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Možné způsoby počítání škod způsobených požárem vegetace 
 
Anotace 
 
Článek, na základě analýzy platných právních předpisů, popisuje možné způsoby počítání 
škod způsobených požárem vegetace. Upozorňuje na některá ustanovení „nového“ zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který již neužívá slovní spojení „škoda na přírodě  
a životním prostředí“. Je konstatováno, že kromě klasického vyčíslování škod způsobených 
požárem podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, platí v České republice primárně 
odpovědnost za škody v oblasti životního prostředí podle zákona č. 167/2008 Sb.,  
o předcházení ekologické újmě. Poškozením životního prostředí může dojít za určitých 
okolností také ke vzniku trestněprávní odpovědnosti, co je upraveno ve zvláštních právních 
předpisech pro oblasti ochrany životního prostředí. 
 
Klíčová slova 
 
Preventivní opatření, nápravné opatření, hodnocení a odhad škod, ekologická újma 
 
Summary 
 
The article, based on an analysis of existing legislation, describes possible ways of 
quantification of the damage on vegetation caused by fire. It highlights some of the 
provisions of the "new" Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code, which already does not use the 
phrase "damage to the nature and the environment." It is noted that, in addition to the 
classical determining of the damage caused by the fire under the Act no. 133/1985 Coll., On 
fire protection, the Czech Republic has primary responsibility for damages the environment 
by Act no. 167/2008 Coll., On prevention of environmental damage. Environmental damage 
may, under certain circumstances, also lead to the criminal responsibility, what is regulated 
by special laws for the protection of the environment. 
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 Možné způsoby počítání škod způsobených požárem vegetace 
 

Charakter lesních požárů, jejich počet, výměra a způsobené škody jsou ovlivňovány 
množstvím faktorů klimatické, přírodně porostní a zejména společenské sociálně-
ekonomické povahy. Počet, výměra a škody způsobené lesními požáry na území České 
republiky značně kolísají v jednotlivých letech. Statistické údaje tohoto druhu jsou podrobně 
sledovány příslušnými orgány státní správy, zejména hasičským záchranným sborem.  

Ekonomické škody na dřevo produkční funkci lesa jsou ovlivněny případy, kdy dojde 
pouze k tzv. zahoření, podzemnímu nebo pozemnímu požáru hrabanky a bylinného nebo 
keřového podrostu.  

V takových poměrně častých případech je ekonomická škoda nepatrná, často je 
uváděna ve statistikách hasičského záchranného sboru jako nulová. Znamená to, že celkové 
ekonomické škody a uchráněné hodnoty by byly vyšší při zahrnutí i společenských netržních 
sociálně-ekonomických funkcí lesa, jako jsou funkce půdoochranné, hydrické (vodohos-
podářské), vzduchoochranné, zdravotně-hygienické (zejména rekreační) a kulturně naučné 
(zvláště přírodoochranné). Dochází k nim rovněž tehdy, je-li postižená plocha ihned opět 
zalesněna.  

Dané společenské sociálně-ekonomické újmy bohužel nejsou do šetření a statistik 
zahrnovány, protože chybí přijatá metodika pro jejich výpočet v rámci České republiky. 

Úředně jsou v rámci státní správy sledovány a vykazovány pouze tzv. ekonomické 
škody počítané od roku 1999.  

Výše škody na lesních pozemcích a lesních porostech je Ministerstvem vnitra  
– Hasičským záchranným sborem a lesními správami kalkulována podle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. 
Jedná se o vyjádření škody na tržní dřevoprodukční funkci lesa z pohledu soukromo-
vlastnického. 

Kromě klasického vyčíslování škod způsobených požárem podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně v platném znění a dále podle příslušných prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu, je zde také primární odpovědnost za škody v oblasti životního prostředí. 

Platná právní úprava odpovědnosti za ekologickou újmu je obsažena v právních 
předpisech v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v zákoně č. 17/1992 Sb.,  
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Je zde určitá souvislost s odpovědností za 
škodu občansko-právní (zejména podle občanského zákoníku). Kromě toho právní řád České 
republiky zná i odpovědnost trestně-právní a odpovědnost za správní delikty (deliktní 
odpovědnost). 

