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Úvod 

„Člověk není vládcem přírody, není jejím pánem, jejím vrcholem, jejím nejlepším 

organizátorem, jejím rozumem. Člověk je prostě jen její součástí.“1 

 

Václav Havel 

 

Opakovaným používáním pojmu životní prostředí může docházet k jeho následnému 

vyprázdnění. Život lze popsat jako neustálý proces změn, vývoje a pohybu. Význam slova 

prostředí je pak většinou společnosti chápán jako vnější část světa, která nás obklopuje a která do 

jisté míry ovlivňuje existenci všech organismů včetně člověka a jeho myšlenek, stejně jako jeho 

pocitů. Pojem životní prostředí lze vymezit mnoha způsoby, avšak každý, kdo tak bude činit, by 

se měl vyvarovat takové formulace, jež staví člověka do pozice pouhého vnějšího pozorovatele. 

Subjektu, který si provázanost s přírodou a životním prostředím uvědomí až v momentu, kdy na 

základě jeho nezodpovědného chování dojde k porušení velmi křehké rovnováhy, ve chvíli, kdy 

je reálným nebezpečím ohrožen i on sám. 

Přístup k ochraně životního prostředí se mění v průběhu vývoje společnosti, a to především 

v souvislosti s rozvojem hospodářských činností, ať již v oblasti průmyslu, dopravy či energetiky, 

u kterých nelze popřít jejich potenciálně škodlivý vliv na stav životního prostředí a jeho složek. 

Nejhlasitější reakce přicházejí bohužel až ve chvíli, kdy k naplnění těchto potenciálně škodlivých 

vlivů bezprostředně dochází. Poškození životního prostředí se tak stává hmatatelným a naprosto 

skutečným ve svých důsledcích. Jako příklady nedávných a svým rozsahem ničivých ekologických 

katastrof lze jmenovat havárii plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu, havárii japonské 

jaderné elektrárny Fukušima I nebo samovznícení indického jezera Bellandur. Tváří v tvář 

změnám klimatického systému Země a nebezpečí plynoucího z plastového znečištění moří a 

oceánů se ochrana životního prostředí dostává do popředí zájmu společnosti a věnuje se jí stále 

větší pozornost. 

Četné poškozování a ohrožování životního prostředí a jeho složek současně nepříznivě 

působí na veškeré živé organismy vyskytující se na planetě Zemi člověka nevyjímaje. Člověk se 

však od ostatních živých organismů liší tím, že životní prostředí využívá způsobem, kterým ho do 

jisté míry přetváří a v určitých případech též i ohrožuje a ničí. Na základě toho je společenství lidí 

povinno přijmout nezbytná opatření a vytvořit systém účinných nástrojů, které dokážou zajistit 

                                                
1 Výňatek z projevu na konferenci Životní prostředí pro Evropu v Dobříší dne 21. června 1991. 
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takový stav životního prostředí, jež umožní současným, ale i budoucím generacím prožít 

plnohodnotný život bez obav o svoji existenci z důvodu případných environmentálních krizí. 

Vedle politických, ekonomických, vědecko-technických a vzdělávacích nástrojů je jedním 

z prostředků ochrany životního prostředí také právo, jehož význam v dané oblasti neustále roste.  

Přestože je za zásadní často pokládána otázka prevence, lze za neméně důležitou součást ochrany 

životního prostředí a jeho složek považovat též aplikaci právní odpovědnosti. Skutečnost, že 

subjektům práva vznikají v důsledku porušení primární povinnosti stanovené v oblasti práva 

životního prostředí sekundární povinnosti sankční povahy, se musí vštípit do obecného povědomí 

všech lidí ve společnosti. Pouze za předpokladu vymahatelnosti právních norem a důsledné 

aplikace odpovědnosti za jejich porušování lze docílit efektivní ochrany životního prostředí. 

V rámci ochrany životního prostředí se uplatňuje více druhů právní odpovědnosti, ze 

kterých se tato diplomová práce zaměřuje na odpovědnost trestněprávní. Trestní právo působí 

v rámci ochrany životního prostředí jako prostředek ultima ratio, tedy jako prostředek poslední 

instance, a to v případech, kdy nepostačuje uplatnění jiného druhu právní odpovědnosti. Na úseku 

ochrany životního prostředí sice tradičně převládá aplikace administrativně právní odpovědnosti, 

avšak důležitost trestního práva jako nástroje ochrany životního prostředí je bezesporu neustále na 

vzestupu. V určitých ohledech problematická povaha vztahu mezi soudním a správním trestáním 

vybízí ke srovnání těchto dvou druhů odpovědnosti, což bude mimo jiné jedním z cílů předkládané 

diplomové práce. 

Kromě vymezení esenciálního obsahu a vzájemných vztahů trestní odpovědnosti a 

odpovědnosti za přestupky se nabízí též porovnání z hlediska frekvence jejich uplatňování na 

úseku ochrany životního prostředí. Na základě statistických dat soudů a státních zastupitelství2 lze 

konstatovat, že v letech 2016 až 2018 byla každoročně podána obžaloba maximálně v desítkách 

trestních věcí souvisejících s pácháním environmentální trestné činnosti. Co do počtu výskytů 

převládají hlavně trestné činy týrání zvířat, pytláctví a neoprávněného nakládání s chráněnými 

volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, zatímco například obecně formulovaná 

skutková podstata trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí zůstává téměř 

nevyužívána. Pokud jde o odpovědnost správněprávní, lze podle údajů vyplývajících z Výroční 

zprávy České inspekce životního prostředí za rok 2018 konstatovat, že četnost její aplikace je 

                                                
2 Viz Přehledy o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných fyzických osobách podle paragrafů – paragrafy 

dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) za uplynulé roky. [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html; 

Zprávy o činnosti státního zastupitelství uplynulé roky. [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti
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znatelně vyšší, než je tomu u odpovědnosti trestněprávní.3 Příkladem může být skutečnost, že 

v letech 2016 až 2018 vydala Česká inspekce životního prostředí každoročně přes dva a půl tisíce 

pravomocných rozhodnutí o pokutách s tím, že celková částka pokut každoročně převyšovala 

hranici sto milionů korun českých.4 

V souvislosti s výše uvedenou komparací je možné si položit otázku, zdali je trestněprávní 

odpovědnost při ochraně životního prostředí uplatňována všude tam, kde by to s ohledem na 

konkrétní okolnosti daného případu bylo možné a zároveň i vhodné a účelné. Vedle toho se 

v platném právu vyskytují případy, kdy za určité přestupky na úseku ochrany životního prostředí 

lze uložit pokuty v takové výši, jež budí pochybnost o tom, zdali je správné považovat takové 

jednání ještě za přestupek, a jestli by takové jednání již nemělo být kvalifikováno jako trestný čin. 

V neposlední řadě se dostává na povrch také problematika překrývání formálních znaků trestných 

činů a správních deliktů. Tato diplomová práce se kromě jiného zaměří i na zodpovězení a rozbor 

všech výše nastíněných otázek a problémů. 

Přestože byla tématu trestněprávní ochrany životního prostředí v posledních dvou 

desetiletích věnována nemalá pozornost, převažuje nízké právní povědomí o této problematice, a 

to jak u laické veřejnosti, tak do jisté míry též mezi orgány činnými v trestním řízení. Tato 

skutečnost může mimo jiné vyplývat již z výše zmíněného nepoměru uplatňování trestněprávní 

odpovědnosti v porovnáním s aplikací odpovědnosti správněprávní. Lze prohlásit, že tato povrchní 

znalost environmentální kriminality a podmínek jejího postihování může být jedna z příčin 

bagatelizace závažnosti trestných činů proti životnímu prostředí, která je jinak pro charakter jejich 

následků často nedozírná. Tento ne příliš uspokojivý stav ve společnosti se tak stal jedním 

z důvodů, proč jsem se rozhodl věnovat právě tématu trestněprávní ochrany životního prostředí. 

Cílem této diplomové práce je jednak snaha nabídnout ucelený pohled na problematiku 

trestněprávní ochrany životního prostředí, včetně jejích teoretických východisek, a zároveň se 

pokusit o vymezení a zodpovězení základních otázek, které danou oblast definují. Kromě toho se 

zaměřím na analýzu a zhodnocení platné právní úpravy trestných činů proti životnímu prostředí 

s tím, že v případě shledání určitých nedostatků se pokusím nabídnout návrhy možných změn a 

pohledu de lege ferenda. Jednotlivé zdroje informací ze kterých budu při zpracovávání 

následujícího textu vycházet, tvoří především platné právní předpisy, včetně jejich historického 

vývoje, dále též soudní rozhodnutí, odborná literatura a v neposlední řadě rovněž mnohé odborné 

články. 

                                                
3 Výroční zpráva České inspekce životního prostředí za rok 2018, s. 4, [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: 

http://www.cizp.cz/Vyrocni-zpravy. 
4 Tamtéž. 
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Obsah diplomové práce je dělen do pěti kapitol. V rámci první kapitoly nastíním základní 

teoretická východiska problematiky trestněprávní ochrany životního prostředí. Dotknu se 

vymezení pojmů životního prostředí a ochrany životního prostředí. Určitou pozornost věnuji i 

vymezení oboru práva životního prostředí, stejně jako práva trestního s ohledem na jeho 

specifickou povahu v systému právní odpovědnosti. Druhá kapitola nabídne mimo obecného 

úvodu do problematiky právní odpovědnosti též přehled jejích jednotlivých druhů, se kterými se 

lze na úseku ochrany životního prostředí setkat. Podstatná pozornost bude přitom věnována 

odpovědnosti trestněprávní, a to včetně jejího srovnání s odpovědnostní správněprávní. Další 

kapitola se zaměří na otázku trestní odpovědnosti právnických osob, jejího vývoje, platné právní 

úpravy a důsledků z ní plynoucích pro ochranu životního prostředí. Téma trestní odpovědnosti 

právnických osob bylo do obsahu diplomové práce zahrnuto z důvodu zásadního postavení 

korporací jakožto častých a z hlediska následků pro životní prostředí i významných pachatelů 

environmentální kriminality. 

Následuje kapitola, jejíž cílem bude představení jednotlivých pramenů trestněprávní 

ochrany životního prostředí. Z důvodu značného přeshraničního charakteru následků deliktních 

jednání vůči životnímu prostředí se nejdříve zaměřím na mezinárodní a unijní právní úpravu. 

Zbytek pozornosti bude věnován vývoji právní úpravy na území České republiky. Poslední 

kapitola pojednává o jednotlivých trestných činech proti životnímu prostředí, tak jak jsou dnes 

upraveny v rámci platné právní úpravy. Provedu jejich systematiku a dále též rozbor a zhodnocení 

jednotlivých skutkových podstat s tím, že se zaměřím především na trestné činy přímo mířící na 

ochranu životního prostředí či jeho složek. Součástí bude též srovnání s nástroji, které nabízí 

prameny administrativně právní odpovědnosti a připojení změn, které by zákonodárce mohl zvážit 

z důvodu zefektivnění ochrany životního prostředí. 

Mezi základní metody zkoumání, které hodlám využít při zpracování předkládané 

diplomové práce, patří metody v právní literatuře a textech běžně užívané, a to zejména deskripce, 

analýza-syntéza a komparace, to vše za současného použití historického výkladu a metod 

jazykových. 
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1. Základní teoretická východiska 

Pro správné uchopení tématu trestněprávní ochrany životního prostředí je nezbytné 

vysvětlit teoretická východiska a vyložit základní pojmy, kterými se tato diplomová práce bude 

nutně zabývat a rozvíjet je. Pro začátek je více než vhodné vymezit pojem životního prostředí jako 

takový a poukázat na možné odlišné přístupy jeho chápání. Dalším logickým krokem je objasnění 

termínu ochrany životního prostředí, a to zejména členění ochrany životního prostředí na 

jednotlivé složky.  

Jelikož se tato diplomová práce, jak už z jejího názvu vyplývá, dotýká dvou samostatných 

právních oborů, a to jednak práva životního prostředí, které je pro tuto práci základem a výchozím 

bodem, a na straně druhé i právem trestním, které tvoří jednu z možných alternativ a způsobů 

ochrany životního prostředí, je na místě stručné vymezení těchto právních oborů, a to především 

ve vztahu k nosnému tématu, kterým je trestněprávní ochrana životního prostředí. 

