které by bylo nutné
vynaložit na pořízení věci v místě ocenění a podle stavu ke dni ocenění;
b) výnosový způsob – způsob vychází z výnosu předmětu ocenění skutečně
dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry);
c) porovnávací způsob – tento způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se
stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím
též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci;
d) oceňování podle jmenovité hodnoty – uvedený způsob vychází z částky, na
kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá;
e) oceňování podle účetní hodnoty – tento způsob vychází ze způsobů oceňování
stanovených na základě účetních předpisů;
f) oceňování podle kurzové hodnoty – u uvedeného způsobu vychází ceny věci
podle ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu;
368

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího,
důsledky přírodních či jiných kalamit.
369
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím.
370
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního
vztahu k nim.
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g) oceňování sjednanou cenou – kterou je cena předmětu ocenění při jeho prodeji,
popřípadě cena odvozená ze sjednaných podmínek.
Toliko k obecné úpravě. Pro názornost bude nyní pojednáno o veřejnoprávní
oblasti, a to o výpočtu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Problematika je upravena zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Předně je nutné upozornit na
skutečnost, že se zde nejedná o nárok na náhradu škody, kdy sám zákon stanoví, že
škodou se po účely tohoto zákona rozumí újma způsobená vybraným zvlášť chráněným
živočichem. Poškozený žádá o poskytnutí náhrady škody, resp. újmy příslušný orgán
písemnou žádostí doloženou doklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu
škody. Nicméně pro názornost bude problematika krátce přiblížena.
Je nezbytné si ozřejmit, kteří to jsou vybraní zvláště chránění živočichové. Dle
ustanovení § 3 zákona č. 115/2000 Sb. jsou jimi bobr evropský (Castor fiber L.), vydra
říční (Lutra lutra L.), kormorán velký (Phalocrocorax carbo L.), los evropský (Alces
alces L.), medvěd hnědý (Ursus arctos L.), rys ostrovid (Lynx lynx L.) a vlk (Canis
lupus L.). Náhrada škody je poskytována v případech, kdy shora uvedení živočichové
způsobí škody na životě nebo zdraví fyzické osoby, vymezených domestikovaných
zvířatech371, psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, rybách,
včelstvech a včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách, trvalých porostech,
uzavřených objektech, nebo movitých věcech v uzavřených objektech.372 Náhrada
škody se poskytuje ze státního rozpočtu, leč musí být splněny stanovené podmínky, a to
škoda musí prokazatelně vzniknout na území České republiky, musí být způsobena
vybraným živočichem a jen v případech, že vybraný živočich byl v době, kdy ke škodě
došlo, živočichem zvláště chráněným podle zvláštního právního předpisu373. Zákon č.
115/2000 Sb. se nevztahuje na škodu způsobenou vybraným živočichem chovaným
v zajetí člověka nebo uprchlým z tohoto zajetí. V uvedeném případě je za vzniklou

371

Dle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočich,y se domestikovanými zvířaty rozumí skot, prasata, ovce, kozy,
hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata.
372
Viz ustanovení § 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy.
373
Viz ustanovení § 48 zákona č . 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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škodu odpovědný vlastník zvířete.374 Dále se pak nevztahuje na škodu způsobenou
vybraným živočichem zaměstnanci jako pracovní úraz či škodu vzniklou lovci při lovu
vybraného živočicha, který škodu ve smyslu zákona č. 115/2000 Sb. způsobil.
Prováděcí vyhláškou k uvedenému zákonu, jež stanoví způsob výpočtu výše
náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených
domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech,
včelařských zařízeních, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech, je
vyhláška č. 360/2000 Sb. Tato vyhláška hned ve svém ustanovení § 1 stanoví jako
základní způsob pro výpočet náhrady škody obvyklou cenu375. Vyhláška připouští také
jiné možnosti stanovení výše náhrady škody jako při náhradě částečného poškození či
odkazuje na zvláštní právní předpis376.
Ve stručnosti učiním poznámku k vyčíslení škody způsobené na lesích.
Problematika je upravena vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo
škody způsobené na lesích. Uvedená vyhláška stanoví způsob výpočtu újmy nebo
škody, jež mohou vzniknout v důsledku trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění
dřevoprodukční funkce lesa, dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění
produkční funkce, trvalého poškození plnění produkční funkce, dočasného poškození
plnění produkční funkce, dále pak na lesním porostu v důsledku zničení lesního porostu,
předčasného smýcení lesního porostu, snížení přírůstu lesního porostu, snížení produkce
lesního porostu, snížení kvality lesního porostu, krádeže dřevní hmoty na pni, z
mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích. Výsledná
škoda je pak součtem jednotlivých škod. Pro účely uvedené vyhlášky se výpočet
jednotlivých škod užijí příslušné (z pohledu autorky této práce složité) výpočtové
vzorce. Z judikatury vyplývá, že způsob určení přesné výše škody na lesních porostech
ve vztahu k jednotlivým zdrojům znečištění, prozatím neexistuje. Jako standardním

