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Navrhovaný právní předpis ČR 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o 
předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů 

Odpovídající předpis EU 
 
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 prostředí 

Ustanov
ení (část, 
§, odst. 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

Čl. I. 
  § 8 

odst. 1 a 
2 

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů § 8 
odst. 1 a 2 včetně nadpisu zní: 
 
„§ 8 
 
Řízení o uložení preventivních opatření nebo 
nápravných opatření 
  
 (1) Řízení o uložení preventivních opatření nebo 
nápravných opatření zahájí příslušný orgán z moci 
úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která nasvědčuje 
tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud 
bezprostředně hrozí její vznik, nebo na základě žádosti, 
která je doložena relevantními informacemi a údaji, ze 
kterých je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo 
taková újma bezprostředně hrozí.  
  (2) Žádost podle odstavce 1 mohou podat 
a) fyzické a právnické osoby, které jsou ekologickou 
újmou dotčeny nebo u nichž je takové dotčení 
pravděpodobné, nebo 
b) spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, 
nadace nebo nadační fondy, jejichž hlavním posláním je 
ochrana životního prostředí (dále jen „nestátní nezisková 
organizace“). 
Osoby uvedené v písm. a) a b) jsou oprávněny předložit 
příslušnému orgánu vyjádření související s případy škod 
na životním prostředí nebo s bezprostřední hrozbou 
takových škod, jichž jsou si vědomy, a jsou oprávněny 
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Čl. 12 odst. 
1 a 2  

1. Fyzické nebo právnické osoby: 
a) dotčené škodami na životním prostředí 
nebo pravděpodobně 
dotčené osoby, nebo 
b) mající dostatečný zájem na rozhodování o 
životním prostředí 
v souvislosti se škodami na životním 
prostředí, nebo 
c) prohlašující, že došlo k porušení práva, je-
li to požadováno 
správním právem procesním členského státu 
jako podmínka, 
jsou oprávněny předložit příslušnému orgánu 
jakákoli vyjádření 
související s případy škod na životním 
prostředí nebo s bezprostřední 
hrozbou takových škod, jichž jsou si vědomy, 
a jsou 
oprávněny požadovat po příslušném orgánu, 
aby přijal opatření 
podle této směrnice. 
Členské státy stanoví, co představuje 
„dostatečný zájem“ a „porušení 
práva“. 
Za tímto účelem se zájem jakékoli nevládní 
organizace usilující 
o ochranu životního prostředí a splňující 
všechny požadavky vnitrostátního 
práva považuje za dostatečný pro účely 
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Rozdílová tabulka                V. 
 
 
 
Celex. Číslo Název předpisu 

 

žádat příslušný orgán o provedení opatření podle tohoto 
zákona.“ 
 

pododstavce 
b). Takové organizace jsou také považovány 
za nositele práv, která mohou být porušena 
ve smyslu pododstavce c). 
2. Žádost o opatření je doprovázena 
relevantními informacemi a údaji, které 
podporují vyjádření předložené v souvislosti 
s dotčenou škodou na životním prostředí. 

Čl. I. 
  § 8 

odst. 4 a 
5 

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů § 
8 odst. 4 a 5 zní: 

 
„(4) Nestátní nezisková organizace je oprávněna žádat 

příslušný orgán o poskytnutí informací o všech 
zahajovaných řízeních o uložení preventivních nebo 
nápravných opatření. Žádost o informace musí být 
věcně a místně specifikována, je platná jeden rok 
ode dne jejího podání a lze ji podávat opakovaně. 

(5) Nestátní nezisková organizace je účastníkem řízení 
o uložení preventivních nebo nápravných opatření, 
pokud písemně do 8 dnů ode dne sdělení informace 
o zahajovaném řízení o toto postavení požádá“ 
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Čl. 12 odst. 
4  

Příslušný orgán co nejdříve, a v každém 
případě v souladu s příslušnými 
ustanoveními vnitrostátního práva, informuje 
osoby uvedené v odstavci 1, které předložily 
svá vyjádření tomuto orgánu, o svém 
rozhodnutí přijmout nebo zamítnout danou 
žádost o opatření a toto rozhodnutí 
zdůvodní. 
 

 Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 
2018. 
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Čl. 19 odst. 
1 

první 
pododstav

ec 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 
30. dubna 2007. Neprodleně o nich uvědomí 
Komisi. 
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32004L0035 
 

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 prostředí 
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