
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 5. 10. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 2. 11. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
 
Ministerstvo 
zemědělství 
 
 

1) Nově navržené znění § 8 odst. 4 a 5 reaguje také na 
článek 13 odst. 1 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, jehož 
znění však není zohledněno v rozdílové tabulce. 
Doporučujeme rozdílovou tabulku doplnit o čl. 13 odst. 
1. 

 

Vysvětleno 
Čl. 13 odst. 1 není v předkládaném návrhu zákona 
předmětem transpozice. Implementace tohoto článku 
směrnice, tj. právo na přístup k soudu nebo jinému 
nezávislému a nestrannému veřejnému orgánu je zajištěna 
prostřednictvím ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní. 

2) Dáváme ke zvážení, zda v § 8 odst. 2 písm. b) nevyužít 
definice obsažené v jiném právním předpisu (např. v § 
3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů) nebo její části. 

 

Akceptováno 
Text § 8 odst. 2 písm. b) byl upraven po vzoru § 3 písm. i) 
bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   
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Ministerstvo 
dopravy 
 
 

1) S ohledem na posílení postavení neziskových 
organizací v České republice je zřejmé, že na základě 
již získaných zkušeností a faktů při přípravě projektů 
dopravní infrastruktury, dojde v České republice 
k prodražení realizace těchto záměrů. Vyšší finanční 
náročnost projektů bude pravděpodobně zapříčiněna 
jejich delší realizací a vyšší administrativní zátěží, tudíž 
bude mít dopad do veřejného rozpočtu.  
Vzhledem k tomu, že v návaznosti na udělenou výjimku 
z povinnosti provádět hodnocení dopadů regulace (RIA) 
není takové hodnocení součástí Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace, požadujeme, aby byly 
tyto dopady vyčísleny alespoň v obecné části důvodové 
zprávy. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Vysvětleno 
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o 
její nápravě, dopadá na provozy s možným rizikem 
mimořádného zhoršení životního prostředí (seznam 
provozních činností uvádí příloha č. 1 zákona č. 167/2008 
Sb.), nikoliv na výstavbu silnic.  Ekologická újma navíc musí 
být měřitelná a musí mít závažné nepříznivé účinky na 
vybrané přírodní zdroje. Podle našeho názoru proto není 
důvod k obavám, že by novelou předmětného ustanovení 
mohlo jakkoli dojít k prodražení realizace standardních 
projektů dopravní infrastruktury. 
K tomu dodáváme, že ani MŽP ani ČIŽP, která je hlavním 
orgánem příslušným k přijímání podnětů při podezření 
vzniku ekologické újmy a poté k vydávání rozhodnutí o 
nápravě, v tomto ohledu dosud nezaznamenaly žádný 
požadavek nevládních organizací. V praxi se nápravná 
opatření ukládají podle složkových zákonů (zejm. vodní 
zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny). I z těchto 
důvodů se domníváme, že není důvod k obavám 
z prodloužení doby realizace jednotlivých dopravních 
projektů, z nárůstu administrativní ani finanční zátěže.  
Předmětem novelizace je výlučně ustanovení § 8 zákona č. 
167/2008 Sb. tak, aby byly napraveny zcela konkrétní 
Komisí tvrzené nedostatky v transpozici směrnice. 
 Výjimka u povinnosti provádění hodnocení dopadů regulace 
byla udělena s ohledem na skutečnost, že nebyly 
identifikovány žádné sociální ani ekonomické dopady na 
fyzické či právnické osoby. Rovněž nebyly shledány žádné 
dopady na veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí 
ČR.  
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2) V odůvodnění předložené novely zákona není zvažován 

tzv. NIMBY efekt (negativní postoj obyvatel k projektům 
staveb v jejich nejbližším sousedství), v jehož důsledku 
se nová právní úprava může stát účinným a lehce 
zneužitelným nástrojem obstrukcí proti realizaci 
dopravní infrastruktury.  
Ministerstvo dopravy požaduje provedení posouzení 
dopadů nové právní úpravy, zejména na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, i v kontextu tzv. 
NIMBY efektu a zapracování výsledků tohoto 
posouzení do obecné části důvodové zprávy. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 

3) Doporučujeme přeformulovat znění § 8 odst. 2 a uvést 
jej do souladu s Legislativními pravidly vlády, neboť 
v navrženém znění je odstavec 2 členěn na písmena, 
avšak za textem uvedeným pod písm. b) následuje 
část, která již evidentně nemá být jeho součástí (dle 
svého obsahu se vztahuje k oběma písmenům). 
Doporučujeme tedy tuto část uvést do samostatného 
odstavce. 

 

Vysvětleno 
Předmětem novelizace je výlučně ustanovení § 8 zákona č. 
167/2008 Sb. tak, aby byly napraveny Komisí tvrzené 
nedostatky v transpozici směrnice. Po pečlivé analýze všech 
možných důsledků navrhovaných změn v ustanovení § 8 
zákona č. 167/2008 Sb. lze konstatovat, že nebyly 
identifikovány žádné sociální ani ekonomické dopady na 
fyzické či právnické osoby. Rovněž nebyly shledány žádné 
dopady na veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí 
ČR. K obavám z obstrukcí proti realizaci dopravních projektů 
nevidíme žádný důvod (viz rovněž vysvětlení připomínky č. 
1). Lze pouze zopakovat, že předkládaná novela reaguje 
výlučně na konkrétní výtky z odůvodněného stanoviska 
Evropské komise, které je ČR povinna napravit. V opačném 
případě se vystavuje riziku žaloby a následně i citelných 
finančních sankcí, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
 
Akceptováno 
Text uvedený za § 8 odst. 2 písm. b) je uveden 
v samostatném odstavci 3. 

4) V částech B a C obecné části důvodové zprávy se 
namísto „návrhu zákona“ hovoří o „návrhu nařízení 
vlády“. Tento nedostatek je třeba odstranit. 

Akceptováno 
Text opraven. 
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Ministerstvo 
vnitra 
 
 

1) K čl. I – k § 8 odst. 2: 
Požadujeme větu druhou vypustit, a to z toho důvodu, že 
uvedená práva [tzn. právo činit podání vůči správnímu orgánu 
(§ 37 správního řádu), resp. právo účastníků řízení navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy (§ 36 správního řádu) a právo podat 
žádost ke správnímu orgánu (§ 44 a 45 správního řádu)] 
plynou ze správního řádu, který se na řízení vedená podle 
zákona č. 167/2008 Sb. použije subsidiárně.  
 