1.1. Životní prostředí a jeho ochrana 

„Existence všech živých organismů (včetně člověka) je podmíněna jejich vztahem 

k přírodě.“5 Absorpční schopnost přírody, která zajišťuje vyrovnávání vnějších vlivů a do určité 

míry i znečišťování a poškozování životního prostředí, není neomezená. Zejména pokud se 

přihlédne k trendu neustálého zvětšování zátěže lidské činnosti na životní prostředí, je nutné dojít 

jednoznačně k závěru, že příroda sama nedokáže tyto projevy regulovat, a tak přichází na řadu 

řešení vycházející z lidské společnosti, ke kterým patří i právo. 

Právo životního prostředí vymezuje základní pojmy, mezi které mimo jiné patří i pojem 

životního prostředí. Ten upravuje ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (dále 

jen „zákon o životním prostředí“), které za životní prostředí označuje: „vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje“. Dále 

ustanovení § 2 zákona o životním prostředí poskytuje demonstrativní výčet základních složek 

životního prostředí, mezi které řadí ovzduší, vodu, horniny, půdu, organismy, ekosystémy a 

energie. 

V rámci právní vědy trvá spor o to, zdali tato zákonná definice považuje za životní prostředí 

pouze tu hmotnou část světa, kterou tvoří příroda6, či zda je možné pod pojmem životní prostředí 

spatřovat i prostředí umělé, člověkem vytvořené či přetvořené. Představitelé širšího pojetí, tedy 

názoru, že životním prostředím se rozumí nejen hmotný svět tvořený přírodou, ale i ta část 

                                                
5 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 3. 
6 Tamtéž, s. 29. 
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životního prostředí, na jejímž vzniku či přeměně se podílel člověk, argumentují převážně tím, že: 

„realita současného stavu na naší planetě je dnes taková, že na ní existuje jen velmi málo míst, 

která dosud zůstávají lidskou rukou nedotčena a zmiňují především vlivy nepřímých zásahů, které 

se mohou projevit i na místech vzdálených několik tisíc kilometrů“.7 Dále svůj názor opírají o 

skutečnost, že je velmi obtížné stanovit hranici mezi životním prostředím vytvořeným výlučně 

přírodními procesy a životním prostředím pozměněném člověkem jen nepatrně.8 Při akceptování 

platnosti tohoto pojetí na základě výše zmíněných důvodů je nutné počítat s tím, že v konečné fázi 

bude mít ono rozšířené pojetí za následek nikoli posílení, ale naopak oslabení ochrany životního 

prostředí, a to z důvodu mnohdy až příliš široké a těžko uchopitelné formulace podstaty životního 

prostředí.9 

Navazujícím pojmem, který je nutno v souvislosti s tématem této diplomové práce zmínit 

je pojem ochrany životního prostředí. Stejně jako pojem předcházející jej definuje zákon o 

životním prostředí v ustanovení § 9, které pod ochranu životního prostředí zahrnuje: „činnosti, 

jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování 

nebo poškozování omezuje a odstraňuje“. Zákonodárce dále doplňuje, že ochrana životního 

prostředí jako celku zahrnuje i ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů, nebo 

konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Znění této definice nám umožňuje rozlišit 

ochranu životního prostředí dle jednotlivých přístupů, a to na přístup defenzivní a přístup 

ofenzivní.10 

Ve smyslu obecného právního principu prevence se defenzivní přístup ochrany životního 

prostředí zaměřuje na eliminaci hrozeb spojených s nejrůznějšími lidskými činnostmi, které by 

mohly mít za důsledek znečišťování nebo poškozování životního prostředí. V praxi se poté projeví 

v rámci administrativně-právních nástrojů ochrany životního prostředí, konkrétně v podobě 

zákazů určitých činností, jejichž negativní dopad na životní prostředí nebudí pochybností nebo 

vázanost některých jiných činností na vydání povolení či souhlasu, tedy příslušných správních 

aktů.11 Na straně druhé ofenzivní složka ochrany životního prostředí počítá s aktivním působením 

na stav životního prostředí tam, kde již k určitému znečištění nebo poškození došlo, a to ve smyslu 

uvedení tohoto nepříznivého stavu do stavu původního, příznivého, nebo alespoň stavu blízkého 

původnímu. 

                                                
7 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 18. 
8 PEKÁREK, M. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 13. 
9 S užším pojetím pracují kromě Damohorského i další autoři. Obdobný názor lze nalézt například v publikaci 

CHMELÍK, J. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2005, s. 14. 
10 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s 29. 
11 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9 vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 133. 
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1.2. Právo životního prostředí 

Zatímco ve světě lze o rozvoji práva životního prostředí hovořit minimálně od 

šedesátých let 20. století12, tak jeho vývoj na našem území je otázkou posledních tří desetiletí. 

Do roku 1989 byla v bývalém Československu otázka ochrany životního prostředí v rámci 

dobových společenských postojů vnímána spíše jako okrajová záležitost, kterou tehdejší právo 

reflektovalo v nedostačujícím rozsahu. Zásadním momentem pro změnu a počátek skutečné 

environmentální legislativy bylo období polistopadové, tedy počátek devadesátých let 20. stol., 

kdy společenské změny umožnily zároveň změnu hodnotové orientace, a tak se naše zákonodárství 

v oblasti ochrany životního prostředí mohlo začít přibližovat tomu západnímu. 

Výrazný vliv na vývoj českého práva životního prostředí a jeho sjednocování se standardy 

zakotvených v právních řádech ostatních evropských zemí mělo postupné přistupování k řadě 

významných mezinárodních úmluv a harmonizace českého práva s právem Evropské unie, tedy 

přizpůsobení tuzemského práva unijním požadavkům. Pro demonstraci významnosti unijního 

práva poslouží uvedení skutečnosti, že podle odhadů vychází vnitrostátní úprava členských států 

v oblasti práva životního prostředí z více než 80 % právě z unijní úpravy.13 

Právo lze obecně definovat jako souhrn právních norem, tedy obecně závazných pravidel 

chování stanovených či uznaných státem.14 K vymezení práva životního prostředí je nezbytné se 

nejdříve zaměřit na jeho cíl. Primárním účelem práva životního prostředí není úprava životního 

prostředí jako takového, ale jeho ochrana. Za předmět práva životního prostředí lze tedy označit 

společenské vztahy, které si kladou za cíl zajištění ochrany tohoto prostředí.15 V souladu s tím je 

možné charakterizovat právo životního prostředí jako soubor právních norem, které upravují ty 

společenské vztahy, které mají relevanci k péči a ochraně životního prostředí. 

Stejně jako jiné právní obory má právo životního prostředí vnitřní systém, podle kterého 

jej lze dále dělit. Konkrétní podoba systému práva životního prostředí je taková, že právo životního 

prostředí tvoří dvě základní části, a to část obecná a část zvláštní. S ohledem na téma trestněprávní 

ochrany životního prostředí se tato diplomová práce orientuje především na část obecnou, do které, 

kromě stěžejní otázky právní odpovědnosti, spadá problematika předmětu, systému, pramenů, 

ústavních základů a hlavních zásad tohoto právního oboru. Zvláštní část naopak upravuje 

především ochranu jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů. Problematice zvláštní 

                                                
12 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 21. 
13 Tamtéž, s. 79. 
14 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 21. 
15 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 28. 
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části se obsah této práce dotkne především v kapitole věnované jednotlivým trestným činům proti 

životnímu prostředí, jejichž skutkové podstaty míří na ochranu dílčích složek životního prostředí. 

Trestní odpovědnost v rámci práva životního prostředí, již řadíme mezi odpovědnost 

deliktní, je součástí tzv. administrativně-právních nástrojů ochrany životního prostředí. Obecně 

lze nástroje ochrany životního prostředí dělit do dvou skupin16, a to podle charakteru jejich 

působení na nástroje přímého a nepřímého působení.17 V rovině trestněprávní ochrany životního 

prostředí jsou primární především nástroje přímého působení, do kterých již zmíněné 

administrativně-právní nástroje, respektive právní odpovědnost jako taková, spadají. Na druhé 

straně nástroje nepřímého působení představují zejména opatření ekonomického charakteru, která 

dávají regulovaným subjektům na výběr z určitých možností chování. Konečná podoba by měla 

být taková, že při aplikaci nepřímých nástrojů, by chování ekologicky vhodné mělo být pro subjekt 

i ekonomicky výhodné a naopak. 

1.3. Trestní právo jako prostředek ultima ratio 

Z pohledu práva životního prostředí lze nazírat na trestní právo jako na jeden z možných 

způsobů ochrany životního prostředí, respektive jako na určitý nástroj upravující právní 

odpovědnost, která nastupuje v souvislosti s poškozováním a ohrožováním životního prostředí. 

S pokračujícím růstem potenciálně škodlivých lidských aktivit ve vztahu k životnímu prostředí je 

otázka uplatňování trestní represe a trestního práva jako takového aktuální a to především 

z důvodu jeho výrazně odstrašující funkce.18 

V rámci tématu trestněprávní ochrany životního prostředí je nezbytné se zabývat 

především otázkami trestního práva hmotného, zatímco trestní právo procesní představuje určitou 

okrajovou oblast, kterou je vhodné zmínit pouze v návaznosti na hmotněprávní úpravu. Trestní 

právo hmotné lze definovat jako odvětví práva veřejného, které chrání práva a oprávněné zájmy 

fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před trestnými 

činy taxativně vypočtenými v trestněprávních normách.19 

Mezi základní funkce trestního práva je možné řadit funkci ochrannou, preventivní, 

represivní a regulativní. Jak pro samotné trestní právo, tak i v jeho souvislosti s ochranou životního 

                                                
16 Pro srovnání je možné uvést i odlišné pojetí, které dělí nástroje ochrany životního prostředí na nástroje přímé 

regulace, nepřímé nástroje regulace, dobrovolné nástroje a přímé aktivity státu na ochranu životního prostředí. S tímto 

systémem pracuje publikace JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 

2016, s. 23. 
17 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 37. 
18 Tamtéž, s. 73. 
19 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 19; 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 32. 
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prostředí, lze za primární označit funkci ochrannou. Trestní právo poskytuje ochranu určitým 

zájmům a hodnotám, tedy určitým právním statkům, mezi které patří i veřejný zájem na ochraně 

životního prostředí. Nutno podotknout, že trestní právo má akcesorní a subsidiární povahu a tuto 

ochrannou funkci plní až v krajních případech, kdy tak účinně a dostatečně nečiní jiné právní nebo 

i mimoprávní prostředky. 

Na základě výše zmíněného je možné označit trestní právo za prostředek poslední instance, 

neboli prostředek „ultima ratio“.20 Dále se v tomto smyslu někdy mluví o trestním právu jako o 

právu sekundárním a někdy také i o jeho podpůrné fragmentární povaze.21 Při aplikaci dané povahy 

trestního práva na otázku ochrany životního prostředí lze říci, že trestněprávní ochrana životního 

prostředí, tím pádem i trestněprávní odpovědnost, nastupuje až ve chvíli, kdy ochranu životního 

prostředí efektivně nezajistí prostředky právní odpovědnosti za ztráty na životním prostředí a dále 

především prostředky správní deliktní odpovědnosti, které jsou v právu životního prostředí 

tradičně a hojně využívány.22 

 S povahou trestního práva jako krajního prostředku ochrany právních statků souvisí také 

jedna z jeho základních zásad, a to zásada subsidiarity trestní represe. Obecně za základní zásady 

trestního práva je možné označit určité právní principy, vůdčí právní ideje, na kterých je trestní 

právo hmotné založeno.23 Ačkoli pro tyto právní principy není zvykem být v ustálené podobě 

obsahem psaných kodexů, v případě zásady subsidiarity trestní represe (a dále spolu se zákazem 

retroaktivity a zásadou zákonnosti) učinil zákonodárce z důvodu jejich zásadní povahy výjimku. 

Zásadu subsidiarity trestní represe upravuje ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“), které stanoví, že: „trestní odpovědnost pachatele a 

trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve 

kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu“. Zásada subsidiarity 

trestní represe tak zakotvuje dvě kumulativně formulované podmínky, které je nutno splnit, aby 

určité protiprávní jednání mohlo být posuzováno jako trestný čin. První podmínkou je dosažení 

určité hranice společenské škodlivosti, která by měla být určována povahou a závažností daného 

skutku.24 Druhou podmínku představuje skutečnost, že ve smyslu trestního práva jako prostředku 

ultima ratio nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. 

Tento přístup je zastáván již tradičně a je možné jej nalézt napříč trestněprávní literaturou. 