Systém deliktní odpovědnosti za poškození životního prostředí je upraven zejména 
v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (trestněprávní 
odpovědnost) a dále v zákoně České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v jednotlivých právních předpisech na úseku ochrany životního 
prostředí (odpovědnost za přestupky či jiné správní delikty).  

Poškozením životního prostředí může za určitých okolností dojít ke vzniku 
trestněprávní odpovědnosti fyzické osoby spočívající ve spáchání úmyslného nebo 
nedbalostního trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 a násl. 
trestního zákona) nebo dalších trestních činů, jejichž speciální skutkové podstaty jsou 
uvedeny v trestním zákoníku.  
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Systém občanskoprávní odpovědnosti za škody je upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník). Podle § 2900 občanského zákoníku je každý 
povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 
zdraví nebo na vlastnictví jiného. V rámci obecné odpovědnosti rozlišuje občanský zákoník 
odpovědnost za škodu, která byla způsobena porušením právních povinností a vznikla 
zaviněním škůdce (§§ 2895; 2910; 2911; 2913; 2914 občanského zákoníku) a odpovědnost za 
škody způsobené jinému provozní činností (§ 2924 občanského zákoníku).  

Za škodu způsobenou provozní činností občanský zákoník považuje: „Kdo provozuje 
závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již 
byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. 
Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, 
aby ke škodě nedošlo“. 

V případě uplatnění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností (§ 2924 
občanského zákoníku), resp. provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925 občanského zákoníku) 
může často jít i o náhradu škod na životním prostředí.  

Rozsah náhrady škody podle občanského zákoníku je však jedním z limitujících 
faktorů aplikace občanského zákoníku na odškodňování škod na životním prostředí. Podle  
§§ 2951 - 2953 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo 
(ušlý zisk). Způsob náhrady škody je upraven v odstavci prvním, podle kterého se škoda hradí 
v penězích; je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.  

Ekologická újma je obecně chápána jako měřitelná nepříznivá změna přírodního 
zdroje nebo poškození funkcí přírodního zdroje. Tímto svým vymezením se ekologická újma 
odlišuje od klasického soukromoprávního chápání a pojímání škody jakožto materiální ztráty 
na věci, protože újmou je i ztráta imateriální povahy. Takové typy ekologické újmy 
odpovídající zejména poškození mimoprodukčních funkcí životního prostředí (např. oslabení 
retenční funkce pozemku, ztráta druhové pestrosti nebo nevhodná změna druhové skladby) 
však nelze prokazovat jako poškození věci a jejich náhradu tedy občanský zákoník 
nepřiznává.  

Další skutečností, která odlišuje klasické soukromoprávní pojetí škod na majetku 
obsažené v občanském zákoníku od ekologické újmy, je skutečnost, že některé složky 
životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, jsou buď přímo ze zákona 
(podzemní a povrchová voda podle § 3 vodního zákona) nebo nepřímo na základě jejich 
povahy (chráněné druhy volně žijících živočichů) vyloučeny z předmětu vlastnického práva. 

Systém administrativně-právní odpovědnosti za újmy a poškozování životního 
prostředí v oblasti veřejného práva je upraven v obecném rozsahu v zákoně č. 17/1992 Sb.,  
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 17/1992 Sb.), který 
upravuje odpovědnost za ekologickou újmu.  