374

DAMOHORSKÝ, M.: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty a její právní úprava v České
republice. In: Ekologie a Právo: právní a daňový průvodce pro ekologii. Praha : LexiNexis (CZ), 2005, č.
4, s. 2.
375
„Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného vymezeného domestikovaného
zvířete, psa sloužícího k jejich hlídání, ryb, včelstvech a včelařského zařízení v obvyklém obchodním styku
v tuzemsku ke dni vzniku škody, a nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší
pravděpodobností škoda vznikla.“
376
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.
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řešením pro výpočet škody se jeví výpočty opírající se o rozptylovou studii a tzv.
Gaussův matematický model.377
Hlavní roli v procesu vyčíslení škod na životním prostředí hrají odborníci
z mnoha přírodních vědních disciplín. Laik se bez odborných znalostí k vyčíslení škody
dobere ve většině případů jen velmi stěží. Znalecké posudky budou téměř
nepostradatelným podkladem pro stanovení výše vzniklé škody.

10.2 Příčinná souvislost
Obecný výklad o příčinné souvislosti, tak jak byl učiněn, naznačuje, že v oblasti
škod na životním prostředí bude otázka kauzálního nexu činit jisté obtíže. „Klasická
doktrína kauzálního nexu pro řešení práva životního prostředí z důvodů sociálních,
ekonomických, technických, vědeckých i biologických dosti nevyhovuje a právní
koncepce odpovědnosti, které jsou na ní založeny, lze tedy prakticky jen velmi omezeně
využívat.“378 Zaměřme se nyní na některé problematické body.
Doktrinální výklad kauzality jako vztahu mezi dvěma vnímatelnými jevy
selhává, právě na požadavku vnímatelnosti. Vnímatelnost znamená vnímatelnost
lidskými smysly, avšak právě smysly vnímatelné jevy v oblasti odpovědnosti za
ekologické škody přítomny nejsou.379 Navíc povětšina protiprávních jednání se (ze
zřejmých důvodů) odehrává pod rouškou noci, kdy jsou zraková vnímání minimální.380
Z praxe autorky této práce lze uvést například problematiku spalování nevhodných paliv
v kotlích rodinných domů. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o ovzduší operuje
s přípustnou tmavostí kouřové vlečky ve vztahu k přípustnému stupni znečištění

377

„Znalcem použitá metoda opírající se o rozptylovou studii a tzv. Gaussův matematický model výpočtu
škody je přitom standardním řešením odpovídajícím tomu, že k poškozování lesních porostů imisemi
dochází již mnoho let dlouhodobou činností velkého počtu zdrojů exhalací a že rozptylování škodlivin do
lesních porostů ovlivňuje celá řada faktorů, které se promítají do intenzity a rozložení výsledného
působení škodlivin.“ In: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.1.2008, sp, zn. 25 Cdo 911/2007.
378
DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999, s.
58.
379
ZÁSTĚROVÁ, J. Předpoklady vzniku odpovědnosti v právu životního prostředí. In: Právník : časopis
věnovaný vědě právnické vůbec. Praha : A. Renn, 1989, č. 8, s. 728.
380

DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999, s.

58.

107

ovzduší381, je zřejmé, že v případě nevhodného spalování v noci, je prokázání
protiprávního jednání velmi obtížné, ne-li nemožné.
Dalším problematickým bodem je hledisko časové. Právě v oblasti škod na
životním prostředí dochází ke škodám nezřídka se značným časovým zpožděním a
nikoliv bezprostředně po protiprávním jednání (škodné události). Břemeno dokazování
leží na poškozeném, který má takto velmi ztíženou pozici v důsledku právě časové
prodlevy mezi objema jevy. Stejně tak často nelze přesně určit, kdy vlastně ke vzniku
škody došlo, což může působit problémy v otázce běhu promlčecí lhůty.
Ke škodám na životním prostředí může taktéž dojít synergickým (současným)
působením několika vnějších příčin či jejich kumulativním působením, kdy dochází k
postupnému nahromadění negativního působení a následně ke vzniku ekologické
škody.382 V daném případě dochází k vícero na sebe navazujících jednání, jež sama o
sobě vliv na životní prostředí mají jen omezený, ovšem v čase dojde k jejich nasčítání.
V případě, že se bude jednat o jednání různých škůdců a jednání budou vypadat jako
zdánlivě nesouvisející, je pak označení konkrétního škůdce/škůdců velmi obtížné. Je-li
daná příčina příčinou, bez níž by daný následek (škoda) nenastal či nastal jinak, je pak
otázkou velmi těžkého dokazování.
Samotné určení osoby škůdce je problematickým bodem, ač se to tak na první
pohled nemusí jevit. V případě řekněme standardních kauzálních průběhů nečiní
problém spojení osoby škůdce a příčiny. Leč v případech škod na životním prostředí
může činit velké obtíže prokázat, zda konkrétní příčina (chování) pochází od
konkrétního znečišťovatele. Je tedy nezbytné, na rozdíl od klasického zkoumání
kauzálního nexu, zkoumat také kauzální nexus mezi škůdcem a jeho chováním. 383 Jako
příklad lze uvést v praxi často řešenou problematiku vypouštění exhalací do ovzduší
továrnami a určení skutečného znečišťovatele.
Při zjišťování příčinné souvislosti je nezbytné mít také na zřeteli působení
přírodních sil, neboť příroda se řídí také vlastními zákonitostmi nezávislými na lidské
činnosti a také je nadána reprodukční a samoobnovovací schopností. Stejně tak nelze

381
382

Viz ustanovení § 2 písm. m) zákona o ovzduší.
DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha: Karolinum, 1999, s.