Pro srovnání již v třicátých letech 20. století Miřička psal, že: „trestní moc státní nemá býti 

                                                
20 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 24. 
21 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 16. 
22 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 650. 
23 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 26. 
24 NOVOTNÝ, F. Trestní zákoník 2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: Eurounion, 2010, s. 38. 
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přepínána, nýbrž ji užíváno jen potud, pokud je toho nutně zapotřebí“, a dále skutečnost, že: 

„k trestní výhružce by nemělo být saháno tam, kde lze dostatečné ochrany právního statku, o který 

jde, dosáhnouti prostředky jinými… nýbrž jen tam, kde, hledíc na důležitost právního statku, je 

třeba jeho zesílené ochrany“.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 MIŘIČKA, A. Trestní právo hmotné: část obecná i zvláštní. Praha: Všehrd. 1934. Publikace Všehrdu, s. 12. 
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2. Právní odpovědnost při ochraně životního prostředí 

Právní odpovědnost je neodmyslitelnou součástí každého právního oboru a jinak tomu není 

ani u práva životního prostředí. Odpovědnostní vztah působí mnoha způsoby, avšak v následujícím 

textu se zaměřím na to, jak právní odpovědnost ovlivňuje ochranu životního prostředí a jeho 

složek. Následně se pokusím o systematizaci jednotlivých druhů právní odpovědnosti na úseku 

práva životního prostředí a stručně je charakterizuji. Blíže se zaměřím na aspekty trestněprávní 

odpovědnosti a dále provedu její srovnání se správní deliktní odpovědností. 

2.1. Právní odpovědnost obecně 

Právní odpovědnost jako taková představuje pouze jeden ze specifických odpovědnostních 

vztahů, který je v soudobé společnosti uplatňován. Otázka odpovědnosti není pouze záležitostí 

právní, ale její podstata je vybudována na filozofických, morálních, ale často i ekonomických 

základech. Kromě odpovědnosti právní lze dále hovořit o dalších kategoriích, kterými mohou být 

například odpovědnost morální či odpovědnost politická. V souvislosti s ochranou životního 

prostředí je možné zmínit odpovědnost vůči budoucím generacím za udržitelný rozvoj.26 Smyslem 

právní odpovědnosti není obsáhnout všechny její filozofické či etické komponenty, ale sloužit 

právu tím způsobem, že jej činí realizovatelným, respektive podněcuje účinné uplatňování 

právních norem v konkrétním právním řádu. 

O právní úpravě odpovědnosti lze mimo jiné říci, že: „vychází z jistých filozoficko etických 

představ o tom, jak je člověk odpovědný za svoje jednání, za svoje činy před ostatními lidmi, 

společností, sám před sebou a svým svědomím“.27 Určitý rámec pro uplatňování právní 

odpovědnosti určuje zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, kterou zakotvuje 

ustanovení článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a stanovuje, že: 

„státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 

zákon stanoví“. Základem právní odpovědnosti, stejně tak jako její odlišení od jiných druhů 

odpovědností, je tedy její právní, respektive zákonné vymezení. 

Právní odpovědnost lze definovat jako zvláštní formu právního vztahu, ve kterém dochází 

na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy.28 

Základním prvkem je tedy porušení primární povinnosti, u které není rozhodné, zdali je stanovena 

zákonem, správním rozhodnutím, rozhodnutím soudu či založena veřejnoprávní smlouvou.29 

                                                
26 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 580. 
27 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J. a GERLOCH, A. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 189. 
28 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 172. 
29 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 24. 
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Důležitá je skutečnost, že ten, kdo porušil určité právní pravidlo chování, se buď choval tak, jak 

neměl, nebo se naopak nechoval tak, jak měl. Ve chvíli, kdy je porušena primární povinnost, 

dochází ke vzniku nové, sekundární povinnosti sankční povahy. Tím však primární povinnost 

nezaniká a je nadále právně vymahatelná.30 

Pro právo životního prostředí je právní odpovědnost zásadním a nezastupitelným 

prostředkem realizace jeho hlavního cíle, tedy ochrany životního prostředí. Právní odpovědnost 

jednak odrazuje adresáty právních norem od jejich porušování, čímž působí preventivně, a jednak, 

pokud již k určitému porušení pravidla chování došlo, směřuje k nápravě daného nežádoucího 

stavu ve stav původní, příznivý. Naopak z pohledu trestního práva je nejdůležitějším znakem 

právní odpovědnosti sankce, která se také považuje za obecný znak právní odpovědnosti jako 

takové.31 

2.2. Ekologicko-právní odpovědnost 

Pojem ekologicko-právní odpovědnosti se v české právnické literatuře objevuje jako určité 

zjednodušení, které v sobě zahrnuje otázky právní odpovědnosti na úseku ochrany životního 

prostředí.32 Právní odpovědnost v obecném slova smyslu definovaná výše na sebe v platném právu 

bere konkrétní podobu, která se liší v závislosti na tom, který okruh společenských vztahů 

upravuje. Výjimkou tak není ani právní odpovědnost v rámci práva životního prostředí, která do 

jisté míry kopíruje prvky obecné právní odpovědnosti, avšak s ohledem na charakter předmětu 

práva životního prostředí se též vyznačuje specifiky, které ji do jisté míry odlišují.33  

Jedním z těchto charakteristických rysů může být její vnitřní systematika. Ekologicko-

právní odpovědnost lze dělit na deliktní odpovědnost, která v sobě zahrnuje jak odpovědnost 

správněprávní, tak i pro obsah této práce stěžejní odpovědnost trestněprávní. Druhou skupinou 

vedle deliktní odpovědnosti je pak odpovědnost za ztráty na životním prostředí, kterou je možné 

dále členit na soukromoprávní odpovědnost za škodu na životním prostředí a na právní 

odpovědnost za ekologickou újmu, která má naopak veřejnoprávní charakter. 

2.2.1. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí 

Je na místě uvést skutečnost, že deliktní odpovědnost hraje, a to nejen v právu životního 

prostředí, zásadní roli, a to zejména z důvodu jejího navázání na vymezení konkrétních prvotních 

                                                
30 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 172-173. 
31 Tamtéž, s. 171. 
32 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 73. 
33 Tamtéž. 
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povinností osob ve vztahu k životnímu prostředí jako celku či jeho jednotlivým složkám.34 

Deliktní odpovědnost lze označit jako právní odpovědnost, která nastupuje v případě porušení 

jednotlivých pozitivním právem daných povinností, a to jak fyzickými, tak i právnickými osobami, 

tedy v případě určitého protiprávního jednání. Do skupiny deliktní odpovědnosti, jak již bylo výše 

zmíněno, je možné řadit odpovědnost trestní, které bude věnována následující samostatná 

podkapitola a dále odpovědnost správní, též označována jako odpovědnost administrativněprávní 

či odpovědnost za přestupky.35  

Správněprávní odpovědnost je v ochraně životního prostředí zásadně převládající a tudíž 

nejfrekventovanější formou deliktní odpovědnosti. Důvodem, proč má správní odpovědnost 

takový mimořádný význam může být skutečnost, že: „těžiště právní regulace problematiky 

životního prostředí, a tedy i jeho ochrany, je svěřeno veřejnému právu a z hlediska 

institucionálního zabezpečení aplikace této právní úpravy je svěřeno orgánům veřejné správy“.36 

Správním orgánům tedy přísluší aplikace příslušných zákonů, kontrola povinností uložených 

adresátům jednotlivých právních norem a v neposlední řadě i uplatňování nápravných a sankčních 

důsledků vůči těm subjektům, kteří dané povinnosti nerespektují a dopouští se tak protiprávního 

chování.37 

V posledních několika letech probíhal legislativní proces, jehož výsledkem bylo přijetí 

nové úpravy správního trestání, a to zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich (dále jen „přestupkový zákon“) a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen 

„zákon o některých přestupcích“), s datem účinnosti od 1. července 2017. Hlavním důvodem pro 

přijetí této nové úpravy byla snaha o sjednocení a zpřehlednění situace na úseku správní deliktní 

odpovědnosti. Základem správní odpovědnosti je nově spáchání přestupku, který přestupkový 

zákon definuje v ustanovení § 5 jako: „společensky škodlivý protiprávný čin, který je v zákoně za 

přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Při 

zaměření na přechodná ustanovení nového přestupkového zákona, konkrétně na ustanovení § 112 

odst. 1, lze vyčíst, že: „na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních 

deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na přestupky podle tohoto zákona“.38 

                                                
34 DAMOHORSKÝ, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. In: Lidská práva, právní odpovědnost 

a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, s. 11. 
35 V souvislosti s přijetím nové úpravy správního trestání, a to zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 
36 PEKÁREK, M. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 285. 
37 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 106. 
38 Více ke sjednocení pojmu přestupků, jiných správních deliktů fyzických osob a správních deliktů právnických a 

podnikajících fyzických osob viz Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb.,                                                                                    

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nový přestupkový zákon, [online]. [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=555&CT1=0. 
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Vedle této klíčové změny v koncepci správní deliktní odpovědnosti nový přestupkový 

zákon dále podrobněji definuje předpoklady, za kterých vzniká správní deliktní odpovědnost též 

právnickým osobám39. Z pohledu ochrany životního prostředí je správní odpovědnost právnických 

osob věcí zásadní, jelikož právě právnické osoby se s ohledem na povahu jejich činnosti, zvláště 

komerčního charakteru, dopouští protiprávního jednání, které je schopno poškodit či ohrozit 

jednotlivé složky životního prostředí.40 Dále zákon mimo jiné sjednocuje a výslovně upravuje 

důvody zániku odpovědnosti za přestupek. Jednotlivými důvody jsou smrt fyzické osoby, zánik 

právnické osoby bez právního nástupce, vyhlášení amnestie a konečně též uplynutí promlčecí 

doby. Právě po sjednocení právní úpravy zániku odpovědnosti za přestupky, potažmo za jiné 

správní delikty, z důvodu uplynutí promlčecí doby volala odborná veřejnost již delší dobu.41 

2.2.2. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí 

Již dle výše zmíněné systematiky je možné ekologicko-právní odpovědnost členit na 

odpovědnost deliktní a odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Mezi odpovědnost za ztráty 

na životním prostředí lze řadit soukromoprávní odpovědnost za škody na životním prostředí a 

vedle toho též odpovědnost za ekologickou újmu s veřejnoprávním charakterem. Tuto klasifikaci 

odráží i různost pojmů, které se používají pro označení formy odčinění ztrát na životním prostředí, 

a to konkrétně náhrada u odpovědnosti za škody na životním prostředí a náprava pro ekologickou 

újmu.42  

Soukromoprávní odpovědnost za škodu na životním prostředí je založena na předpokladu, 

že: „mnohé části životního prostředí mají z hlediska občanskoprávního povahu věcí a mohou proto 

být předmětem vlastnického práva, případně i dalších majetkových práv“.43 Lidské aktivity ve 

vztahu k životnímu prostředí či jeho složkám mohou mít negativní důsledky v podobě zásahu do 

těchto majetkových práv, tedy jsou schopny v konečné fázi zapříčinit vznik škody. Pod pojmem 

škoda se obecně rozumí újma na majetku určitého subjektu, kterou lze kvantifikovat v penězích. 

Důležitým aspektem otázky odpovědnosti za škody na životním prostředí je náhrada těchto 

škod. Obecně lze mít za to, že institut náhrady škody na životním prostředí je jedním z prostředků 

ochrany životního prostředí, a to i přes omezení, které vyplývá z povahy soukromoprávní 

odpovědnosti za škody. Podle platné právní úpravy je primárním způsobem náhrady škody 

                                                
39 K otázce právnické osoby jako pachatele přestupku více viz § 20 přestupkového zákona. 
40 FABŠÍKOVÁ, Tereza. Nový přestupkový zákon a ochrana životního prostředí. České právo životního prostředí, 

3/2017 (45), s 17. 
41 Právní úprava zániku odpovědnosti za přestupek z důvodu uplynutí promlčecí doby viz § 29-32 přestupkového 

zákona. 
42 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 81. 
43 PEKÁREK, M. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 290. 
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naturální restituce, tedy uvedení do původního stavu.44 Nutno říci, že ve vztahu k ochraně 

životního prostředí je tento způsob náhrady považován za optimální. Pokud není uvedení 

v původní stav možné, nebo žádá-li tak poškozený, hradí se skutečná škoda a ušlý zisk 

v penězích.45 

Právní úprava odpovědnosti za škody na životním prostředí však trpí značným omezením, 

které limituje možnosti její aplikace. První podmínkou pro použití daného druhu právní 

odpovědnosti je skutečnost, že se musí jednat o škody na těch složkách životního prostředí, které 

lze označit za věci v právním slova smyslu a zároveň tyto složky životního prostředí musí náležet 

do vlastnictví určitého subjektu. Dále je aplikace odpovědnosti za škody omezena její 

soukromoprávní povahou, konkrétně principem volné dispozice vlastníka. Poškozený má možnost 

využít svých práv, nikoli však povinnost. Tento fakt také naráží na problém, kdy škůdcem je sám 

vlastník určité složky životního prostředí. Všechny tyto argumenty svědčí o problémovosti užití 

institutu náhrady škody, což víceméně vedlo k vytvoření nového druhu právní odpovědnosti, a to 

odpovědnosti za ekologickou újmu.46 

Odpovědnost za ekologickou újmu byla do českého právního řádu zavedena v souvislosti 

s přijetím a nabytím účinnosti zákona o životním prostředí v roce 1992. Nutno podotknout, že: 

„tento typ odpovědnosti vykazuje řadu odlišností od jiných forem právní odpovědnosti, a proto o 

odpovědnosti za ekologickou újmu lze hovořit jako o samostatném typu odpovědnosti, jež se 

uplatňuje specificky pouze v právu životného prostředí“.47 Na rozdíl od odpovědnosti za škodu má 

odpovědnost za ekologickou újmu veřejnoprávní charakter a používá se tam, kde je vyloučena 

aplikace obecné občanskoprávní úpravy. Ekologickou újmu lze označit za újmu 

celospolečenskou48, jelikož nepostihuje pouze vlastníka narušené složky životního prostředí, ale 

ze své podstaty zatěžuje společenství lidí jako celek. 

