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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



§ 14 zákona č. 167/2008

• Definuje povinnosti provozovatelů dle zákona č. 
167/2008 Sb.
▪ provozovatel = vykonává některou z provozních 

činností uvedených v příloze č.1 zákona o EkÚ. 

• Od 1.1.2013 vstoupila v platnost povinnost 
provozovatelů mít finanční zajištění pro případ 
způsobení ekologické újmy 

• Povinnost mít finanční zajištění určuje výsledek 
Hodnocení rizik ekologické újmy



Hodnocení rizik

• NV 295/2016 Sb. o způsobu hodnocení rizik 
ekologické újmy a bližších podmínkách finančního 
zajištění

• Doufázové Hodnocení rizika ekologické újmy

▪ Základní hodnocení rizik
- eliminace drobných provozovatelů

▪ Podrobné hodnocení rizik
- stanoví povinnost mít finanční zajištění a v jaké 

výši



Základní hodnocení rizik

• Formulář v příloze č.1 NV č. 295/2011
▪ Výsledek určuje povinnost zpracovat Podrobné 

hodnocení rizik EkÚ
• ČIŽP - Kontrola povinnosti mít HR

▪ 2014-2016  674 zkontrolovaných ZHR   
0   zkontrolovaných PHR

Rok Provozovatelé

Provozovatelé se 

ZHR > 50 bodů s 

EMAS či ISO 14000

Počet 

zkontrolovaných 

ZHR / PHR

2014 150 8 187/0

2015 229 6 233/0

2016 249 11 254/0



Řešení ekologické újmy

• Dosud nebyl ŽÁDNÝ případ ekologické újmy v ČR

• Podnětů na podezření vzniku EkÚ za 2014-2016 cca 10 
• Konzultace potenciálních případů bez podání podnětů 

cca 5

• Důvody proč řešeno jinak:
▪ znalost a dlouhodobá praxe při řešení ekologických 

havárií a zátěží dle jednotlivých složkových zákonů
▪ obava z nejasností financování odstranění následků 

ekologické újmy v případě neznalosti či 
nesolventnosti původce ekologické újmy



Potenciál ekologické újmy 

• Při odstraňování následků ekologických havárií nebo 
činností poškozujících životní prostředí, zejména 
podzemní vody, není-li možné využít jiný účinný 
nástroj (složkové zákony)

▪ neznalost či momentální nedostupnost původce 
ekologické újmy 

▪ možná podpora obcí s rozšířenou působností při 
financování nápravných opatření



Skutečný dopad a využití zákona o EkU

• První vlna tvorby ZHR ekologické újmy v letech 2012-
2013

• Využití § 14 zákona č. 167/2008 Sb.

• Pro řešení následků poškození ŽP dosud nevyužíván
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