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Zókon o ekologické úimé d SEZ
V srpnu loiského roku nobyl úàinnosti dlouho oÈekóvonf

o dfouho pÍiprovovonf zókon è. 167 /2OOg Sb., o piedchózení
ekologické úimè o o ieií nóprové q o zménè nékterfch zóko-
nú (dófe ien ,,2àkon"l. Zókon se zprostÍedkovonè rfkó i sono-
ce storfch ekologickfch z6téíí lSEZl, prolo se zde pokusím lei
slruÍné chorqklerizovql.

Na úvod je tÍeba pfipomenout, Ze zékon
do òeského pravního iédu zavédí smérnici
Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES.
o odpovèdnosti za Zivotní prostiedi, znà-
mou pod,,kratkou ELD lEnvironmental Lia-
bil i ty Directive). Cílem Smèrnice a tedy
i zókona je vytvofit prevní remec pro odpo-
vèdnost za ékody na Zivotním prostiedÍ,
zaloieny na principu pfedchózení èkodém,
na principu PPP (zneéiéfovatel platí), na
principu naturélní restituce zpúsobené éko-
dy \Iedy nikoliv sankcemL ale uloiením
népravn,ich opatien4 a na principu objek-
tivn í odpovèdnosti (podmínkou prcvedení
nàpravn,tch opatíení není prctipràvní
jednàní, ke vzniku odpovédnosti posta-
éuje prokàzàní piíèinné souvislosti me-
zi éinností a vznikem ekologické újmtò.

Za ekologickou úimu je povazovana
méfitelnó neofÍznive zména ofírodního
zdroje nebo mèiitelné zhoréenÍjeho funkcÍ.
Jednà se o zménu na podzemních nebo
povrchovlich vodéch. ktera ma zavaZni
nepfÍzniv)t úòinek na ekologicki chemicki
nebo mnozstevnístav vody. zmènu na pú-
dè zneòiéténím, jeZ pÈedstavuje zévazné ri-
ziko nepiíznivého vlivu na lidské zdraví,
a zmènu na chrónènich druzích volnè
Ziiících Èivoèichú éi planè rostoucích
rostlin nebo na piírodních stanoviétích,
kleréL mà zéwaZné nepiíznivé úòinky na
ochranu takov\ich druhú nebo stanoviè1.

Provozovatel (prévnickà nebo fyzickà
osoba) vykonévaiící provozní èinnost
uvedenou v seznamu óinností v pfÍloze ò. 1
zékona (napfiklad provozovéni zaiizeni po-
dléhajícího vydaní integrovaného povolenÍ,
ptovozov^îí zaiízení k vyuzívéní, odstraòo-
véní, sbéru nebo vlikupu odpadú, vypou-
étèní odpadních vod do vod povrchovlich
nebo podzemních, òerpàní zneòiétènlich
podzemních vod a jejich nósledné odvédè-
ní do vod povrchourch nebo podzemních,
odbér podzemních a,hebo povrchov\ich
vod, naklàdànÍ s nebezpeón]rmi chemicki-
mi létkami a jejich pfeprava) mó povinnost
v piípadé hrozící nebo vzniklé ekologické
újmy neprodlené provést preventivní ne-
bo népravné opatiení a informovat pfí-
sluénli orgàn - Óeskou inspekci Zivotního
prostiedí. Ta múZe zahàjit iízení o uloZení
preventlvních nebo népravnlich opatfení
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z moci úfední, ale ina zékladè Zàdosti
osob, které jsou nebo mohou byt ekologic-
kou újmou dotóeny. Inspekce rovnèZ zjiétu-
je a eviduje pfípady ekologické újmy a rcz-
hoduje o néhradé nàkladú. Nóklady na
preventivní nebo népravnó opatfení nese
provozovatel, a to i v pfípadé, kdy opatiení
zajistil pfísluèni orgàn stàtni spre!1/.

Vikon provozních èinností uvedenlich
v pfíloze ó 1 zàkona bude s úéinnoslí od
1. l. 2013 podmínén tinanèním zajiété-
ním (poiiétèním) k nehradé nàkladú.
Finanóní zajièténí není povinen zabezpeòit
provoTovatel. ktery na zakladé hodnocení
rizika proké7e. 7e provozni óinností múZe
zpùsobit ekologickou újmu. jejiT néprava si
vyZédé néklady niZSí neZ 20 milionú korun,
a také provozovatel, kter), je registroven
v Programu EN,4AS nebo ma cerlif ikovany
syslém environmentàlního f2ení, piípadnè
prokazatelnè zahàjil òinnosti k získení této
registrace nebo certif ikace.