V českém právu existují dvě zákonné úpravy, které se více či méně zabývají otázkou 

ekologické újmy jako takové. Tou první je již výše zmiňovaný zákon o životním prostředí, který 

pojem ekologické újmy zavádí jako první a zároveň ji definuje v ustanovení § 10, a to jako: „ztrátu 

nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo 

narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“. Právní úprava podle zákona o 

životním prostředí však dále předpokládá vydání prováděcího právního předpisu, který by 

                                                
44 Viz § 2951 odst. 1 občanského zákoníku. 
45 Viz § 2952 občanského zákoníku. 
46 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 86. 
47 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 240. 
48 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 617. 
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konkretizoval postup pro uplatnění ekologické újmy, jakož i způsob jejího výpočtu a blíže určil 

příslušnost správních úřadů. Z tohoto důvodu dává praxe přednost režimu ekologické újmy podle 

zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě (dále jen „zákon o 

ekologické újmě“), kterým byla transponována směrnice Evropské unie 2004/35/ES.49 

Zákon o ekologické újmě označuje ekologickou újmu za: „nepříznivou měřitelnou změnu 

přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo 

nepřímo“. Na rozdíl od režimu podle zákona o životním prostředí se musí jednat o změnu na 

taxativně vyjmenovaných složkách životního prostředí, kterými jsou chráněné druhy volně žijících 

živočichů či planě rostoucí rostliny nebo přírodní stanoviště, podzemní nebo povrchové vody a 

půda. Dalším odlišujícím znakem je skutečnost, že k této újmě musí dojít v souvislosti s provozní 

činností, kterou zákon o ekologické újmě specifikuje jako: „činnost vykonávanou v rámci 

hospodářské činnosti nebo podnikání, bez ohledu na její soukromou či veřejnou povahu nebo na 

její ziskový či neziskový charakter“. Kromě výše zmíněných odlišností se pojetí zákona o 

ekologické újmě liší také předpokládáním preventivních opatření, na které zákon o životním 

prostředí nepamatuje. Naopak společným jmenovatelem obou zákonných režimů je pojetí 

odpovědnosti za ekologickou újmu jako odpovědnosti objektivní. 

2.3. Trestní odpovědnost v právu životního prostředí 

Ve světle již uvedených skutečností lze trestní odpovědnost v právu životního prostředí 

zařadit do skupiny deliktní odpovědnosti, kde má své pevné místo vedle odpovědnosti 

administrativněprávní. Trestněprávní odpovědnost je tou formou odpovědnosti v právu životního 

prostředí, která má za úkol postihovat ty nejzávažnější delikty, kterých se lze vůči životnímu 

prostředí a jeho jednotlivým složkám dopustit.50 Problematiku trestní odpovědnosti v rámci 

ochrany životního prostředí je možné označit za problematiku interdisciplinární, jelikož pro její 

uchopení je nutno znát obecné právní principy a instituty jak trestního, správního, tak i občanského 

práva a v neposlední řadě též práva životního prostředí, které danou oblast propojuje a zastřešuje.51 

I když trestní odpovědnost nemá v právu životního prostředí příliš dlouhou tradici, tak se 

dnes jedná již o stálou součást systému ekologicko-právní odpovědnosti, která naopak 

v souvislosti s vývojem a intenzitou činností, které jsou s to poškodit či ohrozit vnější prostředí, 

na které působí, nabývá na stále větší důležitosti. Prostředky občanského práva či správněprávní 

                                                
49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v 

souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. 
50 PEKÁREK, M. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 283. 
51 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 21. 
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odpovědnost, jejichž aplikace v rámci ochrany životního prostředí, alespoň co do počtu, významně 

převyšují, nejsou samy schopny efektivně zabránit těm nejškodlivějším zásahům, jinými slovy 

nedokážou samy zamezit ničení a poškozování životního prostředí.52 V těchto společensky 

nejzávažnějších případech přichází na řadu odpovědnost trestněprávní. 

2.3.1. Trestný čin a jeho pojmové znaky 

Vznik trestní odpovědnosti se obecně odvozuje od skutečnosti, zda došlo ke spáchání 

trestného činu.53 Jinými slovy lze říci, že základem trestní odpovědnosti je trestný čin, potažmo 

provinění u mladistvých pachatelů. Legální definici trestného činu poskytuje ustanovení 

§ 13 odst. 1 trestního zákoníku, které za trestný čin označuje: „protiprávný čin, který trestní zákon 

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“.  

Z bližšího pohledu na definici trestného činu lze vyčíst, že v sobě nese dvě kumulativně 

formulované obligatorní podmínky, které musí být splněny, aby na dané jednání mohlo být 

nahlíženo jako na trestný čin. Těmito podmínkami jsou protiprávnost a znaky uvedené v trestním 

zákoně.54 Protiprávnost lze definovat jako rozpor s právní normou v rámci právního řádu.55 Mimo 

jiné se může jednat o porušení právních předpisů orientovaných směrem na ochranu životního 

prostředí. Druhou podmínkou je naplnění znaků uvedených v trestním zákoně, o kterých lze 

hovořit jako o formálních znacích trestného činu. Z tohoto důvodu mluví právní nauka o 

formálním pojetí trestního činu, které nahradilo hybridní formálně-materiální přístup uznávaný 

dřívějším kodexem trestního práva, tedy zákonem č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 

Dnešní formální pojetí má však také dva materiální korektivy, které zabraňují hypertrofii 

trestní represe.56 První hmotněprávní korektiv je představován zásadou subsidiarity trestní represe, 

které se tato práce věnuje samostatně v předešlé podkapitole pojednávající o trestním právu jako 

o prostředku ultima ratio, a která do jisté míry osvětluje vztah mezi trestní odpovědností a jinými 

druhy odpovědností aplikovatelných na úrovni ochrany životního prostředí. Druhým korektivem 

procesněprávního charakteru je zásada oportunity zakotvená v § 172 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), která dává možnost 

státnímu zástupci zastavit trestní stíhání z důvodu jeho neúčelnosti.57  

                                                
52 JARMIČ, L. Trestní právo a ochrana životního prostředí, Trestněprávní revue, 2010, č. 9, s. 269. 
53 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 146. 
54 Viz § 13 odst. 1 trestního zákoníku. 
55 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 126. 
56 Tamtéž, s. 129. 
57 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 141 
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Pojmové znaky trestného činu kromě protiprávnosti a typových znaků, které představují 

jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného činu, doplňují ještě obecné požadavky na osobu 

pachatele uvedené v zákoně, kterými jsou stanovený věk, příčetnost a v případě mladistvých 

pachatelů též rozumová a mravní vyspělost.58 Jednotlivým pojmovým znakům, respektive znakům 

skutkové podstaty trestného činu bude věnována větší pozornost v samostatné kapitole týkající se 

trestných činů proti životnímu prostředí. 

2.4. Vztah soudního a správního trestání v oblasti ochrany životního prostředí 

Již v jedné z úvodních podkapitol s názvem „Trestní právo jako prostředek ultima ratio“ 

byl nastíněn problém ohledně vztahu soudního a správního trestání, a to nejen v oblasti ochrany 

životního prostředí. Poté, co bylo věnována pozornost jak trestní, tak i správněprávní odpovědnosti 

jako samostatným druhům odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí, je nyní na místě 

zaměřit se na jejich vzájemný vztah a možnost, případně zákaz, jejich souběžné aplikace.  

Uplatnění trestněprávní odpovědnosti nemá vliv na možné současné použití odpovědnosti 

za škodu či odpovědnosti za ekologickou újmu. Je tedy možné říci, že tyto druhy právní 

odpovědnosti mohou fungovat paralelně vedle sebe.59 To však neplatí ve vztahu trestní 

odpovědnosti a odpovědnosti za přestupky. Překážkou, která brání potrestání subjektu práva za 

trestný čin a přestupek současně, za předpokladu, že je zachována jednota skutku60, je uplatnění 

jednoho ze základních právních principů, kterým je princip „ne bis in idem“. Zásada ne bis in idem 

souvisí s nabytím právní moci daného rozhodnutí, jejímž důsledkem je vznik překážky „res 

iudicata“.61 

Nutno podotknout, že tento právní názor, který mezi překážky trestního stíhání zahrnuje i 

skutečnost, že o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto jako o přestupku, respektive dříve také 

jako o jiném správním deliktu, není v rámci odborné praxe zastáván příliš dlouhou dobu.62 

Hlavním hybatelem změny přístupu ve vztahu soudního a správního trestání bylo rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky, které označilo dosavadní judikaturu za nevyhovující a 

v rozporu s tehdejším zněním ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) trestního řádu a mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána.63 

                                                
58 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 93.  
59 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 650. 
60 Dle Jelínka se za jeden skutek v nauce i praxi považují všechny ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou 

příčinou následku významného z hlediska trestního práva, pokud jsou zahrnuty i zaviněním. Viz JELÍNEK, J. a kol. 

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 340. 
61 GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 213. 
62 PRÁŠKOVÁ, H. Princip ne bis in idem v řízení o správních deliktech, Trestněprávní revue, 2012, č. 3, s. 53-61. 
63 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 Tdo 738/2003. 



 

19 

 

 

Konkrétně ustanovení čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod stanovuje zákaz dvojí stíhání a potrestání v případech spáchání trestného činu. 

Pojem trestného činu je však českými soudy i Evropským soudem pro lidská práva vykládán tak, 

že jeho znaky je schopno naplnit i většina správních deliktů. Princip ne bis in idem tak vyjadřuje 

nemožnost potrestat pachatele za trestný čin a přestupek zároveň, bez ohledu na to, v jakém pořadí 

by k tomu došlo.64 

Tento vzájemný vztah trestní a správní odpovědnosti reflektuje i zákonodárce přijetím 

změnového zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

přestupkového zákona a zákona o některých přestupcích. Trestní řád nově v ustanovení 

§ 11 odst. 1 písm. k) uznává existenci pravomocného rozhodnutí o přestupku, u kterého uplynula 

lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle přestupkového zákona, ve kterém může být 

rozhodnutí o přestupku zrušeno, jako jeden z důvodů nepřípustnosti trestního stíhání, a to 

s účinností od 1. července 2017. 

Neslučitelnost trestní a správní deliktní odpovědnosti dokládá mimo jiné i samotná definice 

přestupku, kterou poskytuje ustanovení § 5 přestupkového zákona, a která označuje přestupek za: 

„společensky škodlivý protiprávný čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který 

vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Dovětkem „nejde-li o trestný čin“ dává 

zákonodárce jasně najevo, že souběžná aplikace těchto dvou druhů odpovědností nepřipadá 

v úvahu. 

O problematice vztahu soudního a správního trestání lze hovořit za předpokladu, že 

dochází k překrývání formálních znaků trestných činů se správními delikty. Jedná se o případy, 

kdy deliktní chování subjektu práva naplňuje současně jak znaky trestného činu, tak znaky 

přestupku. Co se týče trestných činů a přestupků na úseku ochrany životního prostředí, je nutné 

konstatovat, že v určitých případech k tomuto překrývání formálních znaků bohužel dochází. 

Příkladem může být přestupek podle § 66 odst. 4 písm. g) zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech 

(dále jen „zákon o odpadech“), kdy se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku 

tím, že: „poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným 

předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů65“. Stejným jednáním však může dojít i 

k naplnění skutkové podstaty trestného činu neoprávněného nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 298 odst. 1 trestního zákoníku. 

