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Ekologická újma v legislativě

• Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě 
a její nápravě  ze dne 22.4.2008

• Směrnice EP a Rady č. 2004/35/ES o odpovědnosti za 
ŽP ze dne 21.4.2004

• Důvodem vzniku: Snaha o prohloubení zodpovědnosti 
podnikatelů za ekologické škody na ŽP   – princip 
„PPP“ – princip polluter pays – znečišťovatel platí



Co je to ekologická újma

• Nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo 
měřitelné zhoršení jeho funkcí:

 na chráněných druzích volně žijících živočichů či 
planě rostoucích rostlin nebo na přírodních 
stanovištích se závažnými nepříznivými účinky

 na podzemních vodách či vodách povrchových 
včetně přírodních  léčivých zdrojů a zdrojů 
minerálních vod

 na půdě se závažný rizikem nepříznivého vlivu na 
lidské zdraví



Využívání ekologické újmy v praxi

• ČIŽP = příslušný správní orgán pro výkon správy

• Cca 30 podnětů do r.2018, 0 případů EU

• Řešení dle složkových zákonů
 vodní zákon č. 254/2001 Sb., § 42
 zákon o ochraně krajiny a přírody

• Řešení dle složkových zákonů stanoveno v ZEÚ §21 
odst.3



Důvod novelizace ZEÚ

• Odůvodněné stanovisko EK z 27.4.2017
 Nesprávné provedení čl. 12 a 13 směrnice           

č. 2004/35/ES
 Nedostatečné garantování práv NO

• Neúspěšná argumentace ČR o správnosti české právní 
úpravy EÚ 

• Infringementové řízení dle čl. 258 Smlouvy o 
fungování EU



Důsledky nesjednání nápravy = 
novelizace §8 ZEÚ

• Podání žaloby  EK proti ČR k Soudnímu dvoru EU

• Hrozba citelných finančních sankcí (jednorázových i 
denní do sjednání nápravy v řádech milionů euro)



Novelizace §8 ZEÚ

• Přeformulování §8

• Jednoznačná definice uložení nápravných či 
preventivních opatření
 z moci úřední
 na základě žádosti

• Stanovení práv NO zabývajících se ochranou ŽP
 oprávnění požadovat přijetí preventivních či 

nápravných opatření
 oprávnění předkládat vyjádření



Novelizace §8 ZEÚ

• Zakotvení práva NO stát se účastníkem řízení

• Podmínka účasti NO na procesu
 podání písemné žádosti do 8 dnů ode dne 

oznámení zahájení řízení

• Informace o zahájení řízení o uložení nápravných či 
preventivních opatření
 veřejný portál státní správy
 doručení informace NO

• Právo NO být předem informován  o všech zahájených 
řízeních po dobu 1 roku (Aarhuská úmluva)
 zaslání místně specifikované žádosti 



Schvalovací proces novelizace

• Zaslání návrhu novelizovaného §8 do PS v 5/2018

• První projednávání PS 9/2018

• Postoupení do Senátu 2/2019

• Projednání v Senátu 3/2019

• Podpis zákona prezidentem 28.3.2019

• Vyhlášení 9.4.2019 ve sbírce zákonů, částka 44 -
zákona č. 98/2019 



Obavy z dopadů novelizace §8
a Aktivita NO

• Neopodstatněné obavy z možnosti blokování výstavby 
v ČR

• ZEÚ se týká realizovaných činností nikoliv 
plánovaných = ZEÚ nezasahuje do povolování staveb 
či jiných záměrů

• Dosud žádný podnět ze strany NO



MP MŽP 

• Příprava aktualizace

• Revize stávajících MP (MP Analýza rizik 
kontaminovaného území, Metodický pokyn MŽP, 
Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro 
nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit )

• Využití nových poznatků
 toxikologie a chemie
 užití a použitelnost, účinnost sanačních technologií

• Potřeba spolupráce a diskuze s odbornými firmami 
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