
 

 

Předcházení ekologické újmě 

Nová zákonná povinnost dle zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění 
pozdějších právních předpisů. 

 
Vážení zákazníci, 
 
dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o novinkách v oblasti environmentální legislativy, která 
se týká Vaší činnosti. Jedná se o novou zákonnou povinnost vycházející ze zákona č. 167/2008 Sb., 
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, která stanoví povinnosti pro velkou část organizací, a to 
posouzení rizik a finanční zajištění. 
Jedná se o povinnosti spojené s rizikem vzniku ekologické újmy, popř. s jejím skutečným vznikem. Jednou 
z povinností je „zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona“, která musí být 
splněna  
 
do konce roku 2012. 
 
Tuto povinnost mají provozovatelé vykonávající provozní činnosti uvedené v příloze k zákonu (uvádíme na 
konci tohoto dopisu). Nemusí ji plnit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik (základního 
a/nebo podrobného), že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady 
nižší než 20.000.000 Kč. 
Dále jí nemusí plnit ti, kteří jsou registrováni v Programu EMAS, nebo mají certifikovaný systém 
environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, nebo prokazatelně zahájili činnosti potřebné 
k této registraci či získání této certifikace. I tito provozovatelé ale musí zpracovat tzv. „základní hodnocení 
rizik“. 
I když je povinnost dána zákonem z roku 2008, prováděcí předpis umožňující zpracovat hodnocení rizik (NV 
č. 295/2011 Sb.) vyšel až v říjnu loňského roku. 
 
V této souvislosti nabízíme: 
 

1. Prvotní posouzení relevantnosti požadavků zákona pro Vaší společnost 
2. Zpracování hodnocení rizik (základní a/nebo podrobné) 
3. Poradenské služby při zavádění požadavků těchto norem (pro společnosti, které nejsou 

registrovány v programu EMAS nebo certifikovány podle ISO 14001) 
 
Seznam provozních činností pro zabezpečení finančního zajištění k náhradě ekologické újmy: 
 

1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu; 
2. Provozování zařízení k využívání, 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; 
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 železniční, 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 těžebním odpadem. 

 
Povinnost zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na odstranění možné ekologické újmy je účinné 
od 1.1.2013. Zpravidla je tato povinnost splněna rozšířením stávajícího pojištění odpovědnosti nebo 
sjednáním speciálního pojištění. 
 
Vyhodnocení rizik musí provozovatelé zpracovat do 31.12.2012. V případě, že takto neučiní, jsou při 
kontrolách orgánů státní správy vystaveni možné sankci až do výše 1.000.000 Kč (v případě neplnění 
nápravných či preventivních opatření až do výše 5.000.000Kč). 
 
Firma UniConsulting s.r.o. Vám nabízí zpracování jak základního hodnocení rizik, tak i následně podrobného 
hodnocení rizik. 
 
V případě zájmu neváhejte kontaktovat Ing. Jana Hrubého na telefonním čísle +420 724 516 545 nebo na 
emailové adrese jan.hruby@uniconsulting.cz. 
 