Nezbytným předpokladem pro učinění závěru, zdali dané jednání bude klasifikováno jako 

trestný čin, nebo jako přestupek, za předpokladu že naplňuje znaky obou typů deliktů, je stanovení 

                                                
64 PRÁŠKOVÁ, H. Princip ne bis in idem v řízení o správních deliktech, Trestněprávní revue, 2012, č. 3, s. 53-61. 
65 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. 
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dělící hranice, která může být pomůckou pro zařazení daného deliktního jednání do té či oné 

kategorie. Pokud zákonodárce do jednotlivých ustanovení týkajících se trestných činů a přestupků, 

žádný hraniční bod nepromítne, je nutno zkoumat stupeň společenské škodlivosti, který zde slouží 

jako tzv. diferenční kritérium.66 Tento postup bude nutný aplikovat i ve výše zmíněném případě 

přestupku podle zákona o odpadech a trestného činu souvisejícího s neoprávněným nakládáním 

s odpady v souvislosti s jejich přeshraniční přepravou, kdy je nezbytné zkoumat například 

množství odpadu nebo o jaké druhy odpadu se jedná.67 

V jiných případech zákon jisté hraniční linie, které by měli odlišit trestné činy a přestupky 

téhož charakteru, předkládá, i když podle Práškové může být: „rozlišení trestného činu a 

správního deliktu v konkrétních případech v aplikační praxi velmi složité“68 a dále též konstatuje 

skutečnost, že: „právní nauka nikdy nedošla k nalezení objektivní, obecně platné hranice mezi 

oběma typy deliktů“.69 Tak například u trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými 

volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 trestního zákoníku je jasně 

stanovený počet dvaceti pěti kusů živočichů, rostlin a exemplářů, který když pachatel překročí 

(a zároveň naplní všechny ostatní znaky skutkové podstaty trestného činu), je následně založena 

jeho trestní odpovědnost za daný trestný čin. 

Obecně lze říci, že pokud bude skutek naplňovat jak formální znaky přestupku, tak i 

formální znaky trestného činu, a za předpokladu, že dosáhne dostatečné intenzity společenské 

škodlivosti, má přednost odpovědnost za trestný čin.70 Ustanovení o trestných činech jsou 

k ustanovením o správních deliktech v poměru speciality a naopak ustanovení o správních 

deliktech jsou k ustanovením o trestných činech v poměru subsidiarity.71 

Neméně důležitým aspektem vztahu soudního a správního trestání v oblasti ochrany 

životního prostředí je otázka nastavení přísnosti trestů, které za jednotlivé trestné činy, potažmo 

přestupky, lze ukládat. Za předpokladu, že trestní právo představuje prostředek ultima ratio, tedy 

že postihuje činy společensky nejškodlivější, by přísnost trestních sankcí měla být v porovnání se 

sankcemi správními výrazně vyšší.72 Avšak vzhledem k dnešní tendenci české justice, kdy se stále 

více užívá alternativních trestů na místo trestů odnětí svobody, a kdy ukládané peněžité tresty 

                                                
66 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 
univerzita, 2013, s. 174. 
67 Tamtéž. 
68 PRÁŠKOVÁ H. Aktuální problémy vztahu soudního a správního trestání. In: ŠTURMA, P., TOMÁŠEK M. Nové 

jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 383 
69 Tamtéž, s. 384. 
70 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 144. 
71 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 112. 
72 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 183. 
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v trestním řízení jsou nepřiměřeně nízké v souvislosti s výší pokut, které lze uložit za přestupky, 

je podle Bahýľové a Jančářové tento předpoklad bohužel lichý.73 

V této souvislosti je na místě si položit otázku, zda by některé přestupky, a to vzhledem 

k tomu v jaké výši lze uložit pokutu za jejich spáchání, neměli být spíše klasifikovány jako trestné 

činy. Příkladem může být znovu zákon o odpadech, a to konkrétně přestupky právnických a 

podnikajících fyzických osob vyjmenované v jednotlivých písmenech § 66 odst. 4. Za tyto 

přestupky lze dle § 66 odst. 8 písm. e) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50 000 0000 Kč. 

Pro srovnání je dle pravidel ohledně ukládání peněžitého trestu fyzickým osobám v rámci trestního 

řízení stanoveno, že jeho maximální výše činí částku 36 500 000 Kč.74 Toto srovnání sice může 

narážet na skutečnost, že v trestním řízení lze vedle peněžitého trestu uložit též trest odnětí 

svobody, avšak dle výše zmíněného přístupu tuzemských soudů, kdy jsou nepodmíněné tresty 

odnětí svobody za trestné činy proti životnímu prostředí ukládány jen výjimečně, je daná 

komparace na místě. 

V praxi Česká inspekce životního prostředí udělila za rok 2018 nejvyšší pokutu ve výši 

5 000 000 Kč opět za porušení zákona o odpadech. Společnost Kalibo s.r.o. se provinila tím, že 

přijímala velké množství odpadů kategorie ostatní i nebezpečný, přestože nebyla k jejich převzetí 

oprávněna.75 Osobně se domnívám, že v případě přestupků, za které hrozí i několika milionové 

pokuty, by bylo na místě se zamyslet nad tím, zdali by neměly být kvalifikovány spíše jako trestné 

činy. Důvodem může být zvláštní charakter chráněného objektu, tedy životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek s poukazem na to, že sankce ukládané v trestním řízení mohou mít na 

pachatele, respektive celou společnost, výrazně citelnější represivní a preventivní účinek. Trestní 

řízení má na rozdíl od toho přestupkového výrazněji odstrašující charakter a je mu ze strany 

společnosti přikládána daleko větší váha než způsobu potrestání prostřednictvím práva 

přestupkového. 

 

 

 

                                                
73 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 183. 
74 Viz § 67 trestního zákoníku. 
75 Výroční zpráva České inspekce životního prostředí za rok 2018, s. 45, [online]. [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: 

http://www.cizp.cz/Vyrocni-zpravy. 
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3. Trestní odpovědnost právnických osob a její význam v ochraně 

životního prostředí 

Otázka trestní odpovědnosti právnických osob je v rámci trestněprávní teorie jednou 

z nejaktuálnějších a zároveň nejspornějších oblastí.76 Kontroverznost, která je často s institutem 

trestní odpovědnosti právnických osob spojována, je do jisté míry dána její povahou, která se 

vymyká kontinentálnímu právnímu systému, a naopak čerpá z oblasti angloamerického právní 

kultury. Trestní odpovědnost právnických osob nabourává jednu ze základních zásad trestního 

práva hmotného, a to zásadu individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby a nahrazuje jí 

zásadou souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob.77 

Přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob představuje ve vztahu 

k ochraně životního prostředí významnou a pozitivní změnu, alespoň co se týče teoretické 

možnosti potrestat právnické osoby, jakožto často největší znečišťovatele životního prostředí, 

kterými se stávají v důsledku jejich hospodářských aktivit. V následujícím textu se budu zabývat 

důvody, které vedly k přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, ale také 

argumenty vyvracejícími správnost tohoto přístupu. Dále se zaměřím na platnou právní úpravu 

trestní odpovědnosti právnických osob, a to včetně otázky, do jaké míry dokázala ovlivnit a zlepšit 

situaci na poli ochrany životního prostředí. 

3.1. Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob a argumenty proti 

První z důvodů pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob souvisí s rozvojem 

moderní průmyslové společnosti a globalizací světové ekonomiky78, která dává nadstátním 

korporacím do rukou stále větší hospodářskou, společenskou a politickou moc, pomocí které 

značně ovlivňují většinu oblastí života společnosti.79 V rámci hospodářské činnosti jednotlivých 

korporací, tedy právnických osob, dochází k hojnému počtu trestných činů. Obecně lze říci, že: 

„právnické osoby páchají velmi závažnou trestnou činnost, která má mnohdy rozsáhlé a těžko 

napravitelné důsledky dopadající nejen na společnost jako takovou, ale i na prostředí v němž 

žije“.80  

Mimo trestných činů majetkového charakteru, mezi které nejčastěji řadíme různé podvody 

a korupci v oblasti veřejných zakázek, krácení nebo neplacení daní a mnohé jiné, dochází v rámci 

                                                
76 JELÍNEK, J. Trestněprávní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 7. 
77 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 369. 
78 JELÍNEK, J. Trestněprávní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 81. 
79 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 471.; 

WELLS, C. Corporations and Criminal Responsibility. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 150. 

80 JELÍNEK, J. Trestněprávní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 82. 
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ekonomických aktivit právnických osob k vážným zásahům do životního prostředí. Ruský autor 

A. P. Kozlov dodává, že největší hrozba společnosti nevyplývá z trestné činnosti jednotlivce ani 

skupiny jednotlivců, ale ze závažného znečištění životního prostředí v důsledku činnosti velkého 

počtu podniků.81 Bez pochybností tak lze prohlásit, že četné a závažné poškozování a ohrožování 

životního prostředí ze strany právnických osob bylo jednou z hlavních příčin vzniku jejich 

samostatné trestní odpovědnosti.  

Jako další argument pro zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob je možné 

jmenovat nemožnost prosazení individuální trestní odpovědnosti.82 V určitých případech je 

nalezení konkrétní odpovědné fyzické osoby v podstatě nemožné, a to hned z několika důvodů. 

Jedním z nich může být časový odstup od doby spáchání činu do následného projevení jeho 

následků. Takový jev lze sledovat typicky u trestných činů poškozujících životní prostředí, kdy se 

negativní následky mohou dostavit až po delší době.83 Jinými překážkami pro prosazení 

individuální trestní odpovědnosti mohou být problematické aspekty spojené s dělbou práce, 

kolektivním rozhodováním nebo netransparentní a nejednoznačné organizační struktury 

právnických osob.84 

V otázce zavedení trestní odpovědnosti právnických osob hrál v neposlední řadě roli 

mezinárodní vývoj a četná doporučení85. Na tomto místě je vhodné podotknout, že ze žádné 

mezinárodní smlouvy neplyne České republice přímý závazek přijetí trestní odpovědnosti 

právnických osob.86 Avšak postupné navyšování počtu evropských států s kontinentální právní 

kulturou, které vlastní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob přijaly, kladná prohlášení 

mezinárodních organizací a většinová podpora ze strany trestněprávních odborníků představovaly 

intenzivní tlak na vytvoření a přijetí vlastní právní úpravy.87 

Na druhé straně je nutno jmenovat i protiargumenty, které nutnost a účelnost přijetí trestní 

odpovědnosti právnických osob zpochybňují. Tyto argumenty mají většinou základ ve skutečnosti, 

že právnické osoby vystupují jako umělý právní konstrukt. Jako fiktivní subjekty jsou zbaveny 

vlastní vůle, což zapříčiňuje, že nejsou způsobilé jednat tak, jak to vyžaduje objektivní stránka 

skutkové podstaty trestného činu.88 Mnozí právní teoretici navíc doplňují, že právnické osoby 

                                                
81 KOZLOV, A. P. Ponjatie prestuplenija. Sankt-Petěrburg: Juridičeskij centr Press, 2004, s. 399. 
82 JELÍNEK, J. Trestněprávní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 87. 
83 Tamtéž, s. 88. 
84 Tamtéž, s. 89. 
85 Například rezoluce XV. mezinárodního kongresu trestního práva (Rio de Janeiro 1994) nebo Celosvětový akční 

plán proti organizovanému transnacionálnímu zločinu přijatý Světovou ministerskou konferencí (Neapol 1994) 
86 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 471. 
87 JELÍNEK, J., HERCZEG J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. vydání. 

Praha: Leges, 2013, s. 15. 
88 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 366. 
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nemohou jednat zaviněně. Jedná se o nejrozšířenější argument mezi odpůrci zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob89 a například Roháč dodává, že: „vzhledem k absenci vlastní 

psychiky je konstrukce zavinění právnických osob velmi diskutabilní“.90 Tento výrok navíc 

podporuje i klasická římskoprávní zásada „societas delinquere non potest“, tedy že právnická 

osoba nemůže jednat protiprávně.91 

I když zohledním další zápory v podobě kolektivní viny, která se v souvislosti s přijetím 

trestní odpovědnosti právnických osob může v určité míře projevit a další nápor pro dnes již 

přetížený systém trestního soudnictví, tak se domnívám, že zavedení trestní odpovědnosti pro 

právnické osoby je důležitým krokem vpřed. Orgánům činným v trestním řízení sice ještě chvíli 

potrvá, než si aplikaci tohoto druhu odpovědnosti osvojí, avšak až tak učiní, může trestní 

odpovědnost právnických osob představovat významný prostředek pro potírání ekologické 

kriminality, což může v konečné fázi přispět ke zlepšení stavu životního prostředí. 