Dále je právní odpovědnost za poškození životního prostředí upravena také ve 
zvláštních právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí, které obsahují 
různorodou úpravu např. ukládání sankcí a preventivních nebo nápravných opatření, včetně 
možnosti omezit nebo zastavit provoz činnosti v případě hrozby takového poškození. Mezi 
tyto zvláštní právní předpisy patří zejména zákon České národní rady č. 114/1992 Sb.,  
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České 
národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
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předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

Zákon č. 17/1992 Sb. definuje základní pojmy, jako jsou zejména „životní prostředí“, 
„znečišťování a poškozování životního prostředí“, a „ekologická újma“. Znečišťování  
a poškozování životního prostředí je definováno jako „vnášení takových fyzikálních, 
chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, 
které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí“ (§ 8 odst. 1 zákona 
č. 17/1992 Sb.). Poškozování životního prostředí je definováno jako „zhoršování jeho stavu 
znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy“ (§ 8 
odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb.), jedná se tedy o poškození v důsledku protiprávní činnosti. 
Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními 
předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo 
ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky 
životního prostředí (§ 12 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.).  

Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného 
nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému 
poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit (§ 13 
zákona č. 17/1992 Sb.). Zákon č. 17/1992 Sb. dále stanoví některé povinnosti v souvislosti 
s odpovědností za škody na životním prostředí. Každý je povinen, především opatřeními 
přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí  
a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí (§ 17 odst. 1 zákona  
č. 17/1992 Sb.). Každý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní prostředí, nebo 
kdo využívá přírodní zdroje, je povinen na vlastní náklady zajišťovat sledování tohoto 
působení a znát jeho možné důsledky (§ 18 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.). Každý, kdo zjistí, 
že hrozí poškození životního prostředí, nebo že k němu již došlo, povinný učinit v mezích 
svých možností nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků  
a neprodleně ohlásit tyto skutečnosti orgánu státní správy (§ 19 zákona č. 17/1992 Sb.).  
 
 Ekologická újma na lesích 

 
Právní úprava předcházení a nápravy ekologické újmy, popřípadě škody na lesních 

ekosystémech a lesních pozemcích je obsažena v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní 
zákon). Účelem lesního zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les  
a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního 
prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření  
v něm. Lesní zákon považuje za les lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (tj. lesní půdu). 

V § 11 lesního zákona jsou stanoveny základní povinnosti k ochraně lesa. Každý si 
musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů  
a zařízení sloužících hospodaření v lese. Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření  
v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány 
(plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin. Lesní 
zákon dále stanoví zákazy některých činností v lese. V lesích je například zakázáno odhazovat 
hořící nebo doutnající předměty nebo znečisťovat les odpady nebo odpadky (§ 20). 
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V § 21 lesního zákona jsou upraveny náhrady za poškozování lesa. Právnické a fyzické 
osoby, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les a les ohrozí nebo 
poškodí, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo zmírnění jejich škodlivých 
následků. Dojde-li v návaznosti na provádění výstavby k přerušení souvislosti ucelených 
lesních částí, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese, je ten, 
kdo je způsobil, povinen osobě, které tím vznikla újma, nahradit i zvýšené provozní náklady, 
které jí tím vznikly. Ustanovení o ekologické újmě podle zákona č. 17/1992 Sb. tím nejsou 
dotčena. Za lesní porost smýcený v souvislosti s prováděním výstavby je investor povinen 
zaplatit to, čeho by vlastník lesa při řádném hospodaření dosáhl, kdyby nedošlo  
k předčasnému smýcení lesního porostu, a to po odečtení částky, kterou případně získal za 
dříví z likvidovaného lesního porostu.  

Z výše uvedeného rozboru je patrné, že problematika vyčíslení škod způsobených 
požárem vegetace je ve stávajících platných právních předpisech řešena odpovídajícím 
způsobem, je dostatečná, propracovaná a všemi zainteresovanými subjekty akceptovaná  
a realizována.  

Na stávajícím způsobu výpočtu škod, způsobených požárem vegetace, není nutné nic 
měnit. 

 
Hodnocení ekologických škod 

 
Ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů (dále jen zákon o ekologické újmě) vyplývají zásadní povinnosti pro 
desetitisíce firem. Zdaleka ne všechny dotčené podniky však mají přehled  
o všech povinnostech a rizicích, jež se k danému zákonu vztahují. Ke vzniku odpovědnosti 
firmy přitom nyní stačí prokázat příčinnou souvislost mezi provozní činností daného podniku 
a vznikem ekologické újmy. Výčet patnácti provozních činností považovaných za rizikové pro 
životní prostředí a lidské zdraví obsahuje příloha č. 1 výše uvedeného zákona.  

