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Spojené státy jsou zemí, která má se soudními případy, které řeší problematiku 
odpovědnosti za škody na životním prostředí jednoznačně nejdelší a nejpočetnější 
zkušenost. Stěžejním zákonem v této problematice je Comprehensive Environmental 
Response Compensation and Liability Act (1980), známější spíše jako CERCLA či 
Superfund. Tento zákon nařizuje odpovědným subjektům napravit (make good) škody na 
životním prostředí, které způsobily, a to obnovením či nahrazením poškozených přírodních 
zdrojů a zaplacením škod vzniklých snížením užitné hodnoty (lost use) u veřejně 
vlastněných zdrojů"1.  
 
Škody na přírodních zdrojích jsou tzv. "residuální" ve vztahu k sanaci. Znamená to, že 
náhrady za poškození přírodních zdrojů mohou být vymáhány až v případě, že i po 
vyčištění dané lokality zůstává zásadním způsobem poškozena, či pokud došlo k takovému 
snížení stavu zvěře, jež nelze napravit bez lidského zásahu.  
 
Zákon CERCLA ve svých ustanoveních naplňuje dva cíle. Za prvé se zabývá sanací 
znečištěných lokalit2 s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí před dalším 
poškozením. Za druhé dává možnost vymáhat kompenzaci za poškození přírodního zdroje. 
 
Oceňování škod způsobených na přírodních zdrojích je nejkontroverznějším prvkem této 
problematiky. I přesto, že CERCLA nestanovuje ve svých ustanoveních žádnou konkrétní 
metodu pro oceňování přírodních zdrojů, vyzývá k ustanovení standardní procedury, která 
bude využívána při hodnocení a oceňování škod na přírodních zdrojích. Na základě toho 
představil Department of Interiror v roce 1986 směrnici (Code of Federal Regulation, Title 
43, Subtitle A) k problematice znečištění země a National Oceanic and Atmospheric 
Administration směrnici k problematice pobřežních a mořských oblastí.  
Právě problematice určování škod a užívaných metod se věnuje část 11 směrnice C.F.R.43 
A. Tato část stanovuje postupy a metodologie pro určování:  
1. nákladů na vybraný způsob obnovení, napravení, nahrazení a/nebo získání 

odpovídajících zdrojů, 
2. kompenzační hodnoty ztracených služeb, které zdroj poskytoval veřejnosti.  
 
Ad. 1: Náklady na obnovení, napravení, nahrazení a/nebo získání odpovídajících zdrojů, 
jsou stanoveny oprávněným subjektem ve výši, která odpovídá částce potřebné k výše 
uvedeným aktivitám. Ustanovení rozděluje náklady na přímé a nepřímé a zároveň je 
definuje. Dále jsou stanoveny metody, ze kterých si oprávněný subjekt může zvolit tu 
nejvhodnější.  
 
Ad.2: Kompenzační hodnota je částka nutná ke kompenzaci veřejnosti za ztráty služeb, 
které zdroj poskytuje v době od poškození zdroje po jeho navrácení do základních 
podmínek (baseline conditions)3. Kompenzační hodnota zahrnuje jak hodnotu ztráty užití 
zdroje veřejností,  tak i hodnoty jako je existenční hodnota či hodnota odkazu. 
Kompenzační hodnota je rozdělena na hodnotu užití (use) a hodnotu pasivního užití (non-
                                                 
1 Opatření se týká pouze statků ve veřejném vlastnictví, ne soukromých osob a majetku v soukromém 
vlastnictví. 
2 CERCLA se zabývá výhradně únikem a znečištěním nebezpečnými látkami. 
3 Nepoužívá se termín do původních podmínek, neboť vlivem přírodních i lidských aktivit se kvalita 
přírodních zdrojů neustále mění.  



use). Hodnota užití odpovídá hodnotě odpovídající přímému užití služeb poskytovaných 
přírodním zdrojem.  
 
Hodnota pasivního užití je definována jako rozdíl mezi kompenzační hodnotou a hodnotou 
užití. Směrnice stanovuje metody, ze kterých si autorizované subjekty mohou zvolit 
nejvhodnější pro určení ochoty platit. Jedná se konkrétně o následující:  

• metoda tržních cen (market price methodology) 
• oceňovací metoda (appraisal methodology) 
• příjmová metoda (factor income methodology) 
• metoda cestovních nákladů (travel cost methodology) 
• hédonická metoda (hedonic pricing methodology) 
• metoda jednotkové hodnoty (unit value methodology) 
• metoda kontingentího oceňování (conitngent valuation methodology) 

 
 
 
V praxi je obvykle vymáhání škody realizováno současně s probíhající sanací a dle statistik 
General Accounting Office je téměř polovina vypořádání o škodách na přírodních zdrojích 
dohodnuta současně s vypořádáním sanačních prací. K dubnu 1995 neobsahovalo 48 z 98 
případů mimosoudního vyrovnání žádné platby za škody na životním prostředí, ve zbylých 
50 se platby pohybovaly mezi  4000 a 24 miliony USD.  
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