59.
383

ZÁSTĚROVÁ, J. Předpoklady vzniku odpovědnosti v právu životního prostředí. In: Právník : časopis
věnovaný vědě právnické vůbec. Praha : A. Renn, 1989, č. 8, s. 729.
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opomenout vzájemnou provázanost jevů, resp. neizolovanost jevů v přírodě.384 Jako
názorný příklad nám poslouží problematika kyselých dešťů. Kyselý déšť vzniká
zjednodušeně řečeno v důsledku spalování nekvalitního hnědého uhlí s velkým podílem
síry, tato síra pak reaguje s oblačnou vodou a dochází ke vzniku kyselých dešťů. Nejen
že dochází ke znečištění ovzduší, avšak kyselé deště mají „na svědomí“ také rozsáhlé
devastace lesních porostů. Jednotlivé složky životního prostředí jsou vzájemně
provázané a nikoliv od sebe izolované, a proto škoda na jedné z nich může vyvolat
škodu na jiné a ta dále na jiné atd.
Požadavek stoprocentního prokázání kauzality (jako je tomu v trestním právu)
v oblasti škod na životním prostředí tedy ze zřejmých důvodů nemůže obstát a tudíž je
jen omezeně využitelná občanskoprávní odpovědnost za ekologické škody.

10.3 Ekologická újma a její komparace s ekologickou škodou
Vzhledem ke skutečnosti, že právní odpovědnost za škodu na životním prostředí
dle občanského zákoníku se ukázala ve vztahu ke specifikům životního prostředí jako
použitelná jen ve velmi omezené míře, byl počátkem 90. let 20. století v právním řádu
za účelem doplnění vztahu právní odpovědnosti v této oblasti zaveden pojem/institut
ekologické újmy. Uvedené pojmy škody a újmy jsou v České republice na rozdíl od
jiných evropských států tedy rozlišovány. 385
Legální definici samotného pojmu újmy nalezneme hned ve dvou právních
předpisech. Pojem byl do právního řádu zaveden veřejnoprávní normou, a to zákonem o
životním prostředí. Ve svém paragrafu desátém zákon definuje ekologickou újmu jako
„ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich
složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.“ Další
definici je možno nalézt v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o
její nápravě o změně některých zákonů, a to v ustanovení § 2, dle kterého se
ekologickou újmou rozumí „nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo
měřitelného zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo, jedná se o
384

Tamtéž.
STEJSKAL, V.; VÍCHA, O. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem,
související předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Praha : Leges, 2009, s.
25.
385
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změnu na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo
přírodních stanovištích, podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních
léčivých zdrojů přírodních minerálních vod a půdě.“

Zákon č. 167/2008 Sb. je

transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21.4.2004 o
odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním
prostředí. Naneštěstí se jedná o právní předpis, jež lze označit „za mrtvý“, neboť za
několik let své účinnosti nebyl ani jednou využit v praxi. Řekněme, že transpozicí
uvedené směrnice bylo učiněno povinnosti za dost.386
„Vzhledem k tomu, že ekologická újma je institutem veřejnoprávním, liší se
zásadním způsobem od škody, a proto nelze pro ni využívat per analogiam
občanskoprávní úpravu.“387
S ohledem na uvedené definice je tedy ekologickou újmou každá nepříznivá
změna v životním prostředí, struktuře a funkci ekosystémů, krajině a jejich složkách
vyvolaná činností člověka.388
Zaměřme se nyní na některé základní rozdíly mezi ekologickou újmou a
ekologickou škodou.
Zatímco škoda je vnímána jako přesně vyčíslitelná ekonomická ztráta na
majetku, újma je chápána jako ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů.
V případě ekologické újmy jsou vyčíslitelné pouze náklady na rozdíl od škody.389
V případě ekologické újmy je tedy lhostejno, zda je složka životního prostředí, na níž
újma vzniká, věcí v právní slova smyslu (vlastnitelnou složkou životního prostředí),
jedná se o ztrátu imateriální.
V případě ekologické újmy je osobou oprávněnou stát390 na rozdíl od
ekologické škody, kde je osobou oprávněnou k uplatnění náhrady škody vlastník