 
Pokud bylo cílem předkladatele, aby práva uvedená ve větě 
druhé byla nad rámec práv běžného účastníka správního 
řízení, navrhujeme ji přeformulovat tak, aby byla sjednocena 
terminologie se správním řádem. Současně je však potřeba 
postavit najisto následující: 
 
 
 
 

1. Zda jsou osoby uvedené v písm. a) a b) oprávněny 
předložit vyjádření související s případy škod na životním 
prostředí nebo s bezprostřední hrozbou takových škod až 
poté, co podaly žádost podle odstavce 1 (tzn. jsou-li 
účastníky řízení) nebo zda toto právo mají i tehdy, pokud 
žádost podle odstavce 1 nepodaly, ač ji podat mohly. V obou 
případech však uvedenou část považujeme za nadbytečnou, 
a to s ohledem na § 36 a § 37 správního řádu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Částečně akceptováno 
Oprávnění předkládat příslušnému orgánu vyjádření 
uvedené v § 8 odst. 2 větě druhé je reakcí na odůvodněné 
stanovisko Evropské komise, jakož i textací používanou 
směrnicí č. 2004/35/ES. Výslovné zakotvení oprávnění 
předkládat příslušnému orgánu jakákoli vyjádření související 
s případy škod na životním prostředí osobám definovaným v 
§ 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 167/2008 Sb. je podle 
našeho názoru specifické oprávnění, odlišné od oprávnění 
podle správního řádu. 
Totéž platí pro oprávnění žádat příslušný orgán o provedení 
opatření podle uvedeného zákona. Toto oprávnění bylo 
však i s ohledem na jiné připomínky z § 8 odst. 2 věty druhé 
vypuštěno, neboť oprávnění žádat o provedení opatření dle 
zákona vyplývá z textu § 8 odst. 1 návrhu zákona. 
Věta druhá § 8 odst. 2 byla (i na základě připomínek dalších 
připomínkových míst) přesunuta do samostatného odstavce 
3 a byla upravena tak, aby neobsahovala duplicity. 
 
Ad 1. – Vysvětleno 
Právo předkládat vyjádření a právo na účast v řízení a jsou 
dvě samostatná práva, která nejsou vzájemně podmíněna 
(viz dikce čl. 12 odst. 1 směrnice 2004/35/ES, podle níž jsou 
uvedené fyzické nebo právnické osoby „oprávněny předložit 
příslušnému orgánu jakákoliv 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“ a následně dikce čl. 12 odst. 3 a 4 této 
směrnice). Tedy vyjádření mohou uvedené osoby podávat i 
bez toho, že by podaly žádost o zahájení řízení a staly se 
jeho účastníky. 
Nezbytnost výslovného zakotvení práva na vyjádření i práva 
na účast v řízení je hlavním důvodem vydání odůvodněného 
stanoviska Evropské komise, která České republice vytýká 
nedostatečné zákonné zakotvení uvedených práv pro osoby 
definované v § 8 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 167/2008 
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2. Zda se vyjádřením souvisejícím s případy škod na 
životním prostředí nebo s bezprostřední hrozbou takových 
škod rozumí vyjádření osoby uvedené v písm. a) nebo b), 
nebo zda může jít i o vyjádření jiných osob. Pokud by se 
mělo jednat o první variantu, tuto část věty (s ohledem na § 
36 správního řádu) považujeme za nadbytečnou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
3. Zda opatřeními, o něž jsou osoby oprávněny žádat 
příslušný orgány, se rozumí preventivní nebo nápravné 
opatření podle § 8 nebo zda jsou tím myšleny jiná opatření 
podle zákona č. 167/2008 Sb. Pokud by se mělo jednat o 
opatření podle § 8, je tato část nadbytečná, neboť to plyne již 
z § 8 odst. 1 a odst. 2 věty první.  

Sb. (resp. v čl. 12 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 
2004/35/ES). 
 
Ad 2. – Vysvětleno 
Vyjádřením souvisejícím s případy škod na životním 
prostředí nebo s bezprostřední hrozbou takových škod je 
specifickým právem osob uvedených v písm. a) a b).  
Evropská komise má za to, že obecná ustanovení správního 
řádu neprovádějí s ohledem na specifickou definici 
dotčených osob čl. 12 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 
jednoznačně. Z uvedeného vyplývá, že právo předložit 
příslušnému orgánu vyjádření mají pouze osoby definované 
v § 8 odst. 2. Současně však platí, že tyto osoby mohou 
podat vyjádření související s případy škod  na životním 
prostředí, ať už se o takové škodě dozvěděly jakýmkoli 
způsobem (např. od souseda člena ekospolku, který není 
nijak dotčen ekologickou újmou); v každém případě půjde 
z formálního pohledu o vyjádření osob uvedených v § 8 
odst. 2 písm. a) nebo b), nikoli o vyjádření třetích osob. 
Uvedená formulace práva na vyjádření je převzata přímo z 
textu směrnice, aby byly odstraněny všechny výtky a 
pochybnosti Evropské komise o nesprávné implementaci 
tohoto práva. Sama směrnice formuluje právo na vyjádření 
osob poměrně široce, z tohoto důvodu nedoporučujeme 
žádné úpravy či zužování tohoto práva – takový postup by 
byl velmi pravděpodobně Evropskou komisí opět napaden. 
Jsme toho názoru, že navržená formulace se nijak nedotýká 
znění § 36 správního řádu. 
 
Ad 3. – Vysvětleno  
Jde o opatření podle směrnice 2004/35/ES, tzn. o opatření 
preventivní a nápravná. Ustanovení (nově § 8 odst. 3) bylo 
upraveno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

 2) K čl. I – k § 8 odst. 2 písm. b): 
 Dáváme na zvážení, zda by v tomto případě místo 
výčtu a zavádění legislativní zkratky „nestátní nezisková 
organizace“ nebylo možné použít definici, která je již v právu 
životního prostředí zavedena, konkrétně pak máme na mysli § 
3 písm. i) bod 2 zákona  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí). 
 

Akceptováno  
Text § 8 odst. 2 písm. b) byl upraven po vzoru § 3 písm. i) 
bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   

3) K nadpisu: 
 Doporučujeme nadpis navrhovaného zákona 
přizpůsobit požadavkům čl. 31 odst. 1 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády, tj. slova „ze dne….2017“ neuvádět zvýrazněným 
typem písma a naopak slova „kterým se mění zákon …..“ 
zvýraznit. 
 