Potud uvodni informace o novem environ-
mentAlnÍm zàkonu. Zékon obsahuje daléí
ustanovení, upfesnèní a Wjimky. uvadÍ i né-
lderé zmèny zàkonú souvisejících. lémito po-
drobnostmi jsem se nezabyval. Z hlediska
budoucí aplikace zókona ve vzahu ke staúm
ekologiclqTm zàtèZím je snad úòelné doplnit:
. Zàkon se v samostatnem pang?Íu za-

bivà nepravou ekologické úimy na
pùdè. Pokud v dùsledku vyjmenovanich
provozních ÒinnostÍ doèlo k ekologické
újmé na pùdè nebo horninech, je nutné
vypracovat analyTu rizik. Profoie pfi
sanaci ekologickich zetéZí je provàdèna
vètéina provozních óinností zmínènfch
v piíloze ò. 1, je logické, Ze gesóním od-
borem Ministerstva ZivotnÍho prostfedí
jako ústiedního orgenu stetnÍ sprévy pro
problematiku ekonomické újmy je odbor
ekologickich ókod, do jehoZ kompeten-
ce sanace spadají. Odbor je i zpracovate-
lem provédécÍ vyhlésky k zékonu.
Vyhlééka stanoví mj. metody a zpúsob
zpracovànÍ analyzy tizik, zpúsob hodno-
ceni vhodnosti a proveditelnosti naprav-
nich opatfení apod. Orientaònè lze pied-
pokìàdat, Ze provàdécí vyhlàÈka bude
vydéna v prvním pololetitohoto rok-.

. Zekoît nezavàda odpovédnost vlastníka
nemovitosti za provedení nàpravn\7ch

opatiení pfi ekologické újmé vztahujícíse
k nemovitosti, vlastnÍk je vèak povinen str-
pét jejich provedeni po nezbytné nutnou
dobu, v nezbytném rozsahu a za néhra-
du. (Zàkon nestanoví, jaklim zpúsobem
bude tato néhrada stanovena.)

. Zékon se nevztahuje na ekologickou
újmu nebo její bezprostiední hrozbu
vzniklou pied nabytím úéinnosti zóko-
na. Povinnost provést preventivní nebo
nepravne opatfení nebo nést neklady
nebude uìozena, pokud jde o ekologickou
újmu zpúsobenou udélostí nebo emisÍ.
k niz doèlo pfed naby.tím úòinnosti zako-
na, nebo po nabytí jeho úòinnosti jako
dúsledek provozní òinnosti, ktere byla
prokazatelnè ukonóena pfed tímlo dnem.
Pro stanovení odpovèdnosti za staré eko'

logické zàtèZe platí i nadéle:
Pokud je znàm púvodce zneòiétèní, postu-

puje se obecnè podle zakona ó. 254/2001 Sb..
o vodóch, ve znéní daléích pfedpisú, podle
ktereho ie za uskuteònéní piÍpadnych nà-
pravnich opatienr ulozenich orgàny Ceske
inspekce ZivotnÍho prosLiedi odpovédni pu-
vodce zóvadného stavu, kter)7 také hradí
nàklady s tím spojené.

Pokud nelze postupovat podle zminéné-
ho zekona (népravnó opatfení nebyìa ulo-
1ena alnebo púvodce není zném), je od-
stranèni staré ekologrcké 7aléie pievaZné
zàlezitostí,,samoóisticí" schopnosti pfÍrody.
Pouze v piípadé. Ze hrczí zavazne ohrozerr
nebo zneóisténí povrchovlich nebo pod-
zemnÍch vod, zabezpeÒí nezb).tnà opatfenÍ
piísluènli vodoprévní úiad z vlastního pod-
nètu nebo z podnètu ÓlZP Pro tyto jedno-
znacné delinovane phpady ztizuje MZP
v remci svého rozpoòtu zvlóétní úòet.
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POZOR- zména termínu
Velètrh IFAT v Mnichovè

nové kaZdé dva roky

Piíétí, 16. roònik veletrhu se bude
konat j iz v roce 2010, mimoiédnè v pod-
zimním termínu 13. aZ 17. zeíí 2010 na
Novém Wstavìsti v l\,4nìchové. DalSí roòní-
ky se pak vràti k tradiònímu jarnímu ter-
mínu a budou mít periodu konéní dva
roky. 17. roóník se bude konat 7. aZ 1 1.
kvétna 2012.

Lohsk\t roòník IFATU v roce 2008
zaznamenal rekordní poóet 2560 vysla-
vovatelú ze 44 zemía 120 tisic nóvstévni
kú ze 163 zemí.
Podle tiskové zptàWt pìipravíl |opl,