Ačkoli je ochrana životního prostředí v České republice řešena komplexně 
prostřednictvím různých zákonů, problematika tzv. ekologické újmy byla právně ošetřena až 
v roce 2008 zákonem o ekologické újmě. Z tohoto zákona vyplývají zásadní povinnosti pro 
provozovatele vyjmenovaných činností. Zákon o ekologické újmě je implementací směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí  
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. 
 

Ekologická újma 
 
Před nabytím účinnosti zákona o ekologické újmě v roce 2008 bylo možné, že 

provozovatel podnikatelské činnosti způsobil újmu na životním prostředí, ale náhradu škod 
platil stát. Bylo to dáno především limitující rolí občanskoprávní odpovědnosti za škodu  
v právu životního prostředí, která v plné míře neumožňovala penalizovat škody na životním 
prostředí, které nebylo předmětem vlastnictví. Škoda tak mohla vzniknout například na lese, 
tj. na pozemcích a porostech, ale už se například nevztahovala na volně žijící živočichů. Navíc 
bylo možné se ze zodpovědnosti vyvázat prokázáním, že nedošlo k porušení právních 
předpisů, a to i v případě, kdy existovala přímá souvislost mezi provozní činností a škodou na 
životním prostředí. 

http://hodnoceni-rizik-ekologicka-ujma.cz/zakon-167-2008.html
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Nejpodstatnější změna, kterou zákon o ekologické újmě přinesl, vychází z principu 
tzv. objektivní odpovědnosti. K provedení preventivních nebo nápravných opatření již není 
potřeba, aby provozovatel jednal protiprávně. Ke vzniku odpovědnosti stačí prokázat 
příčinnou souvislost mezi provozní činností uvedenou v příloze č. 1 zákona o ekologické újmě 
a vznikem ekologické újmy. Za ekologickou újmu se považuje jen taková újma, která je 
měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo 
podzemní vody a půdu. 
 

Na koho se ekologická újma vztahuje 
 
Příloha č. 1 k zákonu o ekologické újmě obsahuje, jak bylo uvedeno výše, výčet 

patnácti provozních činností považovaných za rizikové pro životní prostředí a lidské zdraví. 
Jedná se například o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo látkami 
závadnými vodám, vypouštění odpadních vod nebo odběr vod, provozování zdrojů znečištění 
ovzduší, provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů. 

Zákon o ekologické újmě se však vztahuje i na provozovatele činností neuvedených  
v příloze zákona, a sice v případě, kdy dojde k ekologické újmě na chráněných druzích  
a přírodních stanovištích a současně jsou porušeny jiné právní předpisy. 
 

Hodnocení rizik ekologické újmy 
 
Před nabytím účinnosti zákona o ekologické újmě bylo uplatnění ekologické újmy  

v praxi velmi problematické. Nebyl totiž vydán předpis, který by upravoval způsob hodnocení 
rizik ekologické újmy a způsob kontroly. Ten byl vydán až v září 2011 (Nařízení vlády  
č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního 
zajištění). Provozovatelé činností uvedených v příloze zákona o ekologické újmě musí znát 
veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku provozování jejich činnosti.  

Hodnocení rizik ekologické újmy musí provádět příslušný provozovatel zvlášť pro 
každé místo provozní činností. Toto hodnocení je založeno na bodování jednotlivých částí, 
které se vztahují k vybraným činnostem, umístění množství chemických látek a závadných 
látek, nebo na základě vzdálenosti od zranitelných oblastí, ptačích oblastí či významnosti 
nejbližšího vodního toku. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické 
újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění, 
tedy pojištění pro případy vzniku ekologické újmy. Termín pro zpracování hodnocení rizik byl 
do konce roku 2012. Při nesplnění této povinnosti hrozí firmám sankce až jeden milion 
korun. Bez zpracovaného hodnocení rizik není možné vykonávat činnost uvedenou v příloze 
zákona. 