Akceptováno 

4) K úvodní větě: 
 Před slova „§ 8 včetně…“ navrhujeme doplnit čárku a 
dále pak za slovo „čarou“ navrhujeme doplnit slova „č. 12“.  
 

Akceptováno 

5) K čl. I – k § 8 odst. 4: 
 Formulaci „oprávněna žádat“ považujeme pro účely 
předmětného ustanovení za nevhodnou, ostatně vychází z již 
dikčně zastaralého ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Možnost podat žádost není žádným 

Akceptováno 
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specifickým oprávněním, a proto by výstižnější bylo použít 
slova „může požádat“.  
 
 

6) K poznámce pod čarou č. 12: 
 V souladu s čl. 45 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme odkaz na poznámku pod čarou umístit před 
tečku na konci § 8 odst. 3. V souladu s obvyklou legislativní 
praxí pak navrhujeme odkaz na poznámku pod čarou psát 
formou horního indexu. 
 

Akceptováno 

7) K čl. II – k účinnosti: 
 Předložení navrhované právní úpravy je zdůvodněno 
vydáním odůvodněného stanoviska (dne 27. 4. 2017) ze strany 
evropské Komise vůči České republice. Čl. 258 Smlouvy o 
fungování Evropské unie stanoví, že má-li Komise za to, že 
členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze Smluv vyplývá, 
vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto 
státu podat vyjádření. Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě 
stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru 
Evropské unie. Předkladatel nikde nezmiňuje, jaká lhůta pro 
nápravu byla České republice poskytnuta, a proto si nejsme 
jisti datem navrhované účinnosti. Domníváme se, že v tomto 
případě by mohl být dán naléhavý obecný zájem na tom, aby 
navrhovaný zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Rovněž dáváme 
na zvážení, zda by návrh neměl být za účelem rychlého 
projednání předložen Poslanecké sněmovně s požadavkem na 
jeho schválení již v prvém čtení. 
 
 

Akceptováno 
S ohledem na požadavek Evropské komise v odůvodněném 
stanovisku (přijmout opatření ve lhůtě do dvou měsíců od 
obdržení stanoviska) byl čl. II upraven takto: 
 
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“ 
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8) K důvodové zprávě: 
 Doporučujeme obecnou část důvodové zprávy 
přepracovat, neboť například část B je zmatečná, neboť ačkoliv 
jde o návrh zákona, hovoří se zde o tom, že návrh právní 
úpravy je v souladu se zákonem, k jehož provedení je právní 
úprava navržena apod. 
 Chybí také některé obligatorní náležitosti obecné části 
důvodové zprávy, které jsou vyžadovány čl. 9 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády (např. hodnocení dopadů regulace 
na obranu a bezpečnost státu aj.). 
 

Akceptováno 

Český báňský 
úřad 
 
 
  
 
 

K § 8 odst. 2  
Český báňský úřad doporučuje doplnit ustanovení § 8 odst. 2 
návrhu zákona ve smyslu splnění požadavků stanovených v Čl. 
12 odst. 1 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 („směrnice“), a to v textu směrnice: „Členské státy 
stanoví, co představuje „dostatečný zájem“ a „porušení práva“.“ 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na výše uvedené ustanovení Čl. 12 odst. 1 
směrnice doporučujeme vymezit  
v § 8 odst. 2 pojem „dostatečný zájem“ nestátních neziskových 
organizací na rozhodování o životním prostředí v souvislosti se 
škodami na životním prostředí. Obdobně doporučujeme 
postupovat při určení toho, co bude považováno za „porušení 
práva“ v souladu s Čl. 12 odst. 1 pododstavec c) směrnice. 

Částečně akceptováno 
Ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) bylo (i na základě 
připomínek dalších připomínkových míst) zpřesněno - osoby 
uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) jsou ve smyslu čl. 12 odst. 1 
písm. b) a c) směrnice 2004/35/ES vždy považovány za ty, 
které mají dostatečný zájem na rozhodování o životním 
prostředí a za nositele práv, která mohou být porušena.  
Pojmy „dostatečný zájem“ a „porušení práva“ jsou tedy 
jednoznačně vyjádřeny definicí uvedenou v § 8 odst. 2 písm. 
b) a není potřeba je blíže specifikovat. Nové znění § 8 odst. 
2 písm. b): 
 „b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   
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Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelskýc
h svazů ČR 
 
  
  
 
 

V návaznosti na zaslaný materiál je třeba konstatovat, že 
v návrhu § 8 odst. 3 se používá dikce „podle zvláštních 
právních předpisů“, což není v souladu s Legislativními pravidly 
vlády. Jde totiž o novelizaci zákona z roku 2008 a Legislativní 
pravidla vlády s účinností od prosince 2007 používají pro tento 
případ dikci „podle jiných právních předpisů“. Dikce „podle 
zvláštních právních předpisů“ se používá pouze tam, kde jde o 
novelizaci zákona přijatého před rokem 2007 a to v zájmu 
dodržení terminologické jednotnosti celého právního předpisu. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy  
(MŠMT) 
 
 

1) K § 8 odst. 2: Poslední věta v tomto ustanovení 
stanoví, že osoby uvedené v písmenu a) a b) jsou 
oprávněny žádat příslušný orgán o provedení opatření 
podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její 
nápravě. Není nám zcela zřejmý smysl této věty a 
požadujeme zvážit, zda není nadbytečná (tj. zda pouze 
nemá deklarovat možnost zahájení řízení na základě 
žádosti). Případně požadujeme vysvětlit. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
Poslední věta byla i na základě jiných připomínek včleněna 
do samostatného odstavce 3. Poslední část věty byla 
vypuštěna pro nadbytečnost, neboť možnost zahájení řízení 
na základě žádosti vyplývá též z § 8 odst. 1. Text poslední 
věty § 8 odst. 2 byl upraven takto: 
 
„(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písmenech 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.“  
 

2) K § 8 odst. 4: Není jasné, jakým způsobem má 
fungovat poskytování informací o zahajovaných 
řízeních o uložení preventivních opatření a nápravných 
opatření. Žádat o poskytnutí informací dle tohoto 
ustanovení je oprávněna pouze nestátní nezisková 
organizace. Z jakého důvodu je tedy možnost žádat 
o informace dle tohoto ustanovení zapovězena 
fyzickým a právnickým osobám dle § 8 odst. 2 písm. 
a)?  
 