386

DAMOHORSKÝ, M. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. In: DAMOHORSKÝ, M. et
al. Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí. Praha : Karolinum, 2012, s. 16.
387
DAMOHORSKÝ, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha : Karolinum, 1999, s.
96.
388
DVOŘÁK, P.; MAREČEK, J.; BÍLÝ, J. Zákony o životním prostředí. Komentář. Praha : SEVT, 1992,
s. 22.
389
DAMOHORSKÝ, M. Ekologická újma – nový pojem našeho právního řádu. In: Právník : časopis
věnovaný vědě právnické vůbec. Praha : A. Renn, 1994, č. 5, s. 253.
390
Viz ustanovení § 27 odst. 3 zákona o životním prostředí.
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věci. 391 Zatímco vlastník může v souladu s principem volné dispozice sám rozhodnout,
zda uplatní svůj nárok či nikoliv, stát je povinen v souladu se zásadou oficiality nárok
uplatnit a chránit tak veřejná práva a všechny dotčené členy společnosti. Nutno
podotknou, že i sám vlastník věci (součásti ekosystému) může být osobou povinnou
k plnění z titulu odpovědnosti za ekologickou újmu. „Protože ale poškození veřejných
práv může každý oprávněný považovat i za porušení svých vlastních práv (i když v nižší
intenzitě než u klasických individuálních práv), je ve většině systémů i soukromý subjekt
nějakým způsobem legitimován k dožádání se činnosti ze strany veřejného orgánu.“392
Ekologická újma se může projevit jako zjevná ztráta na životním prostředí, může
se však také projevit až za několik let od jejího vzniku (tzv. staré zátěže), přičemž může
vzniknout jak z činnosti oprávněné, tak z činnosti nelegální.393
Významným rozdílem, na který je nezbytné upozornit je fakt, že ekologická
škoda se nahrazuje (peněžní náhrada), kdežto ekologická újma se napravuje.394
S ohledem na ustanovení § 27 odst. 1 zákona o životním prostředí pak lze dovodit, že
touto nápravou se rozumí obnovení předešlého stavu (restituce), tzn. obnovení
poškozeného životního prostředí, není-li to možné nebo z vážných důvodů účelné
vzniká povinnost nahradit újmu jiným způsobem (náhradní plnění – kompenzace), neníli ani toto možné nastupuje povinnost nahrazení újmy v penězích. Jak bylo uvedeno
shora, ekologickou újmou je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů.
Ekosystémem, se dle ustanovení § 3 zákona o životním prostředí, rozumí: „funkční
soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a
vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“ Může se jednat tedy o ekosystém pole, města,
louky, mraveniště, krajiny nebo celé planety. 395 Ovšem jakým způsobem peněžně
přesně vyčíslit újmu spočívající v oslabení ekosystému louky, na které byla vylita ropná
391
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látka? Domnívám se, že se jedná o velký svízel (problematika vyčíslení ekologické
újmy), který může snižovat efektivnost užití újmy v praxi.
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně
některých zákonů vychází z objektivní odpovědnosti (s možností liberace) původce,
jímž je provozovatel taxativně vymezených činností.
Problematika ekologické újmy a její komparace s ekologickou škodou by sama
vydala na obsáhlou samostatnou práci. Bez zajímavosti by jistě nebyla problematika
promlčení ekologické újmy, otázka povinného subjektu k nahrazení újmy či otázka
vázanosti peněžité náhrady k určitému účelu. Nicméně s ohledem na téma této práce,
kdy je zkoumána odpovědnost za škody na životním prostředí z pohledu
soukromoprávní úpravy, nikoliv veřejnoprávní, považuji shora uvedený výklad za
dostačující pro potřebu alespoň základní představy o rozdílech ekologické škody a
újmy.

10.4 Shrnutí
Aplikace institutu náhrady škody za účelem ochrany životního prostředí je
značně omezena, přičemž za jeden z hlavních problematických bodů lze označit princip
volné dispozice, kdy je na samotném vlastníkovi složky životního prostředí, na které
vznikla ekologická škoda, zda nárok na její náhradu bude uplatňovat a následně jakým
způsobem (zda k nápravě vzniklé škody) náhradu užije. Druhým významným
problematickým bodem je pak také prokázání stoprocentní kauzality.
Vniklá ekologická škoda může mít povahu skutečné škody či ušlého zisku a její
vyčíslení je věcí dokazování v daném konkrétním případě. Pozitivně lze hodnotit
nestanovení obecných horních a dolních limitů náhrady škody, kdy by tak mohlo dojít
k oslabení prevence, neboť by náklady na prevenci mohly převyšovat horní hranici výše
náhrady škody.
V současné době je předvoleným způsobem náhrady škody náhrada relutární,
avšak nový občanský zákoník za tento bude pokládat návrat v předešlý stav, což je
z pohledu nápravy ekologických škod příznivá změna, a to i s ohledem na nevázanost
užití náhrady a nápravu samotné ekologické škody.
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Výše náhrady škody se zpravidla určuje dle ceny obvyklé v době poškození věci,
přičemž s ohledem na specifičnost ekologických škod je role erudovaných odborníků
z přírodních vědních disciplín v tomto procesu nepostradatelná.
Ekologická újma a škoda jsou dva rozdílné instituty. Na rozdíl od ekologické
škody je ekologická újma pojmem veřejnoprávním, nelze na ni tudíž užít
občanskoprávní úpravu. Ekologická újma je určitým doplněním vztahu civilní
odpovědnosti za škodu na životním prostředí, neboť tato je v oblasti ochrany životního
prostředí použitelná jen omezeně.
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11. Nástin úpravy odpovědnosti za ekologické škody ve
Slovenské republice
Environmentální právo je ve Slovenské republice stejně jako v České republice
nekodifikovanou oblastí práva, jež je tvořena mnoha právními předpisy různé právní
síly, přičemž většina norem environmentálního práva má veřejnoprávní charakter.
Normou nejsilnější právní síly, jež samotná řadí ochranu životního prostředí mezi jednu
z funkcí státu, je Ústava Slovenské republiky. S. Košičiarová dělí slovenskou
environmentální právní úpravu dle objektu její ochrany, a to na právní úpravu, jež se
věnuje ochraně životního prostředí jako celku, jednotlivým složkám životního prostředí
a funkčním druhům životního prostředí.396
Do první skupiny ze shora uvedených se řadí zásadní zákon v oblasti ochrany
životního prostředí, a to zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí. Tento zákon sám
vypočítává, co se pod pojmem složky životního prostředí podřadí, jsou to: ovzduší,
voda, horniny, půda, organizmy a také identicky, jako český zákon o životním prostředí,
definuje pojem ekologické újmy. V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 17/1992 Zb. se
ekosystém považuje za funkční soustavu složek životního prostředí. Některé speciální
zákony pak také samy označují složky životního prostředí, jako je tomu například
v zákoně č. 326/2005 Z.z., o lesoch, jež za složku životního prostředí označuje les.397
Tzv. složkové zákony upravují ochranu konkrétní složky životního prostředí398, přičemž
ty strategicky a ekonomicky nejvýznamnější jsou ve vlastnictví státu (stejně jako je
tomu v České republice).
Předpisy environmentálního práva upravují povinnost vlastníka, ale také dalších
osob – např. nájemce pozemku, dbát o předmět vlastnictví s péčí řádného hospodáře
tak, aby tento plnil své funkce (např. dřevina funkci klimatickou).399

