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Abstract: Financial security of operators regarding environmental damage. The aim 

of this paper is introduction of Financial Security for Preventive Measures or Remedial 

Measures issue due to Act on prevention and remedying of environmental damage and 

amendment to some laws (based on Directive 2004/35/CE of the European Parliament 

and of the Council on environmental liability with regard to the prevention and 

remedying of environmental damage as amended). The key part is devoted to the 

Section 14 – § 5, which deals with the manner of risk assessment, the criteria for 

evaluation of adequate financial security for an operator and more detailed conditions 

for the obtaining and nature of financial security for the performance of preventive 

measures and remedial measures. Details correspond to the draft text to January 13
rd

 

2011. 
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Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a 

o změně dalších zákonů, vstoupil v platnost 17. srpna 2008. Tímto zákonem je 

do české legislativy transponována směrnice č. 2004/35/ES Evropského 

parlamentu a Rady o odpovědnosti za ţivotní prostředí v souvislosti s prevencí 

a nápravou škod na ţivotním prostředí. MŢP je ústředním správním orgánem a 

vykonává vrchní státní dozor v oblasti problematiky ekologické újmy a jejího 

předcházení /§ 16 odst. (2)/. Jako příslušný věcný odbor byl za MŢP určen 

odbor ekologických škod /dále OEŠ/, který je mimo jiné zodpovědný za vydání 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu. OEŠ vede pracovní skupinu, která 

připravuje nařízení vlády stanovující bliţší podmínky finančního zajištění na 

preventivní a nápravná opatření pro provozovatele. Hodnocení rizika vzniku 

ekologické újmy bude povinné pro provozovatele vykonávající provozní 

činnost dle přílohy č. 1 zákona a jeho hlavním cílem je vyčíslení nákladů na 

předcházení vzniku a na nápravu ekologické újmy. Vyčíslení této částky je 

nutné jak pro provozovatele a subjekt, který finanční zajištění poskytne, tak i 

pro příslušné orgány provádějící výkon státní správy dle zákona.  
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§ 14 zákona č. 167/2008 Sb. – Finanční zajištění preventivních opatření 

nebo nápravných opatření 

(1) Provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze 

č. 1 k tomuto zákonu, je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě 

nákladů podle tohoto zákona (dále jen „finanční zajištění“). Rozsah finančního 

zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat 

rozsahu moţných nákladů a intenzitě nebo závaţnosti vytvářeného rizika 

ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik 

jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

které hodlá provozovat, a toto hodnocení průběţně aktualizovat v případě 

významných změn provozní činnosti. 

(2) Bez zabezpečení finančního zajištění podle tohoto zákona nelze 

vykonávat činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

(3) Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který 

prokáţe na základě hodnocení rizik, ţe provozní činností můţe způsobit 

ekologickou újmu, jejíţ náprava si vyţádá náklady niţší neţ 20 000 000 Kč, 

nebo ekologickou újmu, jejíţ náprava si vyţádá náklady vyšší neţ 

20 000 000 Kč a provozovatel je současně registrován v Programu EMAS nebo 

prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, 

nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru 

norem ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k 

získání této certifikace. 

(4) Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který 

vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť 

nebezpečné závadné látky. 

(5) Způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního 

zajištění pro provozovatele a bliţší podmínky provádění a způsobu finančního 

zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření stanoví 

vláda nařízením. 

 

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. Seznam provozních činností [k § 1 

odst. 2 písm. a)] 

1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle 

zvláštního právního předpisu, 

2. provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu, 

3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu, 

4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod 

povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního 

právního předpisu, 

5. odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního 

předpisu, 
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6. odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního 

předpisu, 

7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění 

do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle 

zvláštního právního předpisu, 

8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle 

zvláštního právního předpisu, 

9. zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu, 

10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, 

přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního 

právního předpisu, 

11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických 

přípravků potrubím nebo v ţelezniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké 

nebo námořní dopravě, 

12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 

podle zvláštního právního předpisu, 

13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes 

Českou republiku, 

14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících 

povolení podle zvláštního právního předpisu, 

15.  nakládání s těţebním odpadem. 

 

Výběr nejdůležitějších východisek a principů  

(dle stavu textu připravovaného nařízení vlády k 13. 1. 2011) 

 

Způsob hodnocení rizik ekologické újmy 

Provozovatel provádí a dokumentuje hodnocení rizika vzniku ekologické 

újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závaţnosti 

moţných vlivů s vyuţitím kvalitativních a kvantitativních metod. Hodnocení 

rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro kaţdé jednotlivé místo, 

kde je prováděna některá z provozních činností uvedených v příloze č. 1 k 

zákonu.  

Současný text nařízení vlády navrhuje provést hodnocení rizika ve dvou 

stupních: v prvním stupni – indikativní hodnocení rizika vzniku ekologické 

újmy (dále jen „indikativní hodnocení“), tj. zhodnocení zranitelnosti ţivotního 

prostředí, a v druhém stupni – detailní hodnocení rizika vzniku ekologické újmy 

(dále jen „detailní hodnocení“), kdy jsou jiţ detailně rozpracovány případné 

scénáře vzniku ekologické újmy a její důsledky.  