Není nám též zřejmé, co znamená, že „žádost 
o informace je platná jeden rok ode dne jejího podání“. 
Z této dikce není jasné, zda příslušný orgán bude tedy 

Vysvětleno 
Osoby uvedené v § 8 odst. 2 písm. a) jsou účastníky řízení 
o uložení preventivních a nápravných opatření na základě § 
27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Všichni 
účastníci řízení mají současně zaručeno právo žádat o 
informace ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu. Pro 
osoby uvedené v § 8 odst. 2 písm. a) tedy právo žádat o 
informace přímo vyplývá ze správního řádu a není jej třeba 
výslovně uvádět.  
 
Vysvětleno 
Poskytováním informací se rozumí informace o zahájení 
správního řízení. Příslušný orgán má povinnost informovat 
osoby, které podaly žádost o informace, o zahájených 
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poskytovat informace průběžně či zda má lhůtu jeden 
rok na poskytnutí informace jako takové. V důsledku 
toho pak není ani zřejmé, co znamená, že žádost lze 
podávat opakovaně. Je tím myšleno v průběhu lhůty 
onoho roku či po uplynutí jednoho roku? Požadujeme 
vysvětlit a ustanovení přeformulovat, zejména lépe 
popsat celý proces podávání informací. 

 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

řízeních o uložení preventivních nebo nápravných opatření 
do jednoho roku od podání žádosti. Po uplynutí jednoho 
roku je možné podat novou žádost.  
Právo na informace je stejným způsobem zakotveno i v 
jiných právních předpisech, např. v ustanovení § 70 odst. 2 
zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Uvedená 
formulace je již zaužívaná a v praxi srozumitelná, proto se 
domníváme, že není třeba proces podávání informací blíže 
specifikovat.  

 
3) K § 8 odst. 5: V tomto ustanovení se stanoví, že 

„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“. 
Požadujeme vysvětlit vztah tohoto ustanovení k § 8 
odst. 3, dle kterého oznámení o zahájení řízení 
příslušný orgán zveřejní na portálu veřejné správy a 
neprodleně o něm informuje správní orgán příslušný 
rozhodovat o preventivních opatřeních nebo 
nápravných opatřeních podle zvláštních právních 
předpisů. Je tedy nutné, aby nestátní nezisková 
organizace (zřejmě však pouze ta, která není sama 
žadatelem podle odstavce 2, což z návrhu také 
jednoznačně neplyne) nejprve podala žádost o 
poskytnutí informací o zahajovaném řízení (ačkoliv o 
jeho zahájení se dozvěděla již z portálu veřejné 
správy), aby se mohla následně stát účastníkem řízení?   

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Částečně akceptováno 
 
Právo na informace a právo na účast v řízení jsou dvě na 
sobě nezávislá práva. Právo na účast v řízení není ve 
směrnici podmíněno podáním žádosti o informace. O 
zahájení řízení se mohou osoby uvedené v § 8 odst. 2 
dozvědět i jiným způsobem (např. právě z portálu veřejné 
správy). Podmínkou účasti na řízení je pouze písemné 
oznámení učiněné do 8 dnů ode dne, kdy se osoba o 
zahájení řízení dozvěděla jakýmkoliv způsobem.  
Právo na informace a na účast v řízení je obdobným 
způsobem formulováno v § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 
114/1992 Sb. Podle tohoto zákona se dnem sdělení 
informace o zahájení řízení se rozumí den doruční jejího 
písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na 
úřední desce správního orgánu a současně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (analogická formulace byla do 
§ 8 odst. 6 doplněna). Správní orgán tedy splní svoji 
povinnost sdělením informace o zahájení řízení zveřejněním 
na úřední desce a nemusí jej doručovat poštou, ledaže 
spolek požádal příslušný orgán o poskytnutí informací o 
všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních 
řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody 
a krajiny chráněné podle tohoto zákona, s výjimkou řízení 
navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle 
§ 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
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Máme za to, že uvedený způsob sdělení informace je 
v souladu se zásadou „ať si každý hájí svá práva“ a podle 
našeho názoru přispívá k tomu, že ty subjekty, kterým 
opravdu jde o naplnění institutu účastenství, a tím i o 
naplnění svého poslání vyplývajícího ze stanov spolku, se 
budou opravdu aktivně zajímat o průběh určitých řízení a 
jejich zájem nebude jen formální. Domníváme se, že 
uvedený způsob sdělení informace má pro ekologické 
spolky i motivační funkci a je proto dostačující. 
V aplikační praxi je rovněž řešitelná situace, kdy je 
ekologický spolek založen až po zahájení řízení a až poté 
podá žádost o informace (viz rozsudek NSS 7 As 25/2012-
21, 2686/2012 Sb. NSS). 
 

4) K uvozovací větě Čl. I: Vzhledem k tomu, že 
poznámka pod čarou není nově zaváděna (ani se 
nejedná o její novelizaci) a je uvedena i na jiném místě 
právního předpisu, není třeba uvádět text „a poznámky 
pod čarou“ a ani není třeba v textu novelizačního bodu 
uvádět její znění. Doporučujeme upravit. 

 

Vysvětleno 
Novelou zákona č. 167/2008 Sb. je nahrazován celý § 8, tj. 
včetně poznámky pod čarou. Uvozovací věta byla však 
v souladu s Legislativními pravidly vlády s ohledem na 
připomínky některých připomínkových míst upravena takto: 
„V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy 
a o její nápravě a o změně některých zákonů, § 8 včetně 
nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní: 

5) K § 8 odst. 2, odstavci počínajícím slovy „Osoby 
uvedené …“: Doporučujeme v souladu s čl. 45 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády uvést celé slovo 
„písmenu“, nikoliv „písm.“.  

 

Akceptováno 

6) K § 8 odst. 3: Doporučujeme v souladu s čl. 45 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády správně upravit odkaz na 
poznámku pod čarou, a to včetně horního indexu.  

 

Akceptováno 

7) K § 8 odst. 6: V závěru tohoto odstavce doporučujeme Akceptováno 
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řádně ukončit text interpunkčním znaménkem tečkou. 
 
 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 
 

1) V návrhu zákona uvést nadpis do souladu s čl. 31 odst. 
1 písm. d) Legislativních pravidel vlády, tj. datum 
netučně a název tučně. 