396

KOŠIČIAROVÁ, S. et al. Právo životného prostredia. 2. zmenené a rozšírené vydanie. Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 33-38.
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Stejně jako česká environmentální právní úprava, tak také ta slovenská rozlišuje
pojmy jako ekologická újma, škoda na životním prostředí, ale také environmentální
škoda.
Zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí ve svém ustanovení § 10 obsahuje
identickou definici ekologické újmy jako český zákon o životním prostředí. Ekologická
újma se tak obdobně odlišuje od škody dle předpisů soukromého práva, kdy újmou je
označováno reálné zhoršení stavu životního prostředí, kdežto škoda je úbytkem
majetkových hodnot. Oprávněným ze způsobené ekologické újmy je stát a jako způsob
nápravy je upřednostňováno před náhradou v penězích navrácení do původního stavu
(restitutio in integrum).400
Slovenská republika převzala směrnici Evropského parlamentu a Rady
2004/35/ES ze dne 21.4.2004, a to stejně jako v České republice cestou samostatného
zákona č. 359/2007 Z.z. Uvedený zákon definuje pojem enviromentální škody (v
českém právním řádu je užit pojem ekologické újmy v zákoně č. 167/2008 Sb., o
předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů), jež
představuje stejně jako ekologická újma reální zhoršení životního prostředí a vyjadřuje
nemajetkovou újmu. Rozdíl mezi těmito dvěma instituty tkví zejména v odlišném
okruhu osob, na které se odpovědnost vztahuje (při ekologické újmě je odpovědný
každý, kdežto při environmentální škodě je odpovědný provozovatel, který ji způsobil
pracovními činnostmi taxativně vyjmenovanými v zákoně) a v tom, že předpokladem
vzniku ekologické újmy je protiprávní jednání osoby, kdežto odpovědnost za
environmentální škodu je primárně budovaná na objektivní odpovědnosti provozovatele
pracovní činnosti vyjmenované v zákoně401, která zásadním způsobem zatěžuje životní
prostředí. Netřeba dodávat, že se uplatňuje princip „znečišťovatel platí“, tedy nese
náklady na preventivní a nápravná opatření. Environmentální škodu nelze zaměňovat se
škodou dle předpisů soukromého práva, neboť nezahrnuje škodu na majetku ani škodu
na zdraví. 402
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Pro vznik civilní právní odpovědnosti za škodu je nezbytné splnění identických
esenciálních předpokladů jako v rámci české právní úpravy, a to protiprávní úkon,
škoda, kauzální nexus a případně zavinění. Občanskoprávní odpovědnost za škodu je
upravena v zákoně č. 40/1964 Zb., občianskom zákonníku a lez konstatovat, že je
shodná s úpravou v českém občanském zákoníku. Ustanovení § 415 taktéž zahrnuje
povinnost generální prevence předcházení škodám na přírodě a životním prostředí a
stejně tak jsou identická ustanovení § 420 - obecná odpovědnost fyzických i
právnických osob za způsobenou škodu při porušení právní povinnosti, § 420a odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností, § 432 - odpovědnost za škodu
vyvolanou provozem zvlášť nebezpečným, atd. Obdobně se také nahrazuje skutečná
škoda a ušlý zisk.
S ohledem na shora uvedené lze vyvodit závěr, že právní úprava odpovědnosti
za škody na životním prostředí je ve Slovenské republice v podstatě shodná s tou
v České republice a soukromoprávní škoda na životním prostředí může ve Slovenské
republice vzniknout taktéž jen na těch složkách životního prostředí, jež jsou věcmi
v právním slova smyslu a tedy způsobilé být určitým subjektem vlastněny. Vzhledem
k naší společné historii a tedy z velké části i legislativy tedy není překvapující, že škoda
tak nebude moci vzniknout např. na ovzduší, vodě či volně žijících živočiších.
Environmentální slovenské právo je taktéž značně roztříštěnou oblastí, kde by
jistě stála za zvážení kodifikace.
Slovenská republika je členem Evropské unie a tedy také transponuje předpisy
Evropské unie do svého vnitrostátního právního řádu. V této souvislosti je nutno
upozornit na drobnou odlišnost úpravy české a slovenské v rámci transpozice směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES. Slovenská úprava v souvislosti s
transpozicí výše uvedené směrnice zavádí odlišný pojem environmentální škody, který
ve svém obsahu odpovídá pojmu ekologické újmy dle českého zákona č. 167/2008 Sb.
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Závěr
Problematika ochrany životního prostředí je téma dotýkající se všech.
Skutečnost, že není kam utéct před globálními a ekologickými změnami, nutí dnešní
společnost více si uvědomovat své chování vůči přírodě. Stav životního prostředí se
zejména činností člověka neustále zhoršuje a samočisticí schopnost přírody není sto si
se současným intenzivním znečištěním sama poradit. Význam ochrany životního