Výjimku zaujímá takový provozovatel, který zachází se závadnými látkami, 
nebezpečnými závadnými látkami, nebo zvlášť nebezpečnými závadnými látkami podle 
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v celkovém množství, které nedosahuje limitů 
stanovených v části B přílohy 1 k Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a neprovádí tak hodnocení 
rizik podle tohoto nařízení. 
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Základní hodnocení rizika ekologické újmy se provádí podle přílohy 1 Nařízení vlády 
č. 295/2011 Sb. Pokud je v základním hodnocení překročen počet 50 bodů, provádí 
se podrobné hodnocení rizika ekologické újmy podle přílohy 2 Nařízení vlády č. 295/2011 
Sb. Příslušný provozovatel registrovaný v Programu EMAS1 nebo příslušný provozovatel, 
který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, nebo 
má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 
14 000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace, provádí pouze 
základní hodnocení rizika. 

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí 
vydal Metodický pokyn pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy  
a Metodický pokyn k provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. 

Povinnost zabezpečit finanční zajištění podle § 14 zákona o ekologické újmě je účinná 
ode dne 1. ledna 2013, přičemž zákon o ekologické újmě nestanoví další přechodné období 
pro zpracování hodnocení rizik ekologické újmy. Tedy ke dni 1. ledna 2013 museli mít 
všechny povinné subjekty zabezpečené finanční zajištění a zpracovaná svá hodnocení rizik 
ekologické újmy podle Nařízení vlády č. 295/20011 Sb. 

Rozsah základního hodnocení rizika ekologické újmy jeho jednotlivé číslované 
odstavce sledují řazení částí a bodů uvedených v příloze č. 1 NV č. 295/2011 Sb. s tím, že 
provozovatel přiřazuje pro každé základní hodnocení rizika v jednotlivých částech a řádcích 
číselné hodnoty uvedených bodů. 

Rozsah podrobného hodnocení rizika ekologické újmy je obsahem i finanční 
náročností provedení srovnatelný s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Podrobné hodnocení rizika probíhá v obdobných krocích jako základní hodnocení 
rizika, ale vyžaduje výrazně podrobnější zpracování, mnohdy odborníkem se zákonem 
předepsanou autorizací, a jeho cílem je zejména odhad náklad na nápravná opatření (včetně 
preventivních opatření).  

Bez zabezpečení finančního zajištění podle zákona o ekologické újmě nelze vykonávat 
činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.  

Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě 
hodnocení rizik, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá 
náklady nižší než 20 000 000 Kč, nebo ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší 
než 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. Finanční 
zajištění není povinen zabezpečit také provozovatel, který vypouští odpadní vody, které 
neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky. 

 

                                                 
1
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti 

organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES. 

http://hodnoceni-rizik-ekologicka-ujma.cz/zakladni-hodnoceni-rizik-ekologicke-ujmy.html
http://hodnoceni-rizik-ekologicka-ujma.cz/podrobne-hodnoceni-rizik-ekologicke-ujmy.html
http://hodnoceni-rizik-ekologicka-ujma.cz/zakon-167-2008.html
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Hodnocení a odhad škod 
 
Zákon o ekologické újmě se nevztahuje na živelní události výjimečné a neodvratné 

povahy (viz. §1 odst. 3 písm. b)). Jednoznačné vymezení takovýchto událostí není 
provedeno, proto lze předpokládat, že pro hodnocení a odhad škod se použije celá řada již 
platných právních předpisů, prováděcích norem a doporučujících dokumentů typu Metodik, 
protože výslednicí takovýchto kalkulací bude zpravidla klasifikace škod dle výše finančního 
obnosu. 

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 
postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., kraj, 
v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, 
v přenesené působnosti vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu 
majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území a předloží jej Ministerstvu financí 
do 7 dnů od uplynutí doby, na kterou byl stav nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen, nebo 
od zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly tyto stavy vyhlášeny. Náležitosti 
tohoto přehledu stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 93/2006 Sb.  