3.2. Okolnosti přijetí tuzemské právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

První evropskou zemí kontinentální právní kultury, která přijala svoji právní úpravu 

týkající se trestní odpovědnosti právnických osob, bylo Nizozemsko.92 Stalo se tak dříve, než 

některé z evropských zemí vůbec začaly iniciovat debaty ohledně možnosti trestního postihu za 

deliktní jednání právnických osob, a to v roce 1976.93 Po Nizozemsku následovalo Portugalsko, 

které trestní stíhání právnických osob umožnilo v roce 1984.94 Většina států, které trestní 

odpovědnost právnických osob postupně zaváděly, hlásaly pozitivní zkušenosti s její aplikací, a 

tak se tento institut rozšiřoval dál napříč evropským kontinentem.  

Mezi státy Evropské unie, které k trestní odpovědnosti právnických osob přistoupily jako 

poslední, lze uvést Rakousko (2005), Lucembursko, Slovensko (2010) a Českou Republiku 

                                                
89 BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob. In: ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M. (ed.). Nové jevy v právu na 

počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 233 
90 ROHÁČ, I. Dôvody „proti“ zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osob. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 54. 
91 VOLVECKÝ, P. K okolnostem vzniku zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní právo, č. 6/2012, 
s. 6-10. 
92 Srov. MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. In: MUSIL, J., 

VANDUCHOVÁ, M. (ed.). Pocta prof. Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex, 1998, s. 89.; 

RAMKISSOON, M. Country report: The Netherlands. In: GOBERT, J. , PASCAL, A.-M. European Developments 

in Corporate Criminal Liability. New York: Routledge, 2011, s. 278-282. 
93 Stalo se tak přijetím změnového zákona (Gewijzingd bij de Wetten van 23.6.1976, StBl. 377), kterým byl 

novelizován čl. 51 trestního zákonu z roku 1886 (Wetboek von Strafrecht, van 3.3.1886, StBl. 34). 
94 PASCAL, A.-M., RAMKISSOON, M. Country report: Portugal. In: GOBERT, J. , PASCAL, A.-M. European 

Developments in Corporate Criminal Liability. New York: Routledge, 2011, s. 289-295. 



 

25 

 

 

(2011).95 Naopak německý právní řád, který je v mnohých ohledech tomu českému nejbližší, razí 

přístup deliktní odpovědnosti právnických osob pouze jako odpovědnosti správní. Tamní úprava 

správní odpovědnosti však zahrnuje: „propracovaný systém správních sankcí plnící obdobnou 

funkci jako trestní právo, pokud jde o prevenci, předvídatelnost, jednoznačnost a spravedlnost“96, 

a proto německý zákonodárce ani dnes nemá bližší důvody, pro které by tento přístup měl prohlásit 

za překonaný.  

Co se týče přijetí tuzemské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, jednalo se o 

zdlouhavý proces, který započal v roce 2000, kdy na popud tehdejšího ministra spravedlnosti 

Otakara Motejla vznikla speciální komise, která měla za úkol zvážit dopady případného zakotvení 

trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň poskytnout analýzu závazků vyplývajících 

z mezinárodního práva.97 Komise se však nedobrala k jednoznačnému závěru, a tak se čekalo až 

do roku 2004, kdy o návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob bylo hlasováno 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ani tento pokus neskončil úspěšně, jelikož 

jej poslanci zamítli již v prvním čtení. Následně se začaly objevovat hlasy, které považovaly za 

optimální řešení přijetí zákona o správněprávní odpovědnosti právnických osob, tedy upuštění od 

koncepce užití trestního postihu. Z tohoto plánu však také brzy sešlo, a proto k celkovému dovršení 

vývoje trestní odpovědnosti právnických osob došlo až v roce 2011, kdy i přes veto prezidenta 

České republiky byl přijat zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“), a to s účinností 

od 1. 1. 2012. 

3.3. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s ochranou 

životního prostředí 

Přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob představuje: „významný vývojový 

mezník trestněprávní odpovědnosti s dopady mj. do odpovědnosti za trestné činy proti životnímu 

prostředí“.98 Jedná se o vedlejší trestní zákon, jehož ustanovení jsou vůči obecným trestněprávním 

předpisům v poměru speciality.99 Nutno podotknout, že zákonodárce zvolil přístup tzv. pravé 

                                                
95 Srov. VOLVECKÝ, P. K okolnostem vzniku zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní právo, č. 
6/2012, s. 6-10.; PASCAL, A.-M., DILLON, J. Country report: Luxembourg. In: GOBERT, J. , PASCAL, A.-M. 

European Developments in Corporate Criminal Liability. New York: Routledge, 2011, s. 272-277. 
96 HRAČOVOVÁ, K., KAVĚNA, M., SKOČOVSKÝ, D., ŠÁMOVÁ, M. Trestní a správní odpovědnost právnických 

osob ve vybraných členských státech EU. Srovnávací studie č. 5.270. Aktualizováno k červnu 2016. [online]. [cit. 

2019-05-18]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20954. 
97 VOLVECKÝ, P. K okolnostem vzniku zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní právo, č. 6/2012, 

s. 6-10. 
98 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 650. 
99 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 472. 
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trestní odpovědnosti právnických osob a to z toho důvodu, že: „v rámci něj lze právnickou osobu 

postihnout i v případě, že se nepodaří prokázat, která konkrétní fyzická osoba spáchala trestný 

čin, i když je zcela nepochybné, že ke spáchání trestného činu došlo v rámci dané právnické osoby 

a v její prospěch“.100 Naproti tomu koncept nepravé trestní odpovědnosti zůstává závislý na trestní 

odpovědnosti konkrétní fyzické osoby.101 V souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob lze též hovořit o dovršení reformy trestního práva hmotného v České 

republice.102 

Jednou z nejpodstatnějších otázek, která se v rámci tématu trestní odpovědnosti 

právnických osob nabízí, je nastavení rozsahu trestní působnosti, jinými slovy též odpověď na 

otázku, kterých trestných činů se mohou právnické osoby dopustit. Zákonodárce má v tomto 

smyslu několik možností, jak věcnou působnost upravit. Původně ustanovení § 7 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob obsahovalo taxativní výčet trestných činů, kterých se právnické 

osoby mohly dopustit. Jednalo se o seznam celkem 85 trestných činů, z nichž pouze 10 skutkových 

podstat mířilo na ochranu životního prostředí (§ 293-295, § 297-301 TZ). Zároveň se jednalo o 

trestné činy proti životnímu prostředí, které byly vypočteny ve Směrnici Evropské unie 

2008/99/ES.103 Rozhodujícím kritériem, které zákonodárce použil při výběru trestných činů, za 

jejichž spáchání budou odpovědné i právnické osoby, a to nejen těch proti životnímu prostředí, se 

stal rozsah mezinárodních závazků vůči České republice.104 Avšak tento postup byl terčem mnohé 

kritiky105, mimo jiné i proto, že právnické osoby se mohou reálně dopustit i ostatních trestných 

činů proti životnímu prostředí v daném výčtu neuvedených, a proto v roce 2016 došlo ke změně 

koncepce celého ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Novela v podobě zákona č. 183/2016 Sb. přinesla opačný přístup ve vztahu k vymezení 

věcné působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Nově právnické osoby 

odpovídají za všechny trestné činy uvedené ve zvláštní částí trestního zákoníku s výjimkou 

taxativně stanovených trestných činů v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob. Co se týče odpovědnosti za trestné činy proti životnímu prostředí podle hlavy VIII. trestního 

zákoníku (§ 293-308 TZ), tak žádný z nich se ve výše zmíněném výčtu výjimek nenachází, a lze 

                                                
100 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 46. 
101 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 368. 
102 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 473. 
103 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008, o trestněprávní ochraně životního 

prostředí. 
104 Srov. DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana životního 

prostředí. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 232.; 

Důvodová zpráva k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob [online]. [cit. 2019-05-18]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0. 
105 Například viz článek JELÍNEK, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie 

č. 9/2014, s. 15-21. 
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tak prohlásit, že právnické osoby jsou dnes plně odpovědné za všechny trestné činy proti životnímu 

prostředí, na které současné znění trestního zákoníku pamatuje.106 

Samotná trestní odpovědnost je založená na několika předpokladech, které musí být 

splněny, aby se právnická osoba mohla dopustit trestného činu a být za něj odpovědna. Musí se 

jednat o čin protiprávní.107 Protiprávnost je stejně jako u definice trestného činu dovozována 

z celého právního řádu a tudíž se může jednat i o porušení právních předpisů na úseku práva 

životního prostředí. Trestný čin musí být spáchán v zájmu právnické osoby nebo v rámci její 

činnosti.108 Tato podmínka je stanovena alternativně a zároveň vyžaduje restriktivní výklad.109 

Protiprávný čin dále musí být spáchán jednou z osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a), b), c) 

nebo d) zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.110 Konečně trestný čin musí být 

právnické osobě přičitatelný za podmínek stanovených ustanovením § 8 odst. 2 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

Pozitivním přínosem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je mimo jiné i 

širší nabídka trestů, které lze v rámci trestního řízení uložit.111 Ve srovnání se sankcemi podle 

přestupkového zákona, nabízí zákon o trestní odpovědnosti právnických osob navíc tresty jako 

zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 

veřejné soutěži a zákaz přijímání dotací a subvencí. Trest uveřejnění rozsudku, který je v rámci 

environmentální trestné činnosti právnických osob též ukládán (viz níže), je po nabytí účinnosti 

nového přestupkového zákona možno uložit jak v trestním, tak i v přestupkovém řízení. Kladně je 

též hodnocena možnost přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na všechny její právní 

nástupce za podmínek stanovených v ustanovení § 10 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob. 

 

 

 

                                                
106 DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana životního prostředí. 

In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 233. 
107 Viz § 8 (1) zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 
108 Tamtéž. 
109 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 487. 
110 Jedná se například o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu; osobu ve vedoucím postavení v rámci 

právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat; osobu vykonávající rozhodující vliv 

na řízení právnické osoby; zaměstnance nebo osobu v obdobném postavení jako zaměstnanec při plnění pracovních 

úkolů. 
111 DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana životního prostředí. 

In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 235. 
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Ke dni 9. 5. 2019 obsahuje rejstřík trestů právnických osob celkem 416 záznamů, přičemž 

některé korporace byly trestány i opakovaně.112 Na otázku jaké tresty soudy právnickým osobám 

nejčastěji ukládají, lze s odkazem na rejstřík trestů právnických osob uvést následující data.113 

Nejčastějším trestem ukládaným za dobu účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob je trest zákazu činnosti (148; 36,6 %), druhou nejfrekventovanější sankcí je peněžitý trest 

(122; 29,3 %), následuje sankce nejpřísnější, a to sice trest zrušení právnické osoby (77; 18,5 %), 

dále trest uveřejnění rozsudku (50; 12,1 %) a v neposlední řadě též ostatní tresty, které jsou 

užívány spíše sporadicky (v součtu 19; 4,5 %).114 

Jiným statistickým údajem, který se nabízí uvést, je počet pravomocných a 

nepravomocných rozsudků vynesených jednotlivě za každý rok po dobu trvání účinnosti zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob.115 Za rok 2012 byl vyhlášen pouze jeden rozsudek, který 

posléze nabyl právní moci. V roce 2013 lze napočítat 5 pravomocných rozsudků. Za rok 2014 

celkem 29 pravomocných rozsudků. V průběhu roku 2015 nabylo právní moci celkem 53 rozsudků 

a dalších 20 zůstalo nepravomocných. V roce 2016 tento počet činil 82 pravomocných a 22 

nepravomocných rozsudků. Rok 2017 představuje počet 109 pravomocných a 32 nepravomocných 

rozsudků a konečně za rok 2018 lze uvést 108 rozsudků, které nabyly právní moci a 69 rozsudků 

nepravomocných.116 Až na mírnou odchylku v roce 2018, která může být dána vyšším počtem 

nepravomocných rozsudků, je možné vývoj sankcionování právnických osob označit za 

vzrůstající, což je bezesporu kladným zjištěním. Zároveň tato skutečnost dává naději do budoucna, 

že trestní odpovědnost právnických osob nezůstane jen prázdnou právní úpravou, ale najde si své 

stálé místo na úseku deliktní odpovědnosti korporací. 

Co se týče otázky, za kterou trestnou činnost byly právnické osoby nejčastěji potrestány, 

jedná se převážně o majetkové trestné činy jako neodvedení daně, pojistného na sociálním 

zabezpečení a podobné povinné platby, dále trestný čin podvodu nebo zkrácení daně, poplatku a 

                                                
112 Rejstřík trestů právnických osob. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. [cit. 2019-05-09]. 

Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0. 
113 Srov. Rejstřík trestů právnických osob. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. [cit. 2019-05-09]. 

Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0; VEJVODOVÁ, A. Sedm let stíhání firem: Soudy 

už zrušily 77 firem. Zákon má mezery, policie zbytečně řeší prázdné schránky. Ekonom [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/c1-66567250-sedm-let-stihani-firem-zakon-ma-mezery-policie-zbytecne-resi-

prazdne-schranky. 
114 Viz příloha č. 1 – graf „Přehled druhů trestů uložených právnickým osobám“. 
115 Srov. Zprávy o činnosti státního zastupitelství za uplynulé roky. [online]. [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti; VEJVODOVÁ, A. Sedm let 

stíhání firem: Soudy už zrušily 77 firem. Zákon má mezery, policie zbytečně řeší prázdné schránky. Ekonom [online]. 

[cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/c1-66567250-sedm-let-stihani-firem-zakon-ma-mezery-

policie-zbytecne-resi-prazdne-schranky. 
116 Viz příloha č. 2 – graf „Přehled počtu vynesených rozsudků v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob“. 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti
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podobné povinné platby.117 V případě trestných činů proti životnímu prostředí je možné jmenovat 

pouze čtyři případy pravomocného odsouzení právnických osob.118 Konkrétně se jednalo o trestné 

činy neoprávněného nakládání s odpady dle § 298 TZ (rok 2014, potrestáno zákazem činnosti), 

poškození lesa dle § 295 TZ (rok 2015, potrestáno peněžitým trestem), poškození a ohrožení 

životního prostředí z nedbalosti dle § 294 TZ (rok 2018, potrestáno peněžitým trestem a 

uveřejněním rozsudku) a poškození a ohrožení životního prostředí dle § 293 TZ (rok 2019, 

potrestáno propadnutím věci a uveřejněním rozsudku).119 

Na základě výše uvedených skutečností lze prohlásit, že stíhání právnických osob a jejich 

následné odsouzení není ve vztahu k trestným činům proti životnímu prostředí nikterak častým 

postupem, což může být do určité míry dáno nevelkou zkušeností orgánů činných v trestním řízení 

s tímto specifickým druhem kriminality.120 Avšak s ohledem na důležitost společenských 

důsledků trestných činů proti životnímu prostředí a na rostoucí tendenci počtu trestně stíhaných a 

pravomocně odsouzených právnických osob lze dokonce usuzovat: „že v případě environmentální 

kriminality by mohlo do budoucna v praxi docházet k častějšímu vyvozování odpovědnosti na 

straně osoby právnické nežli fyzické“.121 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 Srov. Statistické přehledy Ministerstva spravedlnosti, trestní věci – právnické osoby [online]. [cit. 2019-05-21]. 
Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html; DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, 

T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana životního prostředí. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost 

právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 234. 
118 Srov. Rejstřík trestů právnických osob. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. [cit. 2019-05-21]. 

Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0; Statistické přehledy Ministerstva spravedlnosti, 

trestní věci – právnické osoby [online]. [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-

statistickych-listu.html; DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana 

životního prostředí. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, 

s. 233-236. 
119 Srov. Rejstřík trestů právnických osob. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. [cit. 2019-05-21]. 

Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0; Statistické přehledy Ministerstva spravedlnosti, 
trestní věci – právnické osoby [online]. [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-

statistickych-listu.html; DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana 

životního prostředí. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, 

s. 233-236. 
120 DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana životního prostředí. 

In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 237; Více k pojmu 

ekologická kriminalita viz CHMELÍK, J. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. 

Praha: Linde, 2005. 
121 Tamtéž, s. 233. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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4. Prameny trestněprávní ochrany životního prostředí 

Cílem následující kapitoly je přiblížit vývoj právní úpravy trestní odpovědnosti na úseku 

ochrany životního prostředí a identifikovat jednotlivé prameny a právní předpisy, ze kterých tato 

úprava vychází, a to jak z pohledu mezinárodního, unijního, tak i českého práva. Z důvodu 

přeshraničního charakteru otázky ochrany životního prostředí se nejdříve zaměřím na vývoj a 

právní úpravu z hlediska práva mezinárodního. Nadnárodní povahou se vyznačuje také právo 

Evropské unie, avšak s určitými specifiky, pro které má unijní úprava trestněprávní ochrany 

životního prostředí zásadní význam i pro právo tuzemské. V neposlední řadě se budu zabývat 

otázkou uplatňování trestněprávní ochrany životního prostředí na území České republiky, včetně 

jejího ústavněprávního zakotvení, a to s ohledem na proměny přístupu, jakož i právní úpravy 

v čase. 

4.1. Mezinárodní právní úprava 

V souvislosti s propojeností jednotlivých ekosystémů a neexistencí nepropustných hranic 

mezi přírodou jednoho a druhého státu je u trestných činů proti životnímu prostředí možné hovořit 

o určitém přeshraničním prvku.122 Tato trestná činnost má často mezinárodní důsledky, a proto je 

nezbytné při jejím odhalování a postihování postupovat ve spolupráci s ostatními státy 

mezinárodního společenství.123 V dnešní době existují: „četné požadavky na co nejužší spolupráci 

ve všech oblastech života společnosti na mezinárodní úrovni, a tak v případě ochrany životního 

prostředí, včetně otázky deliktní odpovědnosti, tomu není jinak“.124 

V rámci činnosti Organizace spojených národů se tématu trestněprávní ochrany životního 

prostředí nejblíže dotýkají jednotlivé dokumenty Komise pro mezinárodní právo OSN.125 Návrh 

kodexu trestných činů proti míru a bezpečnosti lidstva126 z roku 1996 obsahuje mimo jiné 

ustanovení čl. 20 písm. g), které mezi trestné činy proti míru a bezpečnosti lidstva zahrnuje též: 

„použití válečných metod, jejichž úmyslem je způsobit rozsáhlé, dlouhotrvající a závažné 

poškození životního prostředí a tím vážně ohrozit zdraví a život populace“.127 V roce 1998 byl na 

                                                
122 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 644. 
123 Tamtéž. 
124 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 87. 
125 Komise OSN pro mezinárodní právo byla zřízena Valným shromážděním OSN jako jemu odpovědný orgán pro 

kodifikaci a progresivní rozvoj mezinárodního práva. Viz HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník, 3. vyd. Praha : 

C. H. Beck, 2009, s. 337. 
126 Text Návrhu kodexu trestných činů proti míru a bezpečnosti lidstva, s. 54, [online]. [cit. 2019-06-08]. Dostupné z: 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf. 
127 Viz čl. 20 písm. g) Návrhu kodexu trestných činů proti míru a bezpečnosti lidstva. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf
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diplomatické konferenci v Římě přijat Statut mezinárodního trestního soudu,128 jehož ustanovení 

čl. 8 odst. 2 písm. b) bod iv) kvalifikuje „úmyslné zahájení útoku s vědomím, že způsobí rozsáhlou, 

dlouhodobou a závažnou škodu na životním prostředí, jež by byla zřetelně nepřiměřená ve 

srovnání s konkrétní, přímou a celkově očekávanou vojenskou výhodou“ jako válečný zločin.129 

Další kategorií jsou mezinárodní smlouvy celosvětového charakteru s poměrně úzce 

stanoveným okruhem věcné působnosti, které zakládají povinnosti pro Českou republiku v oblasti 

trestněprávní ochrany životního prostředí, a to konkrétně v podobě požadavku stíhání určitých 

škodlivých jednání jako trestných činů.130 Mezi tyto mezinárodní úmluvy patří Úmluva o 

mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

(CITES), Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, Basilejská úmluva o 

kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování anebo též 

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti.131 

Nejzásadnější roli na úseku trestněprávní ochrany životního prostředí s mezinárodním 

prvkem však hraje Rada Evropy. Jedná se o mezinárodní organizaci se sídlem ve Štrasburku 

sdružující 47 členských států z celé Evropy, jejímž hlavním cílem je nalezení společných 

názorových průsečíků a řešení otázek ve věcech hospodářských, sociálních, kulturních, ale také 

právních a environmentálních.132 V této souvislosti lze zaujmout stanovisko, že v současné době 

má úprava trestní odpovědnost při ochraně životního prostředí spíše regionální, nežli celosvětový 

charakter.133 

Debaty o využití prostředků trestního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí se na 

půdě Rady Evropy začaly vést již v 70. letech 20. století.134 První platformou, kde se takové úvahy 

vyskytly, byla konference v Basileji v roce 1972, konající se v souvislosti se Summitem OSN o 

životním prostředí člověka ve Stockholmu.135 Za určitý mezník lze označit přijetí 

rezoluce 77 (28)136 Výborem ministrů Rady Evropy v roce 1977. Primárním sdělením předmětné 

                                                
128 DAVID, V., BUREŠ, P., FAIX, M., SLADKÝ, P., SVAČEK, O. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2. vyd. 

Praha: Leges, 2011, s. 283. 
129 ŠTRUMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J. a kol. Mezinárodní právo životního prostředí – 1. část. 

Praha: IFEC, 2008, s. 123 
130 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 646. 
131 Tamtéž. 
132 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 333. 
133 S odkazem na skutečnost, že tuto problematiku řeší komplexně pouze Evropská konvence o trestněprávní ochraně 

životního prostředí Rady Evropy. Jiné mezinárodní smlouvy se danou otázkou zabývají pouze okrajově, a to vždy ve 

vztahu ke konkrétním objektům ochrany. 
134 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 87. 
135 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 120. 
136 Rezoluce 77 (87), o úloze trestního práva při ochraně životního prostředí. 
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rezoluce byla otázka ke zvážení, zdali je trestní právo jako nástroj ochrany životního prostředí, 

aplikováno v dostatečné míře, případně zda by členské státy neměly trestněprávních prostředků 

využívat častěji. 

Při příležitosti 17. konference evropských ministrů spravedlnosti, která se konala 

v roce 1990 v Istanbulu, byla přijata rezoluce doporučující vypracování návrhu úmluvy v rámci 

Rady Evropy, která by poskytla komplexní úpravu problematiky trestněprávní ochrany životního 

prostředí.137 Návrh konvence byl předložen na pracovním zasedání Evropského výboru pro 

problémy trestního práva při Radě Evropy v roce 1995 ve Štrasburku a následně dne 4. 11. 1998 

došlo k podpisu Evropské konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí prvními sedmi 

státy.138 K dnešnímu dni byla předmětná konvence podepsána celkem čtrnácti státy.139 

Evropská konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí, neboli též zkráceně 

Štrasburská úmluva, však doposud nenabyla účinnosti. Aby se tak stalo, musely by nejméně tři 

státy přistoupit k její ratifikaci, nicméně k dnešnímu datu tak učinilo pouze Estonsko.140 Co se týče 

obsahu Štrasburské úmluvy, tak lze prohlásit, že: „jejím jádrem je požadavek na důslednou 

kriminalizaci každého jednání proti taxativně vyjmenovaným složkám životního prostředí, které 

dosahuje určitého vyššího stupně společenské nebezpečnosti, v národních právních řádech“.141 

Konvence kriminalizuje jednání, které spočívá ve vypouštění znečišťujících látek nebo 

ionizujícího záření do taxativně stanovených složek životního prostředí, kterými jsou ovzduší, 

voda a půda, v jehož přímém důsledku by byla způsobena smrt či vážná újma na zdraví, přičemž 

postačí i vznik velmi vážného rizika těchto následků.142 Zároveň u těchto jednání není vyžadováno 

porušení zvláštních předpisů nebo rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy.143 Nutno dodat, 

že: „tato konstrukce trestní odpovědnosti je však českému právu vzdálena, neboť trestní 

odpovědnost je odpovědností deliktní, tj. za protiprávní jednání“.144 Další činy, které Štrasburská 

úmluva kriminalizuje, již však zahrnují protiprávnost jako jeden z předpokladů pro založení 

odpovědnosti za jejich spáchání. 