prostředí je patrný i ze skutečnosti, že v samotné Listině je zakotveno právo každého na
příznivé životní prostředí, jehož se může domáhat prostřednictvím Ústavního soudu.
Z podstaty věci vyplývá, že je třeba klást primární důraz na prevenci, resp.
preventivní opatření, jež vzniku škodě na životním prostředí zabrání; náprava škody je
až následným řešením. Samotná prevence však k úplné a důsledné ochraně právních
vztahů nepostačuje, neboť přes veškeré úsilí ke škodám dochází a docházet bude.
Ačkoliv občanské právo není právním odvětvím, jehož primárním cílem je
ochrana životního prostředí, disponuje instrumenty, jež se na první pohled mohou zdát
jako instrumenty upravující majetkové vztahy, ve svém důsledku však mohou směřovat
také k ochraně životního prostředí.
Zjištěním, jež bylo učiněno, je skutečnost, že životní prostředí je v soukromém
právu souborem věcí v právním slova smyslu, a proto v souvislosti s tímto, práce
zahrnuje také kapitolu zabývající se věcmi. Za věci lze považovat hmotné předměty
(požadavek hmotné podstaty bude novým občanským zákoníkem odstraněn) za
předpokladu, že jsou ovladatelné a užitečné.
V úvodu práce byla zmíněna nezbytnost zjištění, co je možné za škody na
životním prostředí z pohledu občanského práva pokládat. Škoda na životním prostředí
může vzniknout jen na těch složkách, částech či komponentech životního prostředí, jež
jsou věcmi v právním slova smyslu a jež jsou způsobilé, aby byly vlastněny konkrétním
subjektem. Ekologická škoda tak může vzniknout toliko na půdě a jejích součástech
v podobě nevyhrazených nerostů a porostů a živočiších žijících v zajetí. Vlastník složky
životního prostředí je v zájmu ochrany životního prostředí omezen limity, jež stanovuje
veřejné právo (např. různé zákazy, příkazy, omezení či povolení a souhlasy). V ochraně
životního prostředí má nezastupitelnou roli právo trestní a správní, neboť zajišťují
plnění povinností osob ve vztahu k ochraně přírody. Trestní zákoník trestným činům
proti životnímu prostředí věnuje dokonce celou svou hlavu osmou.
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Vlastnické právo je nejdůležitějším majetkovým právem a jako takové je
reprezentantem ekonomických vztahů člověka k přírodě. Právní úprava ochrany
životního prostředí se však nemůže obejít bez zásahů do tohoto práva (samozřejmě za
splnění podmínek dle Listiny). Nejfrekventovanější zásahy do vlastnických práv
s ohledem na ochranu životního prostředí jsou pak zásahy ve vztahu k půdě. S ohledem
na shora uvedené se pak může zdát problematické ustanovení § 1 odst. 1 druhé věty
nového občanského zákoníku, jež říká: „Uplatňování soukromého práva je nezávislé na
uplatňování práva veřejného.“ Oblast ochrany životního prostředí je dle mého názoru
důkazem problematičnosti tohoto tvrzení.
Občanskoprávní pojímání škod na životním prostředí však nepostačuje. Nemůže
pokrýt všechny ztráty na životním prostředí a poskytnout komplexní ochranu. Jedním
z důvodů je omezení občanskoprávní úpravy toliko na škody majetkové, tedy
vyčíslitelné a jak bylo uvedeno výše, uplatnitelné jen na těch složkách, které mohou být
předmětem vlastnictví. Všechny složky životního prostředí nejsou však věcmi
v právním slova smyslu např. ovzduší. Předmětem vlastnického práva nemohou být ani
povrchové a podzemní vody, nejsou tedy způsobilé k poškození ve smyslu občanského
práva. Zákonodárce pak dal najevo jasnou preferenci státního vlastnictví v oblastech
s environmentálně hodnotnými zdroji.
Významným problémem je také skutečnost, že vlastník nemá povinnost provést
nápravná opatření, resp. obnovit složku životního prostředí a přednost relutární formy
náhrady škody. Nový občanský zákoník však bude jako předvolenou formu předvídat
navrácení v předešlý stav, což z pohledu zkoumané problematiky hodnotím velmi
pozitivně.
Dalším problematickým a velmi zásadním bodem je pak také princip volné
dispozice. Je jen na vůli vlastníka, zda bude náhradu škody vymáhat. Ačkoliv slušný
vlastník se chová slušně, a to jednak k lidem, ale rovněž také k životnímu prostředí,
které má chránit, je pravdou, že ne všichni vlastníci jsou slušní a nelze od všech
očekávat uplatnění nároku na náhradu ekologické škody a její nápravu v případech, kdy
by se tak mělo stát.
Náhrada škody v sobě skrývá také nedostatek v podobě krátké promlčecí lhůty
nároku na její náhradu. U škod na životním prostředí je někdy sporné, kdy k nim dojde,
protože škodní událost nemusí vždy znamenat vznik škody.
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V rámci předpokladů odpovědnosti za škodu na životním prostředí je stěžejním
problematickým bodem zjištění kauzality. Jednotlivé složky životního prostředí jsou
vzájemně propojeny a konečná škoda může být výsledkem dlouhého řetězení. Zjištění