Kraj zjišťuje údaje nutné pro zpracování přehledu prostřednictvím fyzických osob, 
kterým vystaví písemné pověření. Podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona o státní pomoci při 
obnově území, není-li vstup na pozemky nebo do objektů nacházejících se na území 
postiženém pohromou možný z důvodu obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo 
ohrožení života nebo zdraví osob, jsou potřebné údaje povinni poskytnout pověřeným 
osobám vlastníci takových pozemků a objektů. 

S ohledem na nezbytnost zabezpečení jednotného přístupu krajů a vlastníků lesa ke 
zpracovávání podkladů byla Ministerstvem financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj  
a Ministerstvem zemědělství vypracována Metodika postupu pro stanovení předběžného 
odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství. 

Vzhledem k tomu, že správní obvod (území) národních parků, nebo chráněných 
krajinných oblastí se zpravidla rozkládá ve správním obvodu (na území) dvou i více krajů, 
určujícím by měl být ten kraj, ve správním obvodu (na území) kterého se nachází sídlo správy 
národního parku, resp. chráněné krajinné oblasti. 

Zákon o ekologické újmě implicitně nestanovuje povinnosti orgánů státní správy, ani 
provozovatelů objektů nebo zařízení hodnotit a odhadovat škody, vzniklé na majetku 
sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území. 

 
Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo 

měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo. 
 
Preventivním opatřením se rozumí opatření přijaté v důsledku události, jednání nebo 

opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové 
újmě nebo ji minimalizovat.  
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Nápravným opatřením se rozumí opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické 
újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich 
zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí, 

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. Řízení je zahájeno rovněž na 
základě žádosti (podané fyzickou nebo právnickou osobou, které jsou ekologickou újmou 
dotčeny nebo u nichž je takové dotčení pravděpodobné), která je doložena relevantními 
informacemi a údaji, ze kterých je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo taková újma 
bezprostředně hrozí. 

Příslušný orgán postupuje při ukládání nápravných opatření k zajištění nápravy 
ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, 
přírodních stanovištích a na vodách podle přílohy č. 4 k zákonu o ekologické újmě. 

Existuje-li důvodné podezření, že v důsledku provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 
k zákonu o ekologické újmě došlo k ekologické újmě na půdě nebo horninách, včetně 
přírodních léčivých zdrojů půdy, příslušný orgán zajistí bez zbytečného odkladu zpracování 
analýzy rizik.  

K analýze rizik si příslušný orgán vyžádá stanovisko příslušné krajské hygienické 
stanice2, která posoudí rizika pro lidské zdraví plynoucí z přímého nebo nepřímého zavedení 
látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě 
ekologické újmy na půdě stanoví metody a způsob zpracování analýzy rizik, způsob 
hodnocení vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření, stanovování cílů nápravných 
opatření a způsobů prokazování jejich dosažení, včetně způsobu srovnání alternativních 
postupů omezování nebo eliminace rizik pro lidské zdraví, a dále způsob posouzení těchto 
rizik plynoucích z přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo 
mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. 

Cíle nápravných opatření se stanovují jako kvantitativní nebo kvalitativní cílové 
parametry na základě analýzy rizik a stanoviska krajské hygienické stanice tak, aby byla 
vyloučena závažná rizika nepříznivého vlivu na lidské zdraví související s přítomností látek, 
přípravků, organismů nebo mikroorganismů zavedených na zemský povrch nebo pod něj. 

Cílem preventivních opatření je snížení koncentrace látek, přípravků, organismů nebo 
mikroorganismů nebo zamezení jejich šíření tak, aby se předešlo vzniku ekologické újmy 
zejména na vodách. 