 

Indikativní hodnocení rizika 

Postup zpracování indikativního hodnocení rizika, jeho rozsah a 

dokumentace jsou navrţeny v příloze č. 1 nařízení vlády. Toto hodnocení rizika 

má obsahovat zejména tyto informace: 
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- souhrn základních informací o provozovateli a místě provozní činnosti, 

- identifikaci a popis činnosti provozovatele, jeho objektů nebo zařízení nebo 

přepravních prostředků s uvedením druhu a mnoţství v nich umístěných 

látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v 

hodnocené lokalitě,  

- popis okolí (ţivotního prostředí) hodnoceného místa provozní činnosti z 

hlediska moţnosti vzniku ekologické újmy,  

- scénáře vzniku ekologické újmy a odhad jejich následků,  

- informace o dřívější havárii nebo vzniklé ekologické ujmě,  

- celkový počet dosaţených bodů. 

 

Detailní hodnocení rizika  

Postup zpracování detailního hodnocení rizika, jeho rozsah a 

dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 2 nařízení vlády. V tomto dokumentu 

mají být ve srovnání s indikativním hodnocením obsaţeny navíc zejména tyto 

údaje:  

- vyhodnocený stupeň zranitelnosti ţivotního prostředí z indikativního 

hodnocení rizika a důvod pro zpracování detailního hodnocení rizika nebo 

uvedení důvodu, proč se indikativní hodnocení rizika neprovádělo, 

- scénáře vzniku havarijních stavů jiných událostí, které mohou způsobit 

ekologickou újmu, odhad jejich četnosti a velikosti ekologické újmy, včetně 

existujících a navrhovaných nápravných opatření, 

- návrh způsobů na odstranění havarijních stavů, které mohou být 

vyhodnoceny jako ekologická újma, tj. provedení nápravných opatření a 

jejich ocenění. 

Návrh nařízení vlády dává provozovateli moţnost vyuţít při detailním 

hodnocení i obdobné podklady zpracované podle jiných právních předpisů, 

pokud jsou zpracovány v příslušné struktuře a rozsahu odpovídající svým 

obsahem poţadavkům zákona a tohoto nařízení vlády nebo jsou podle těchto 

poţadavků doplněny a upraveny. 

 

Kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění 

Při posuzování dostatečného finančního zajištění provozovatele podle § 

14 zákona je navrhováno postupovat podle následujících kritérií (detaily jsou 

navrţeny v příloze č. 3 nařízení vlády): 

a) posouzení dokumentu indikativního nebo detailního hodnocení rizika 

předloţeného provozovatelem při kontrole – provádí se formou posouzení, 

zda jednotlivé kroky při hodnocení rizika byly, nebo nebyly provedeny, nebo 

zda je provedené hodnocení rizika reálné, nebo nelze na základě 

předloţeného dokumentu hodnocení rizika provedené provozovatelem 

posoudit, nebo je hodnocení rizika zcela nerealistické, 

b) posouzení, zda existující finanční zajištění předloţené provozovatelem při 

kontrole odpovídá vyhodnocenému riziku – jaký druh ekologické újmy je 

zajištěn existujícími pojistnými produkty nebo jinými produkty finančního 

zajištění a zda nejsou omezení neslučitelná s vyhodnoceným rizikem.  
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Bližší podmínky provádění a způsob finančního zajištění k provedení 

preventivních a nápravných opatření 

Provozovatel ocení podle výsledků hodnocení rizika vzniku ekologické 

újmy preventivní a nápravná (primární, doplňková a vyrovnávací) opatření. 

Pokud odhad ceny opatření přesáhne částku 20 000 000 Kč, postupuje 

provozovatel podle § 14 odst. 3 zákona. 

Při uzavírání finančního zajištění provozovatel provádí posouzení jeho 

dostatečnosti a adekvátnosti vzhledem k navrhovaným nápravným opatřením a 

jeho ocenění podle bodů uvedených v příloze č. 4 nařízení vlády.  

Provozovatel, na kterého se vztahuje povinnost zabezpečit finanční 

zajištění, předloţí na vyţádání příslušného orgánu dokumentaci k indikativnímu 

hodnocení nebo dokumentaci k detailnímu hodnocení, popř. doklad o finančním 

zajištění sjednaném podle jiného právního předpisu. 

Pokud provozovatel neprokáţe, ţe se na něho nevztahuje povinnost 

zabezpečit finanční zajištění podle § 14 zákona nebo toto finanční zajištění 

neodpovídá riziku vzniku ekologické újmy, příslušný orgán vydá opatření nebo 

pokyn ke zjednání nápravy nebo uloţí pokutu. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Povinnost zpracovat hodnocení rizik se vztahuje na všechny 

provozovatele, jejichţ předmět činnosti je uveden v příloze č. 1 zákona. Z 

povinnosti zabezpečení finančního zajištění jsou vyjmuti pouze provozovatelé 

dle § 14 odst. (3) a (4) zákona. Všichni ostatní provozovatelé budou muset podle 

současného návrhu nařízení vlády zpracovat minimálně indikativní hodnocení a 

zpracované hodnocení budou muset aktualizovat v závislosti na změnách 

uváděných parametrů. Toto hodnocení budou muset předkládat při kontrolách 

příslušným orgánům dle § 16 zákona.  

§ 14 odst. 5 zákona nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2011, tedy po 

tomto datu musí být stanoveny podrobnosti týkající se finančního zajištění 

nařízením vlády. § 14 odst. 1 aţ 4 zákona, které se týkají povinnosti mít 

zpracované hodnocení rizik a případně tedy i finanční zajištění, nabývají 

účinnosti dnem 1. ledna 2013. 
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