 

Akceptováno 

2) V návrhu zákona doplnit a upravit úvodní větu čl. I takto: 
          „V zákoně č. 167/2008 Sb., o přecházení ekologické   
           újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve   
           znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,   
           zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona  
           č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., § 8 včetně  
           nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:“ 
 

Částečně akceptováno 
Podle čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády má úvodní 
věta obsahovat pouze výčet těch novel, které se 
novelizovaného ustanovení týkají. Ustanovení § 8 zákona č. 
167/2008 Sb. však dosud novelizováno nebylo. 
V úvodní větě byla doplněna čárka před slova „§ 8 včetně…“ 
a bylo doplněno označení příslušné poznámky pod čarou 
(„č. 12“). 

3) V návrhu zákona čl. I uvést v textu § 8 odst. 3 
poznámku pod čarou č. 12 formou horního indexu.  

 

Akceptováno 

4) V návrhu zákona navrhujeme zvážit vhodnost pojmu 
„poslání“ v textu k § 8 odst. 2 písm. b), neboť poslání se 
na rozdíl od účelu nebo předmětu činnosti nezapisuje 
do veřejných rejstříků. 

 

Akceptováno 
 
Text § 8 odst. 2 písm. b) byl upraven po vzoru § 3 písm. i) 
bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   

5) V návrhu zákona doporučujeme v textu § 8 odst. 2 
nahradit slovo „písm.“ slovem „písmenech“. 

 

Akceptováno 

6) Doporučujeme upřesnit, zda lhůta 8 dnů v textu § 8 
odst. 5 má být počítána v kalendářních či pracovních 
dnech. 

 

Vysvětleno 
Na uvedenou lhůtu se vztahují obecná ustanovení 
správního řádu o počítání času. Uvedený způsob stanovení 
lhůty pro podání žádosti o účast v řízení je stanoven 
standardním způsobem (obdobně např. § 70 odst.3 zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAX4GEZ5G)



Stránka 13 (celkem 24) 

č. 114/1992 Sb.). Nepovažujeme za nutné lhůtu dále 
specifikovat.   

7) V návrhu zákona odstranit koncové uvozovky na konci 
§ 8 odst. 6 a doplnit je na konci poznámky pod čarou č. 
12 včetně tečky. 

 

Akceptováno 

8) V návrhu zákona doporučujeme doplnit slovo „CELEX“ 
před text „32004L0035“ dle Přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel vlády. 

 
 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 
 
  

K čl. I - § 8 odst. 2 písm. b) 
V navrhovaném písmenu b) požadujeme za slova „ochrana 
životního prostředí“ vložit  slova „,které vedou účetnictví na 
účtu umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob 
k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu“.   
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Privilegované postavení nestátní neziskové organizace, které 
právní řád České republiky přiznává silná procesní práva, je 
důvodem častého zneužívání. K zneužívání dochází také ze 
strany aktivistických skupin a ze strany jiných států. Veškeré 
účetnictví nestátních neziskových organizací by mělo být 
vedeno na transparentním účtu, z něhož bude zřejmý původ 
příjmových a účel výdajových transakcí. Podle našeho názoru 
je námi navržené znění písmene b) v souladu čl. 12 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES. 
 
 

Vysvětleno 
 
Navržené znění písmene b) není v souladu s požadavky 
stanovenými čl. 12 směrnice 2004/35/ES, neboť zpřísňuje 
(zužuje) okruh subjektů v čl. 12 této směrnice. Navržené 
znění nelze v žádném případě považovat za vyjádření 
„dostatečného zájmu na ochraně životního prostředí“ ve 
smyslu dikce čl. 12 odst. 1 písm. b) směrnice. 
 
Text § 8 odst. 2 písm. b) byl na základě připomínek 
některých připomínkových míst upraven po vzoru § 3 písm. 
i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   
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Úřad vlády ČR, 
Odbor 
kompatibility 
 
 
 
 

1) Stanovisko  
 
Po stránce formální: 
 Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z 
přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 
 
K rozdílové tabulce: 
Rozdílová tabulka v části příslušné k navrhovanému § 8 odst. 4 
a 5 obsahově neodpovídá uváděnému čl. 12 odst. 4 směrnice 
2004/35/ES. Je potřeba zaměnit ustanovení směrnice v pravé 
části rozdílové tabulky za obsahově odpovídající, popřípadě 
neuvádět předmětné ustanovení návrhu jako implementační. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 Návrh má za cíl napravit nedostatečnou transpozici čl. 
12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 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. Nedostatečná transpozice výše uvedených 
ustanovení byla ČR vytknuta v rámci řízení o porušení 
Smlouvy č. 2016/2016, které je t.č. ve fázi formálního 
upozornění. 
 
 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAX4GEZ5G)



Stránka 15 (celkem 24) 

1) K § 8 odst. 2 písm. b) návrhu: 
Navrhujeme neuvádět taxativní výčet právnických osob, které 
jsou oprávněné k podání žádosti dle § 8 odst. 1 návrhu. 
Taxativním výčtem potenciálních nevládních subjektů může 
dojít k zúžení rozsahu směrnicí zamýšlených subjektů, které 
mohou mít dostatečný zájem na ochraně životního prostředí 
(čl. 12 odst. 1 písm. b) směrnice 2004/35/ES). K tomu 
uvádíme, že zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí zavádí u tzv. dotčené veřejnosti (§ 3 písm. i) 
pojem „právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní 
činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost…“. 
Požadujeme vyjasnit, proč nebyl využit tento pojem. 
Dále upozorňujeme na to, že čl. 12 směrnice je koncipován tak 
široce, že do něj spadnou nejenom právnické osoby, které mají 
dostatečný zájem na ochraně životního prostředí (resp. slovy 
návrhu – jejichž hlavním posláním je ochraně životního 
prostředí), ale rovněž osoby fyzické. 
 

Akceptováno 
 
Text § 8 odst. 2 písm. b) byl upraven po vzoru § 3 písm. i) 
bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   

2) K § 8 odst. 5 návrhu: 
Ustanovení uvádí, že nestátní nezisková organizace se za 
určitých podmínek stává účastníkem řízení. Jde tak zřejmě o 
implementaci čl. 13 odst. 1 směrnice 2004/35/ES, které 
odkazuje na čl. 12 směrnice. Jak ale bude zajištěno 
účastenství fyzických a právnických osob podle § 8 odst. 2 
písm. a) tehdy, u nichž je dotčení ekologickou újmou pouze 
pravděpodobné? 
 