Na území národních parků a chráněných krajinných oblastí a jejich ochranných pásem 
jsou příslušným orgánem v rozsahu působnosti inspekce správy národních parků nebo 
chráněných krajinných oblastí3. Správa národního parku nebo chráněné krajinné oblasti je 
věcně příslušným orgánem podle zákona o ekologické újmě, pokud se příčina vzniku 
ekologické újmy nebo její bezprostřední hrozby nachází na území národního parku nebo 

                                                 
2
 § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

zákona č. 254//2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona  
č. 274/2003 Sb., zákona č. 381//2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 
Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. 
3
 § 75 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona 

č. 218/2004 Sb. 
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chráněné krajinné oblasti nebo v ochranném pásmu národního parku nebo chráněné 
krajinné oblasti. 

 
Podle §12 zákona o ekologické újmě provozovatel, který způsobil ekologickou újmu 

nebo její bezprostřední hrozbu, je povinen nést náklady, a to i v případě, kdy preventivní 
opatření nebo nápravná opatření zajistí příslušný orgán. O náhradě nákladů rozhoduje 
příslušný orgán, který uložil preventivní nebo nápravná opatření podle zákona o ekologické 
újmě. Příslušný orgán hradí náklady, které vynaložil místo provozovatele, ze státního 
rozpočtu. Bez zbytečného odkladu uloží provozovateli povinnost nahradit náklady takto 
vynaložené. Podle zákona o ekologické újmě se pod pojmem „příslušné orgány“ rozumí  
a státní správu (kontrolu a evidenci) vykonávají: 

 
a) Ministerstvo životního prostředí, 
b) Česká inspekce životního prostředí, 
c) správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí, 
d) Ministerstvo obrany, 
e) Ministerstvo zdravotnictví, 
f) krajské hygienické stanice, 
g) újezdní úřady. 
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 Pojem CSI EEA 
 
 Zkratka CSI EEA znamená Core Set of Indicators of the European Environment Agency 
(Základní sada indikátorů Evropské agentury pro ochranu životního prostředí). Jedná se  
o určitou „nadstavbu“ k údajům typu „hrubý domácí produkt“. Tyto indikátory, kterých je 
celkem 37, mohou být členěny do několika skupin: 
 
 A = popisný indikátor, odpovídající na otázky typu „co se děje?“. 
 B = indikátor výkonu; „dosahujeme cílů, které jsme stanovili?“. 
 C = indikátor účinnosti; „zlepšuje se situace?“. 
 D = indikátor efektivity politiky; „vykazuje politické úsilí dopad?“. 
 E = indikátor obecného blahobytu; „je celková situace lepší?“. 

  
 
 Příkladem aplikace může být aspekt koncentrace škodlivin v mořských organismech, 
podíl tříděného odpadu, ale i celá řada dalších témat.4 
 

 

                                                 
4
 European Environment Agency Core Set of Indicators — Guide. European Environment Agency Technical 

Report. 2005, č. 1. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities. 2005. ISSN 1725-
2237. 2005 http://www.a21italy.it/medias/713-eeareport105.pdf 
Fact Sheets about Europe's Environment. European Environment Agency.  
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/#c5=&c7=all& c0=10&b_start=0 
HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 
životního prostředí. Praha: CENIA. 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7. 2006 http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/prirucka_ pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf 
PIGNATELLI, Roberta. The European Environment Agency Environmental Indicators. European Environment 
Agency. 12. X. 2012 http://www.beyond-gdp.eu/download/bgdp-ve-eea.pdf 
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Hodnocení škod způsobených požárem vegetace: závěry 
 

Charakter lesních požárů, jejich počet, výměra a způsobené škody jsou ovlivňovány 
množstvím faktorů klimatické, přírodně porostní a zejména společenské sociálně-
ekonomické povahy. Počet, výměra a škody způsobené lesními požáry na území České 
republiky značně kolísají v jednotlivých letech. Statistické údaje jsou podrobně sledovány 
příslušnými orgány státní správy, zejména Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru České republiky.  
 Výše škody na lesních pozemcích a lesních porostech je Ministerstvem vnitra  
– Hasičským záchranným sborem České republiky a lesními správami kalkulována podle 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích. Jedná se o vyjádření škody na tržní dřevoprodukční funkci lesa  
z pohledu soukromovlastnického. 
 Platná právní úprava odpovědnosti za ekologickou újmu je obsažena v právních 
předpisech v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v zákoně č. 17/1992 Sb.,  
o životním prostředí, v platném znění. 
 Kromě klasického vyčíslování škod způsobených požárem podle zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně v platném znění a dále podle Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, je zde 
také primární odpovědnost za škody v oblasti životního prostředí podle zákona č. 167/2008 
Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.  
 Příslušná ustanovení zákona č. 167/2008 Sb. jsou následně rozpracována ve Vyhlášce 
Ministerstva životního prostředí č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na 
půdě, v Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších 
podmínkách finančního zajištění a v neposlední řadě v Metodickém pokynu odboru 
environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí č. ZP 22/2012 
pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. 