právně relevantní příčiny a jejího původce je pak značně obtížné. Východiskem by jistě
bylo obrácení důkazního břemene na původce škody či oslabení kauzality. Do ochrany
životního prostředí, resp. do otázek ztrát na životním prostředí tak musí zasahovat právo
veřejné.
Stát je tím subjektem, jež se ujal funkce „ochranáře“ životního prostředí a
ochrana je zajišťována nutným veřejnoprávním povolením některých činností,
stanovením zákazů, limitů či sankcí. Prostředky právní ochrany a regulace životního
prostředí se tak rozšiřují a jsou vtěleny zejména ve správních a trestních předpisech.
Významným předpisem, jež řeší nemajetkové ztráty na životním prostředí, je
zákon č. 167/2008 Sb., a to prostřednictvím ekologické újmy. Ekologická újma je
institut veřejnoprávní a od škody se zásadním způsobem liší. Zejména tedy může újma
vznikat i na těch složkách životního prostředí, které nemohou být vlastněny,
významným momentem je taktéž obrácení důkazního břemene na stranu původce
škody. Při rozlišování co je škodou na životním prostředí (ekologickou škodou) a co
ekologickou újmou je nutné se zabývat otázkou čí zájem, je poškozen, zda soukromý či
veřejný a kdo je oprávněn tento poškozený zájem hájit, zda soukromá osoba či státní
orgán.
Zvláštní úprava škody na životním prostředí tedy v českém právním řádu
neexistuje. Je nutné postupovat obecně dle občanského zákoníku a současně dle
zvláštních právních předpisů, které se v rámci své úpravy s některými případy náhrady
ekologických škod vypořádávají a takto civilní úpravu odpovědnosti za škodu na
životním prostředí v rámci jeho ochrany doplňují.
Lze konstatovat, že úprava tohoto specifického druhu odpovědnosti není ideální.
Část viny na tom má samotné téma problematiky odpovědnosti za škody na životním
prostředí, které tím, že se tak či onak dotýká téměř všech oblastí životního prostředí,
tvoří obsáhlý soubor jevů, jež je nutno z právního hlediska ošetřit. Primární problém
spatřuji zejména v roztříštěnosti právní úpravy tohoto tématu a z této plynoucí
náročnost získávání informací ke konkrétním případům. Stejně tak je patrná nejednotná
terminologie plynoucí z roztříštěnosti. Jako východisko z této situace se nabízí
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vypracování jednotného kodexu o odpovědnosti za ekologické škody, jež by postihoval
všechny oblasti, dosud upravované zmíněným množstvím předpisů, problematiku a
terminologii ujednotil a zjednodušil. Kodex by to však byl svým rozsahem nevídaný a
je otázkou, zda je s ohledem na obsáhlost problematiky, vůbec reálný.
Jako nedostatek nového občanského zákoníku, lze označit skutečnost, že se
problematikou ekologických škod jako zvláštním typem škod vůbec nezabývá. Inspirací
mohl být trestní zákoník, který problematice trestných činů proti životnímu prostředí
věnuje jednu ze svých hlav.
To co bylo shora uvedeno ve vztahu k právní úpravě České republiky lze ve své
podstatě vztáhnout taktéž na právní úpravu předmětné oblasti Slovenské republiky.
Při ochraně životního prostředí má právo nezastupitelnou funkci, je však pouze
jedním z možných nástrojů ochrany. Nemůže nahradit ostatní společenské aktivity
v této oblasti (přírodovědní, vzdělávací, hygienické, technické, politické, ekonomické,
sociální, aj.) a nástroje, jimiž tyto aktivity disponují. Právo je může stimulovat, ale
přesto je na nich závislé. Role práva je úzce spojena s obecným právním povědomím,
na které by dle mého názoru měl být (nejen) v environmentální oblasti kladen větší
důraz. Vzhledem k již shora zmíněné roztříštěnosti úpravy v oblasti ochrany životního
prostředí se však jedná o úkol nelehký. I nadále lze očekávat, že nadřazení
krátkodobých přínosů a zisků nad ochranou přírody a konceptem trvale udržitelného
rozvoje bude pokračovat.
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§ Luganská úmluva nebo Úmluva - Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody
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Resumé
The theme of this work is: Liability for environmental damage in terms of civil
law. The topic of environmental protection is an issue affecting everyone. The fact that
there is no place to escape the global and ecological changes, makes our society more
aware of the behavior towards the nature. As its theme suggests, the target area of this
work is to determine, or rather to summarize the current legislation relating to
environmental damage in terms of civil law. Environmental topic such as is in the legal
system highly fragmented, the objective is to make a comprehensive interpretation.
With regard to the topic of this work, it was necessary to make a finding what is
possibly considered for damage to the environment from the perspective of private law.
At the same time with the view to the public law, rather environmental law is necessary