Vysvětleno 
 
Osoby uvedené v § 8 odst. 2 písm. a) jsou účastníky řízení 
o uložení preventivních nebo nápravných opatření na 
základě obecných ustanovení o účastenství podle správního 
řádu. Osoby, u nichž je dotčení ekologickou újmou pouze 
pravděpodobné, se považují za účastníky řízení ex lege (§ 
27 odst. 2 správního řádu).   

Závěr: 
Návrh zákona bude možné po zapracování výše uvedených 
připomínek hodnotit jako slučitelný s právem EU. 
Formální nedostatek je nutné napravit. 
 

Hospodářská 
komora ČR 
 

Připomínka k § 8 
Požadujeme upravit návrh novely tak, aby žádost, na jejímž 
základě může příslušný úřad podle  

Vysvětleno 
 
Návrh novely je koncipován tak, aby byly napraveny Komisí 
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 § 8 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb. zahájit řízení o uložení 
preventivních opatření nebo nápravných opatření, mohly 
podávat pouze osoby uvedené v § 8 odst. 2 písm. a). Nestátní 
neziskové organizace nechť mají právo podávat podněty 
k zahájení řízení z moci úřední. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Osoby, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je 
takové dotčení pravděpodobné, mají mít určitě právo podávat 
žádost o zahájení řízení, neboť se jich taková hrozba 
bezprostředně týká. Ovšem nestátní neziskové organizace 
nemohou mít postavení veřejného žalobce a podávat žádosti o 
zahájení řízení bez vlastního dotčení ekologickou újmou. Na 
druhou stranu mohou podávat podněty k zahájení řízení z moci 
úřední, kdy takový podnět posoudí úřad a v případě, že bude 
dostatečně odůvodněn, řízení bude zahájeno a pokud nebude 
odůvodnění dostatečné, řízení zahájeno nebude. Námi 
navrhovaná úprava je v souladu s evropskou legislativou a 
naplňuje tedy účel novely. 
 

tvrzené nedostatky v transpozici směrnice. Jednoznačné 
vymezení oprávnění neziskových organizací usilujících o 
ochranu životního prostředí zaručených směrnicí je hlavním 
důvodem vydání odůvodněného stanoviska určeného ČR. 
Nenapravení Komisí tvrzených nedostatků by vedlo k 
 podání žaloby k Soudnímu dvoru EU podle čl. 258, resp. 
260 SFEU. Česká republika by následně čelila riziku uložení 
citelných finančních sankcí. 
 
Článek 12 bod 1 směrnice stanoví:  
„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 pododstavce b). Takové organizace 
jsou také považovány za nositele práv, která mohou být 
porušena ve smyslu pododstavce c).“ 
 
Evropská komise ve svém odůvodněném stanovisku ze dne 
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27.4.2017 České republice vytýká zejména následující: „…V 
rozporu se směrnicí české prováděcí předpisy 
neprovádějí jednoznačně skutečnost, kterou vyžaduje čl. 
12. odst. 1 písm. b) a c) směrnice. České právní předpisy 
používají pouze výraz „dotčený“, který odpovídá čl. 12 odst. 
1 písm. a) směrnice, a tudíž je provedení, pokud jde o práva 
osob vyplývající z článku 12 a v důsledku toho i z článku 13 
směrnice, v českém právu nejednoznačné.“ Evropská 
komise ve svém stanovisku dále vytýká, že „podle českých 
právních předpisů nevládní organizace usilující o ochranu 
životního prostředí nejsou oprávněny požadovat po 
příslušném orgánu, aby přijal opatření podle této směrnice, 
z jejich pozice jakožto „nevládní organizace usilující o 
ochranu životního prostředí“.“  Na základě uvedeného, je 
Česká republika povinna napravit nedostatečnou transpozici 
směrnice spočívající zejména v absenci práva nestátních 
neziskových organizací předložit příslušnému orgánu 
jakákoli vyjádření související s případy škod na životním 
prostředí a oprávnění požadovat po příslušném orgánu, aby 
přijal opatření podle této směrnice.  
 
Pro úplnost si dovolujeme sdělit, že text § 8 odst. 2 písm. b) 
byl na návrh několika připomínkových míst upraven po 
vzoru § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   
 
 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 
 

1) K důvodové zprávě: V části materiálu IV. Důvodová 
zpráva – I. Obecná část, bod B je chybně uvedeno 
„Předložený návrh nařízení vlády…“ změnit na 
„Předložený návrh zákona…“ 

Akceptováno 
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 2) K čl. I: Doporučujeme doplnit návětí novelizačního bodu 
takto: „V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o jej nápravě a o změně některých 
zákonů § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 
zní:“. 
Dále doporučujeme posunout uzavírací uvozovky až za 
uvedené znění poznámky pod čarou č. 12. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
  

1) K čl. I úvodní větě 
Upozorňujeme, že je nezbytné doplnit do úvodní věty čl. I  
(a) výčet všech novel zákona č. 167/2008 Sb. a 
(b) označení příslušné poznámky pod čarou (č. 12). 
 

Částečně akceptováno 
Ad a) Podle čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády má 
úvodní věta obsahovat pouze výčet těch novel, které se 
novelizovaného ustanovení týkají. Ustanovení § 8 zákona č. 
167/2008 Sb. však dosud novelizováno nebylo. 
 
Ad b) Pozn. pod čarou č. 12 bude doplněna 

2) K čl. I (nadpis § 8 a § 8 odst. 1 a 3) 
V zájmu zjednodušení a sjednocení navrhované textace 
doporučujeme nahradit slova „preventivních opatření(ch) nebo 
nápravných opatření(ch)“ slovy „preventivních nebo 
nápravných opatření(ch)“. 
 

Částečně akceptováno 
 
Textace bude sjednocena zaužívanou formulací 
„preventivních opatření(ch) nebo nápravných opatření(ch)“.  

