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Komentář ke vzoru: Žádost o zahájení řízení o 

uložení preventivních opatření nebo nápravných 

opatření dle § 8 zákona č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

Aktualizováno k 18. 03. 2019 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor využijete, pokud chcete docílit zahájení řízení o uložení preventivních opatření 

nebo nápravných opatření ve smyslu § 8 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě. 

 

Ekologickou újmou je především nepříznivá změna na chráněných druzích volně 

žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má 

závažné nepříznivé účinky na udržování příznivého stavu ochrany takových druhů 

nebo stanovišť. Dále se může jednat také o změnu na podzemních nebo povrchových 

vodách nebo o změnu na půdě, která vznikla znečištěním a představuje tak závažné 

riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví. v důsledku přímého nebo nepřímého 

zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo 

pod něj. Výše uvedené musí být způsobeno provozní činností dle přílohy č. 1 

k zákonu o předcházení ekologické újmě. 

 

Podnět je možné podat ve vztahu k existující ekologické újmě, ale také ve vztahu k její 

bezprostřední hrozbě. Řízení je zahájeno z moci úřední, jakmile se úřad dozví o 

skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že došlo k ekologické újmě nebo pokud 

bezprostředně hrozí její vznik, nebo na základě žádosti, která je doložena 

relevantními informacemi a údaji, z nichž je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo 

taková újma bezprostředně hrozí. Žádost mohou podat fyzické a právnické osoby, 

které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž je takové dotčení 

pravděpodobné – v případě environmentálních spolků se dotčení předpokládá 

vzhledem k jejich hlavnímu účelu, jímž je ochrana přírody a krajiny. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Doplňte své identifikační údaje dle vzoru. Žádost mohou podat 

fyzické i právnické osoby. 

- Adresát 

o Podnět je třeba adresovat místně příslušnému oblastnímu 

inspektorátu České inspekce životního prostředí. V případě národních 

parků jsou příslušnými správy těchto národních parků a v případě 

chráněných krajinných oblastí Agentura ochrany přírody a krajiny. 

Ministerstvo životního prostředí je odvolacím orgánem. Příslušný 
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oblastní inspektorát je možné nalézt zde: 

http://www.cizp.cz/Organizacni-struktura 

- Místo a datum vyhotovení podnětu 

- Výběr opatření, kterých se domáháte 

o Žadatel se může domáhat uložení preventivních nebo nápravných 

opatření. Preventivní opatření jsou na místě, pokud ekologická újma 

jen hrozí a je možné jí předejít, nápravná opatření jsou naproti tomu 

na místě, pokud k ekologické újmě již došlo a je třeba odstranit její 

následky. 

o Pokud provozovatel neprovede preventivní nebo nápravná opatření, 

dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do 

5 000 000 Kč. 

- Popis dotčenosti ekologickou újmou nebo její hrozbou 

o Popište, jakým způsobem se Vás ekologická újma nebo její hrozba 

dotýká. Fyzické osoby mohou argumentovat tím, že v blízkosti 

poškozené oblasti žijí nebo vlastní nemovitosti, spolky jsou dotčeny 

z titulu ochrany přírody a krajiny zakotvené ve stanovách. 

- Popis skutkového stavu a ekologické újmy nebo její hrozby 

o Popište, proč se domníváte, že došlo k ekologické újmě nebo že 

ekologická újma hrozí, a specifikujte místo, kterého se to týká. Popište 

např. svá pozorování z místa. 

o Např. „Jsem vlastníkem rodinného domu v Olomouci na ulici Nádražní, 

č.p. 4. Voda v řece Moravě v blízkosti ulice Nádražní a současně v těsné 

blízkosti sídla společnosti Super společnost s.r.o., vykazuje výrazné 

známky znečištění. Voda značně zapáchá především v brzkých ranních 

hodinách, navíc je zbarvena do hněda. Tento stav se pravidelně opakuje, 

trvá již více než 3 týdny. Vzhledem k tomu, že se u řeky vyskytují chráněné 

druhy rostlin, mám obavu, aby za současného stavu nedošlo ke vzniku 

ekologické újmy a tím k nenapravitelným škodám na životním prostředí“ 

- Přílohy 

o Přílohy nejsou povinnou náležitostí, ale pokud je v textu odkazováno 

na listinné důkazy nebo fotografie, pak je žádoucí je v kopii přiložit.  

Přílohy nejsou povinnou náležitostí, ale pokud je v textu odkazováno na 

listinné důkazy, pak je žádoucí je v kopii přiložit. Kde nalézt další 

informace 

Podrobnější informace k předcházení ekologické újmě najdete v našich manuálech: 

- https://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-lesa-a-

pudy/rada/predchazeni-ekologicke-ujme-a-jeji-naprava 

Dále naleznete informace na následujících odkazech: 

- https://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma 

- http://www.cizp.cz/(1edg1p45bpvxrebbl1rlxj55)/default.aspx?ido=437&sh=-

164913069 

http://www.cizp.cz/Organizacni-struktura
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-lesa-a-pudy/rada/predchazeni-ekologicke-ujme-a-jeji-naprava
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-lesa-a-pudy/rada/predchazeni-ekologicke-ujme-a-jeji-naprava
https://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma
http://www.cizp.cz/(1edg1p45bpvxrebbl1rlxj55)/default.aspx?ido=437&sh=-164913069
http://www.cizp.cz/(1edg1p45bpvxrebbl1rlxj55)/default.aspx?ido=437&sh=-164913069
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Na co nezapomenout 

- Žádost by měla být doložena relevantními informacemi a údaji, 

z nichž je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo taková újma 

bezprostředně hrozí. 

  



  

Jak pracovat se vzorem? 

• Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného 

vzoru. 

• Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé 

varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností. 

o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí 

rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu. 

• Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto 

formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný. 

• Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem: 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory 

 

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes 

kontaktní formulář.  

Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na  

e-mailovou adresu servis@frankbold.org 

 

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním 

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory
https://frankbold.org/poradna/dotaz
mailto:servis@frankbold.org?subject=Podnět%20ke%20vzoru:%20
http://frankbold.org/podporte-nas