Poškozením životního prostředí může za určitých okolností dojít také ke vzniku 
trestněprávní odpovědnosti fyzické osoby spočívající ve spáchání úmyslného nebo 
nedbalostního trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 a násl. 
trestního zákona) nebo dalších trestních činů, jejichž speciální skutkové podstaty jsou 
uvedeny v trestním zákoníku.  
 Posuzování právní odpovědnosti za poškození životního prostředí, které je upraveno 
ve zvláštních právních předpisech pro oblasti ochrany životního prostředí, jako například  
v zákoně České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v zákoně  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v zákoně České 
národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v zákoně č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) všechny v platném znění, je zpravidla 
komplexně zajištěno příslušným orgánem státní správy.  
 Z výše uvedeného rozboru právních předpisů je patrné, že problematika vyčíslení 
škod způsobených požárem vegetace je ve stávajících platných právních předpisech 
formálně řešena odpovídajícím způsobem. Na druhou stranu existuje silný názor, že „přímé 
škody“ týkající se „obyčejného“ majetku, nelze v úplnosti aplikovat na přírodně velmi 
hodnotná chráněná území (problematická kvantifikace nákladů na uvedení situace do 
původního stavu, je-li takový proces vůbec možný atd.).  
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Ekonomické škody na dřevoprodukční funkci lesa jsou ovlivněny případy, kdy dojde 
pouze k tzv. zahoření, podzemnímu nebo pozemnímu požáru hrabanky a bylinného nebo 
keřového podrostu.  

V takových poměrně častých případech je ekonomická škoda nepatrná, často je 
uváděna ve statistikách záchranného hasičského sboru jako nulová. Znamená to, že celkové 
ekonomické škody a uchráněné hodnoty by byly vyšší při zahrnutí i společenských netržních 
sociálně-ekonomických funkcí lesa, jako jsou funkce půdoochranné, hydrické 
(vodohospodářské), vzduchoochranné, zdravotně-hygienické (zejména rekreační) a kulturně 
naučné (zvláště přírodoochranné). Dochází k nim rovněž tehdy, je-li postižená plocha ihned 
opět zalesněna.  

Dané společenské sociálně-ekonomické újmy bohužel nejsou do šetření a statistik 
zahrnovány, protože chybí přijatá metodika pro jejich výpočet v rámci České republiky. 

Úředně jsou v rámci státní správy sledovány a vykazovány pouze tzv. ekonomické 
škody počítané od roku 1999.  

Ekonomickou újmu však lze vyčíslit pouze prostřednictvím škody na věci (například 
budovách, porostu nebo na pozemcích). Oproti tomu ekologická újma je chápána jako 
měřitelná nepříznivá změna přírodního zdroje nebo poškození funkcí přírodního zdroje. 
Tímto svým vymezením se ekologická újma odlišuje od klasického soukromoprávního 
chápání a pojímání škody jakožto materiální ztráty na věci, protože újmou je i ztráta 
imateriální povahy. Takové typy ekologické újmy odpovídající zejména poškození 
mimoprodukčních funkcí životního prostředí (např. oslabení retenční funkce pozemku, ztráta 
druhové pestrosti nebo nevhodná změna druhové skladby) však nelze prokazovat jako 
poškození věci a jejich náhradu zákon č. 89/2012 SB., občanský zákoník jednoznačně 
nepřiznává. 