3) K čl. I (§ 8 odst. 1 a 2) 
V navrhovaném § 8 odst. 1 doporučujeme vyjasnit vztah mezi 
řízením z moci úřední a řízením na základě žádosti. 
Z předkládané textace odstavce 1 totiž navzdory tvrzením 
předkladatele o dvou různých typech řízení vyplývá, že se 
jedná pouze o jedno řízení zahajované vždy ex officio, a to buď 
z důvodu, že se příslušný orgán dozví o určité skutečnosti, 
anebo z důvodu, že mu byla doručena žádost doložená 
relevantními informacemi a údaji, jinými slovy že mu došel 
kvalifikovaný podnět. I v tomto druhém případě se však 
vzhledem k požadavku na vyšší kvalitu dané žádosti musí 
nutně vyskytovat správní uvážení příslušného orgánu, který 
musí nejprve posoudit, zda žádost onen speciální požadavek 
splňuje, a teprve poté může na jejím základě zahájit z moci 
úřední předmětné řízení. Nejedná se v tomto případě tedy o 
řízení o žádosti podle § 44 správního řádu, neboť to je 
zahájeno dnem doručení žádosti příslušnému orgánu bez 

 
Akceptováno 
Text § 8 odst. 1 byl upraven tak, aby nebylo pochyb o 
existenci dvou různých typů řízení takto: 
 
„(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 je řízení zahájeno dnem podání 
žádosti, která je doložena relevantními informace a údaji, ze 
kterých je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo taková 
újma bezprostředně hrozí.“ 
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ohledu na její kvality. 
 
Dále doporučujeme vyjasnit vztah mezi žádostí podle 
navrhovaného § 8 odst. 1 a oprávněním žádat provedení 
opatření podle tohoto zákona, jak je uvedeno v § 8 odst. 2 
závěrečné části ustanovení, jelikož snaha o důsledné převzetí 
textace čl. 12 odst. 1 směrnice působí v tomto směru 
interpretační nesnáze. Ustanovení § 8 odst. 2 zavádí další 
procesní nástroj, další typ žádosti, kterou mohou vymezené 
osoby podat, byť to patrně není záměrem evropské legislativy 
a obsahově se obě žádosti překrývají. Žádost podle odstavce 2 
navíc podle návrhu může být podána za jiných podmínek než 
žádost podle odstavce 1 – k podání žádosti podle § 8 odst. 2 
jsou oprávněny osoby vymezené v odstavci 2 písm. a) a b) bez 
dalšího, kdežto k podání žádosti podle § 8 odst. 1 jsou 
oprávněny tytéž osoby jen tehdy, je-li žádost doložena 
relevantními informacemi a údaji, ze kterých je patrné, že došlo 
k ekologické újmě. 
 
Doporučujeme také vyvarovat se při specifikaci osob 
oprávněných k podání žádosti taxativního výčtu vybraných 
právních forem právnických osob. Definování nestátních 
neziskových organizací prostřednictvím jejich právní formy není 
vhodné, protože právní forma o povaze subjektu jakožto 
subjektu „neziskovém“ (tj. nerozdělujícím zisk) příliš 
nevypovídá. Stejně tak může být neziskovým subjektem 
právnická osoba v právní formě akciové společnosti, když ve 
svých stanovách zakáže rozdělování zisku akcionářům. 
Doporučujeme proto (a) hovořit obecně o „právnické osobě“, 
(b) nezavádět legislativní zkratku „nestátní nezisková 
organizace“, jelikož je dané sousloví právně nepřesné a 
potenciálně matoucí, (c) použít namísto slovního spojení 
„hlavní poslání“ pojmu „hlavní činnost“ (srov. např. § 144 a 217 
občanského zákoníku), který je v právním řádu více zaužívaný 
a jehož výklad je tudíž méně sporný a (d) použít namísto slov 
„fyzické a právnické osoby“ pouze slovo „osoby“, jakož i 
používat jednotné číslo „osoba“. 

 
 
Akceptováno 
Oprávnění žádat provedení opatření uvedené v závěrečné 
části ustanovení § 8 odst. 2 bylo odstraněno. Na základě 
připomínek některých připomínkových míst byla poslední 
věta § 8 odst. 2 včleněna do samostatného odst. 3. Níže 
uvádíme nové znění § 8 odst. 3: 
 
„(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písmenech  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.“ 
 
 
 
 
Akceptováno 
Text § 8 odst. 2 písm. b) byl upraven po vzoru § 3 písm. i) 
bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
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V neposlední řadě pak upozorňujeme, že pokud není s 
oprávněním předkládat vyjádření podle § 8 odst. 2 závěrečné 
části ustanovení spojena povinnost nějakého subjektu se 
takovými vyjádřeními zabývat či není stanovena procesní role 
takových vyjádření (např. předpoklad pro možnost žádat o 
provedení opatření), je předmětné ustanovení bez 
normativního významu.  
 
Při zohlednění všech předchozích připomínek doporučujeme 
spojit navrhované odstavce 1 a 2 do jediného odstavce s např. 
takovouto textací: 
 
(1) Řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření 
příslušný orgán zahájí, jakmile se dozví o tom, že mohlo dojít k 
ekologické újmě nebo že vznik takové újmy bezprostředně 
hrozí. Při splnění podmínek podle věty první příslušný orgán 
zahájí řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření 
také na základě žádosti  
a) osoby, která je ekologickou újmou dotčena nebo u které je 
takové dotčení pravděpodobné, nebo právnické osoby, jejíž 
hlavní činností je ochrana životního prostředí, a 
b) doložené relevantními informacemi a údaji, ze kterých je 
patrné, že došlo k ekologické újmě nebo že vznik takové újmy 
bezprostředně hrozí. 
 
Pro úplnost doplňujeme, že v návaznosti na právě uvedený 
návrh bude také potřeba přečíslovat následující odstavce, 
jakož i upravit znění odstavce posledního nahrazením slov „z 
moci úřední“ slovy „podle odstavce 1 věty první“. 
 

Výslovné zakotvení oprávnění předkládat vyjádření vychází 
přímo z  čl. 12 směrnice.  Správní orgány jsou na základě 
správního řádu povinny zabývat se každým podáním, které 
splňuje stanovené požadavky (obecné a příp. též zvláštní). 
Přesto, pokud podání předepsané náležitosti nemá, je 
správní orgán povinen buď podateli pomoci dané nedostatky 
odstranit, nebo ho k jejich odstranění vyzve v přiměřené 
lhůtě, kterou mu stanoví.  