to accept its conclusions with caution and to a certain extent. Responsibility for the
threat, damage or destruction of the environment conceived under public law was in this
work generally useless and was given little attention to for this purpose of
comprehensive perspective on the topic of studied area.
Although the institute of liability for damage to property and the issue of
compensation for such damage is applicable to a very limited extent, the role of civil
law cannot be totally excluded from the protection of environment.
This work is published in the processing of issues towards a comprehensive
study and descriptive analysis of liability in terms of civil law, in a broader sense - from
the definition of basic concepts to the quantification of the damage. With regard to the
possible scope of work it was desirable only to outline some issues for a comprehensive
view on the topic. In some areas, which are crucial for this work, it was necessary to
make a more detailed explanation. Especially in the legal disposition of the individual
components of the environment, in civil liability or in the topic of causality.
The work is based on valid and force legislation (July 2012), however, with
regard to the fact that the first January of 2014, Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code,
will replace the existing Civil Code, in some sections have been highlighted some of the
major changes (or vice versa state of preservation) related to the theme what this new
legislation will bring. However, the aim of this study was not comparison of current and
future law, because of the scale of this work there were pointed out only some facts.
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Abstrakt v českém jazyce
Tématem této rigorózní práce bylo téma: Odpovědnost za škody na životním
prostředí z pohledu občanského práva. Jak již samotné téma napovídá, cílovou oblastí
této práce bylo zjištění, resp. shrnutí platné právní úpravy v oblasti škod na životním
prostředí v pojetí občanského práva, přičemž problematika životního prostředí jako
takového je v právním řádu značně roztříštěna, cílem tedy bylo učinit ucelený výklad.
Tato práce se při zpracování problematiky vydala směrem popisného komplexního
zkoumání a analýzy odpovědnosti za škody z pohledu občanského práva, a to v širším
pojetí – od vymezení základních pojmů až po vyčíslení škod.
S ohledem na téma této práce, bylo nezbytné učinit zjištění, co je možné za
škody na životním prostředí z pohledu soukromého práva pokládat. Škoda na životním
prostředí může vzniknout jen na těch složkách, částech či komponentech životního
prostředí, jež jsou věcmi v právním slova smyslu a jež jsou způsobilé, aby byly
vlastněny konkrétním subjektem. Ekologická škoda tak může vzniknout toliko na půdě
a jejích součástech v podobě nevyhrazených nerostů a porostů a živočiších žijících v
zajetí. Lze konstatovat, že ačkoliv občanské právo není právním odvětvím, jehož
primárním cílem je ochrana životního prostředí, disponuje instrumenty, jež se na první
pohled mohou zdát jako instrumenty upravující majetkové vztahy, ve svém důsledku
však mohou směřovat také k ochraně životního prostředí.
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Abstrakt v anglickém jazyce
The theme of this work was: Liability for environmental damage in terms of
civil law. As its theme suggests, the target area of this work was to determine, or rather
to summarize the current legislation relating to environmental damage in terms of civil
law. Environmental topic such as is in the legal system highly fragmented, the objective
is to make a comprehensive interpretation. This work is published in the processing of
issues towards a comprehensive study and descriptive analysis of liability in terms of
civil law, in a broader sense - from the definition of basic concepts to the quantification
of the damage.
With regard to the topic of this work, it was necessary to make a finding what is
possibly considered for damage to the environment from the perspective of civil law.
Environmental damage can occur only on those parts or components of the
environment, which are things in the legal sense and are liable to be owned by a
particular entity. Ecological damage can only occur in soil and its components in the
form of non-reserved minerals and vegetation and animals living in captivity. It can be
stated that although the civil law is not a legal industry, whose primary objective is
environmental protection, It has instruments that are at first glance may seem like
instruments governing property relations, the effect may also be directed to
environmental protection.
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