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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, 2 
a 3 

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů § 8 
odst. 1, 2 a 3 včetně nadpisu zní: 
 
„(1) Řízení o uložení preventivních opatření nebo 
nápravných opatření zahájí příslušný orgán  
a) na základě žádosti osoby uvedené v odstavci 2, nebo 
b) z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která 
nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo 
pokud bezprostředně hrozí její vznik. 
 
(2) Žádost o uložení preventivních opatření nebo 
nápravných opatření může podat 
a) fyzická nebo právnická osoba, která je ekologickou 
újmou dotčena nebo u níž je takové dotčení 
pravděpodobné, nebo 
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) Žádost o uložení preventivních opatření nebo 
nápravných opatření musí být doložena informacemi, ze 
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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 
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kterých je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo že 
taková újma bezprostředně hrozí.“ 
 
 

pro účely 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
„(4) Osoby uvedené v odstavci 2 jsou oprávněny předložit 
příslušnému orgánu vyjádření související s případy 
ekologické újmy nebo s bezprostřední hrozbou jejího 
vzniku, jichž jsou si vědomy, a to i tehdy, pokud žádost 
podle odstavce 1 písm. a) nepodaly.“ 
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Čl. 12 odst.  
1  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“.  
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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). 
 
 

Čl. I. 
  § 8 

odst. 6  
 

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů § 8 
odst. 6 zní: 
 
„(6) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) mohou požádat 
příslušný orgán, aby byly po dobu 1 roku ode dne podání 
žádosti bez zbytečného odkladu písemně informovány o 
každém zahájeném řízení o uložení preventivních 
opatření nebo nápravných opatření. Tato žádost musí být 
místně specifikována a lze ji podávat opakovaně.“ 
 
 
 

 Čl. 12 odst.   
4 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. 
 

Čl. I. 
  § 8 

odst. 7 
 

V zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů § 8 
odst. 7 zní: 
 
„(7) Nebylo-li řízení o uložení preventivních opatření nebo 
nápravných opatření zahájeno na jejich žádost, jsou 
osoby uvedené v odstavci 2 písm. b) účastníky takového 

 Čl. 12 odst.   
1 1. Fyzické nebo právnické osoby:  

a) dotčené škodami na životním prostředí 
nebo pravděpodobně dotčené osoby, nebo  
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řízení, pokud písemně oznámí příslušnému orgánu svou 
účast do 8 dnů ode dne  
a) kdy jim byla doručena informace o zahájeném řízení 
podle odstavce 6, nebo 
b) kdy byla informace o zahájení řízení zveřejněna na 
úřední desce příslušného orgánu.“ 
 

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). 
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Celex. Číslo Název předpisu 

 
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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