4) K čl. I (§ 8 odst. 4 a 5) 
Ačkoli jsou předmětná ustanovení v návrhu vykázána jako 
transpoziční, není z rozdílové tabulky příliš patrné, v jakém 
smyslu by měla směrnici skutečně implementovat, jelikož 
obsahově z převážné části neodpovídají indikovanému 
ustanovení čl. 12 odst. 4 směrnice. Tato skutečnost vede 

Akceptováno 
 
Rozdílová tabulka byla upravena. 
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k závěru, že jsou pravidla obsažená v odstavcích 4 a 5 do 
návrhu zařazena nad rámec směrnice, pročež je doporučujeme 
jako taková prezentovat. 
 

5) K čl. II 
Doporučujeme z rozdílové tabulky vypustit ustanovení o nabytí 
účinnosti, neboť nespatřujeme žádný důvod, proč by v ní mělo 
být uvedeno. 
Taktéž doporučujeme do zvláštní části důvodové zprávy doplnit 
vysvětlení, proč předkladatel zvolil pro nabytí účinnosti návrhu 
právě den 1. 7. 2018. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 

Čl. 12 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní 
prostředí v souvislosti s prevencí a nápravě škod na životním 
prostředí, stanoví oprávnění předložit předmětná vyjádření či 
žádosti o přijetí opatření, a to pro:  
 

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. 

 
K tomu Směrnice dodává, že členské státy stanoví, co 
představuje „dostatečný zájem“ a „porušení práva“ a též, že za 
tímto účelem se zájem jakékoli nevládní organizace usilující o 
ochranu životního prostředí a splňující všechny požadavky 
vnitrostátního práva považuje za dostatečný pro účely podle 
písmene b). Takové organizace jsou také považovány za 
nositele práv, která mohou být porušena ve smyslu písmene c). 
 
Předkládaný návrh v § 8 odst. 2 stanoví, že: 

Částečně akceptováno 
 
Text § 8 odst. 2 písm. b) byl upraven po vzoru § 3 písm. i) 
bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
takto: 
„ b) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 
životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost.“   
 
Čl. 12 směrnice stanoví, že jakákoli nevládní organizace 
usilující o ochranu životního prostředí a splňující všechny 
požadavky vnitrostátního práva se považuje za osobu mající 
dostatečný zájem pro účely čl. 12 odst. 1 písm. a) směrnice, 
resp. § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 167/2008 Sb. 
Definování dostatečného zájmu proto nepovažujeme 
s ohledem na výše uvedené zpřesnění definice za potřebné. 
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Žádost o zahájení řízení o uložení preventivních opatření nebo 
nápravných opatření (doloženou relevantními informacemi a 
údaji) 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“). 

 
Podle našeho názoru existuje riziko, že výše uvedeným 
navrhovaným výčtem mohou propadnout některé subjekty, u 
kterých lze „dostatečný zájem“ ve smyslu Směrnice rovněž 
předpokládat [v české úpravě tak např. nefigurují fyzické osoby 
„mající dostatečný zájem na rozhodování o životním prostředí 
v souvislosti se škodami na životním prostředí“ podle čl. 12 
odst. 1 písm. b) Směrnice, dále také například obchodní 
korporace, které, ač nepřímo dotčené konkrétní újmou, mohou 
se cítit být povolány k podání žádosti o zahájení řízení 
a uložení preventivních či nápravných opatření, a to s ohledem 
na svou odbornost v určitém odvětví, či dále volení zástupci 
na komunální úrovni obeznámeni s lokálními poměry]. 
Z hlediska opatrnosti a požadavku na správnost a úplnost 
transpozice se proto domníváme, že by  „dostatečný zájem“ ve 
smyslu Směrnice měl být explicitně definován v zákoně 
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. 
 

Ministerstvo 
financí 
 

Obecně: V některých částech návrhu zákona se v různých 
tvarech užívá slovního spojení „preventivní opatření nebo 
nápravná opatření“ (nadpis § 8, § 8 odst. 1, § 8 odst. 3), 
zatímco v jiných částech se užívá slovního spojení 
„preventivních nebo nápravných opatření“ (§ 8 odst. 4, § 8 
odst. 5, § 8 odst. 6). Slovní spojení doporučujeme v textu 
sjednotit.  

Akceptováno 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAX4GEZ5G)



Stránka 23 (celkem 24) 

 

K čl. I: V úvodní větě je třeba doplnit čárku za slovo „zákonů“. 
V § 8 odst. 6 je třeba vypustit uvozovky za slovy „z moci 
úřední“ a naopak doplnit uvozovky za text poznámky pod 
čarou. V textu je pak třeba pro označení poznámky pod čarou 
použít horní index.  
 

Akceptováno 

K § 8 odst. 2: Větu druhou doporučujeme označit jako 
samostatný odstavec 3. V nově vzniklém odstavci 3 
doporučujeme slova „v písm. a) a b)“ nahradit slovy „v odstavci 
2“. Dosavadní odstavce 3 až 6 doporučujeme přečíslovat.  
 

Akceptováno 

K důvodové zprávě: V nadpisu bodu A doporučujeme slovo 
„jejich“ nahradit slovem „jejích“. K bodu B a C upozorňujeme, 
že se nejedná o návrh nařízení vlády, nýbrž o návrh zákona. 
V bodu E nejsou uvedeny předpokládané dopady na životní 
prostředí. Doporučujeme doplnit. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 
 

1) Upozorňujeme na opomenutí požadavku legislativních 
pravidel vlády na obsah článku I novely právního 
předpisu. Podle článku 55 odst. 3 těchto pravidel je 
třeba ve větě předcházející navrženému novému znění 
ust. § 8 předmětného zákona doplnit výčet všech novel, 
jež se promítají do jeho platného znění.  

 

Vysvětleno 
Podle čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády má úvodní 
věta obsahovat pouze výčet těch novel, které se týkají  
novelizovaného ustanovení. Ustanovení § 8 zákona č. 
167/2008 Sb. však dosud novelizováno nebylo. 
 

 
2) Doporučuji rovněž konkretizovat poznámku pod čarou, 

jíž se navržená změna týká, a to jejím číselným 
označením, tzn. v uvozující větě za slova „pod čarou“ 
vložit text „č. 12“. 

 
 
 
 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR 
– 

V celém materiálu doporučujeme sjednotit název 
novelizovaného zákona. 

Akceptováno 
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místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 
 
 
 
 
 

S ohledem na možné sankce ze strany Evropské komise 
doporučujeme, aby vláda navrhla Poslanecké sněmovně 
schválení předmětného návrhu zákona již v prvém čtení. 

 

  

 

V Praze 14. září 2018 

Vypracoval: JUDr. Petra Teršlová Podpis: 
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