                                                
137 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 120. 
138 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 88; Mezi prvních sedm státu, které 

podepsaly Evropskou konvenci o trestněprávní ochraně životního prostředí, řadíme Dánsko, Finsko, Francie, Island, 
Německo, Řecko a Švédsko. 
139 Kromě prvních sedmi států Evropskou konvenci o trestněprávní ochraně životního prostředí dále podepsalo 

Rumunsko, Lucembursko, Rakousko, Belgie, Itálie, Estonsko a Ukrajina. Konvence byla také nabídnuta k podpisu 

mimo jiné i Kanadě, která se aktivně podílela na přípravě jejího znění. 
140 Estonsko ratifikovalo Štrasburskou úmluvu dne 26. dubna 2002. 
141 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 76. 
142 Viz čl. 2 Evropské konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí. 
143 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 644. 
144 Tamtéž, s. 645. 
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Úmluva zásadně postihuje všechna zaviněná jednání, úmyslná i nedbalostní, avšak 

ponechává smluvním státům právo výhrady, že v případě nedbalostních činů budou postihovat 

pouze ty, které naplňují znaky hrubé nedbalosti (culpa lata).145 Evropská konvence o trestněprávní 

ochraně životního prostředí dále stanovuje protiprávní jednání, a to zejména v oblasti územní a 

druhové ochrany přírody, u kterého si smluvní státy mohou vybrat způsob postihu, tedy jestli zvolí 

cestu trestní či administrativněprávní odpovědnosti. Nutno podotknout, že tato možnost výběru je 

dána pouze u protiprávných činů ohrožujících či poškozujících životní prostředí, ze kterých 

nevznikly škodlivé následky.146 

Co se týče otázky sankcí, které by za spáchání konvencí kriminalizovaných jednání měly 

smluvní státy ukládat, lze hovořit především o trestu odnětí svobody, peněžitém trestu a trestu 

propadnutí věci147, a to v přiměřeném rozsahu, který by odrážel povahu závažnosti jednotlivých 

deliktů.148 Mimo těchto druhů sankcí tradičně trestním právem užívaných úmluva zmiňuje ještě 

ochranné opatření v podobě: „uložení povinnosti uvést životní prostředí do původního stavu tam, 

kde je to možné“.149 Avšak charakter tohoto konkrétního ochranného opatření, tedy uvedení 

životního prostředí nebo jeho jednotlivých složek do původního stavu, koliduje s povahou 

tuzemské právní úpravy. V rámci adhezního řízení, tak jak je dnes upraveno trestním řádem, lze 

řešit pouze problematiku škody a její náhrady, a proto je v záležitostech nápravy životního 

prostředí v podstatě nepoužitelné.150 

Vyjma tradiční trestní odpovědnosti fyzických osob konvence předpokládá uplatnění 

trestní odpovědnosti též vůči osobám právnickým.151 Je na místě zmínit, že Štrasburská úmluva 

tak činí v době, kdy proces zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob do národních 

právních řádů evropských zemí není zdaleka u konce (viz kapitola výše). Ačkoli se smluvní státy 

mohou této povinnosti zprostit učiněním výhrady, může být i tato skutečnost důvodem, proč 

v minulosti k ratifikaci přistoupil pouze jediný stát a proč Evropská konvence o trestněprávní 

                                                
145 Srov. čl. 3 Evropské konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí; STEJSKAL, V. Zhodnocení významu 

úpravy trestněprávní ochrany životního prostředí v německy mluvících zemích pro právní úpravu v České republice. 

In: DAMOHORSKÝ, M. (Edit.) Právo životního prostředí – Vlastnické právo, trestní právo a ochrana životního 

prostředí, sborník z konference, KRNAP – Rýchory 2000, PF UK Praha 2000, s. 148. 
146 Viz čl. 4 Evropské konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí. 
147 Viz čl. 6 Evropské konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí. 
148 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 645. 
149 STEJSKAL, V. Zhodnocení významu úpravy trestněprávní ochrany životního prostředí v německy mluvících 

zemích pro právní úpravu v České republice. In: DAMOHORSKÝ, M. (Edit.) Právo životního prostředí – Vlastnické 

právo, trestní právo a ochrana životního prostředí, sborník z konference, KRNAP – Rýchory 2000, PF UK Praha 2000, 

s. 148. 
150 Srov. DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 76; 

STEJSKAL, V. Zhodnocení významu úpravy trestněprávní ochrany životního prostředí v německy mluvících zemích 

pro právní úpravu v České republice. In: DAMOHORSKÝ, M. (Edit.) Právo životního prostředí – Vlastnické právo, 

trestní právo a ochrana životního prostředí, sborník z konference, KRNAP – Rýchory 2000, PF UK Praha 2000, s. 148. 
151 Viz čl. 9 Evropské konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí. 
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ochraně životního prostředí dodnes nenabyla účinnosti. Přesto všechno však lze prohlásit, že 

veškerá práce na znění této úmluvy nepřišla vniveč, neboť se stala přímou inspirací pro přijetí 

úpravy trestněprávní ochrany životního prostředí na unijní úrovni, a to směrnice 2008/99/ES.152 

4.2. Unijní úprava 

4.2.1. Vývoj právní úpravy Evropské unie 

Potřebu řešení environmentální kriminality na unijní úrovni jako vůbec první zmiňují 

závěry předsednictví Rady EU (dále jen „Rada“) přijaté na zasedání Evropské Rady v Tampere 

v roce 1999. Závěry z Tampere doporučují členským státům učinit shodu v otázce definic, 

zavinění a sankcí na úrovni národních právních řádů v jednotlivých důležitých oblastech 

kriminality, mezi které je řazena i environmentální trestná činnost.153 V návaznosti na tento apel 

iniciovalo Dánské království v roce 2000 přijetí rámcového rozhodnutí (tzv. Council Framework 

decision), které by upravovalo problematiku postihu za páchání trestných činů proti životnímu 

prostředí.154 Dánskou iniciativou byl zároveň splněn předpoklad podání podnětu některého 

ze členských států či Komise EU (dále jen „Komise“), který je v dané oblasti vyžadován155, a tak 

se následně Rada pustila do příprav konkrétního znění daného rámcového rozhodnutí. 

Právním základem pro rámcové rozhodnutí o trestněprávní ochraně životního prostředí 

mělo být ustanovení čl. 34 odst. 2 písm. b) tehdejšího znění Smlouvy o Evropské Unii (dále jen 

„SEU“), které zakládalo pravomoc přijímat rámcová rozhodnutí za účelem sbližování právních a 

správních předpisů členských států.156 Obsah rámcového rozhodnutí měl navázat na znění 

Štrasburské úmluvy, která se obecně stala vzorem pro veškerou unijní právní úpravu týkající se 

trestněprávní ochrany životního prostředí. Připravované rámcové rozhodnutí však šlo ještě dál, 

jelikož jedním z jeho požadavků byla právě ratifikace Evropské konvence o trestněprávní ochraně 

životního prostředí.157 Veškeré okolnosti nasvědčovaly tomu, že dané rámcové rozhodnutí bude 

                                                
152 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 120; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 

o trestněprávní ochraně životního prostředí. 
153 Bod č. 48 závěrů předsednictví Rady Evropské Unie z Tampere. [online]. [cit. 2019-06-09]. Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm. 
154 STEJSKAL, V. Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) C-176/03 ze dne 13. září ve věci zrušení Rámcového 

rozhodnutí Rady č. 2003/80/JHE o trestněprávní ochraně životního prostředí. In: České právo životního prostředí, 

č. 2/2005 (16), s. 90. 
155 TICHÁ, T. Trestněprávní ochrana životního prostředí – zásadní vývoj v evropském právním prostředí. In: České 

právo životního prostředí, č. 2/2005 (16), s. 12. 
156 STEJSKAL, V. Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu těsně před cílem? 

In: České právo životního prostředí, č. 2/2008 (23), s. 51. 
157 Viz čl. 14 Rámcového rozhodnutí Rady 2003/80/SVV o trestněprávní ochraně životního prostředí. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
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prvním předpisem na unijní úrovni, který bude harmonizovat oblast trestní odpovědnosti na úseku 

ochrany životního prostředí.158 

Avšak záměr Rady upravit problematiku trestněprávní ochrany životního prostředí 

prostřednictvím rámcového rozhodnutí, tedy v rámci tehdejšího třetího pilíře, vyvolal 

kompetenční spor s Komisí, která požadovala přijetí daného opatření na základě a pomocí 

prostředků pilíře prvního. Komise proto současně vypracovala první návrh směrnice o 

trestněprávní ochraně životního prostředí. Konečná podoba návrhu směrnice byla hotová 

v roce 2001 a jejím právním základem se na rozdíl od výše zmíněného rámcového rozhodnutí staly 

čl. 175 Smlouvy o Evropském společenství (dále jen „SES“), respektive dnešní čl. 192 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), čl. 6 SES (dnešní čl. 11 SFEU) a čl. 174 odst. 2 SES 

(dnešní čl. 191 odst. 2 SFEU). Z citovaných ustanovení mimo jiné vyplývá, že: „požadavky na 

ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Unie, 

zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje“159 a dále, že: „politika v oblasti životního 

prostředí přispívá k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, ochraně lidského 

zdraví, uvážlivému a racionálnímu využívání přírodních zdrojů, podpoře opatření na mezinárodní 

úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí“.160  

Za této situace výše zmiňovaná směrnice neprošla legislativním procesem, avšak dne 

27. ledna 2003 bylo přijato Rámcové rozhodnutí Rady 2003/80/SVV o trestněprávní ochraně 

životního prostředí. V návaznosti na to podala Komise k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu 

na neplatnost daného rámcového rozhodnutí, a to z důvodu nedostatku kompetence Rady, 

respektive nesprávně zvoleného právního základu, ze kterého rámcové rozhodnutí zaměřené na 

ochranu životního prostředí pomocí trestněprávních nástrojů vycházelo. Soudní dvůr Evropské 

unie dal ve svém rozhodnutí C-176/03 ze dne 13. září 2005161 Komisi za pravdu a předmětné 

rámcové rozhodnutí zrušil.162 

V rozsudku se Evropský soudní dvůr vypořádal s otázkou kompetence jednotlivých orgánů 

Evropské unie následovně: „Rámcové rozhodnutí 2003/80 o trestněprávní ochraně životního 

prostředí zasahuje do pravomocí, které článek 175 SES svěřuje Společenství, a porušuje tedy ve 

svém celku z důvodu své nedělitelnosti článek 47 SEU. Články 1 až 7 uvedeného rámcového 

                                                
158 STEJSKAL, V. Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu těsně před cílem? 

In: České právo životního prostředí, č. 2/2008 (23), s. 51. 
159 Viz čl. 11 SFEU. 
160 Viz čl. 191 SFEU. 
161 Rozsudek Komise v. Rada, C-176/03, EU:C:2005:542. 
162 STEJSKAL, V. Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) C-176/03 ze dne 13. září ve věci zrušení Rámcového 

rozhodnutí Rady č. 2003/80/JHE o trestněprávní ochraně životního prostředí. In: České právo životního prostředí, 

č. 2/2005 (16), s. 90-98. 
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rozhodnutí, které obsahují částečné sblížení trestněprávních předpisů členských států, zvláště co 

se týče prvků skutkových podstat různých trestných činů proti životnímu prostředí, totiž mohly být 

platně přijaty na základě článku 175 SES v tom rozsahu, v jakém je z důvodu jak jejich účelu, tak 

jejich obsahu jejich hlavním cílem ochrana životního prostředí, která je jedním z hlavních cílů 

Společenství.“163 

Dále je vhodné zmínit, že se tento spor netýkal pouze otázky ochrany životního prostředí, 

nýbrž tuto problematiku svým významem dalece přesahoval. V konečném důsledku Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodoval též o pravomoci Společenství ve věcech trestněprávních. K tomu ve 

svém rozsudku uvádí: „Společenství nemůže zákonodárci Společenství zabránit, pokud použití 

účinných, přiměřených a odrazujících trestních sankcí příslušnými vnitrostátními orgány 

představuje nezbytné opatření pro boj proti vážným zásahům do životního prostředí, přijmout 

opatření, která se vztahují k trestnímu právu členských států a která považuje za nezbytná pro 

zajištění plné účinnosti norem, které vydal v oblasti ochrany životního prostředí.“164 

V souvislosti s trestněprávní ochranou životního prostředí má zásadní význam ještě jiné 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, a to sice rozsudek C-440/05 ze dne 23. října 2007 ve 

věci žaloby Komise na neplatnost Rámcového rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 

12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí.165 Důvodem pro 

podání žaloby na neplatnost daného rámcového rozhodnutí byl opět spor v otázce pravomocí, 

jehož znaky do jisté míry kopírovaly spor předešlý. Soudní dvůr i v tomto případě opětovně 

potvrdil možnost zavedení skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí na úrovni 

Společenství166 a ve svých závěrech předmětného rozsudku uznává, že: „Je sice pravda, že trestní 

právo hmotné ani trestní právo procesní zásadně nejsou v pravomoci Společenství, to však nemění 

nic na tom, že zákonodárce Společenství může v případě, že použití účinných, přiměřených a 

odrazujících trestních sankcí příslušnými vnitrostátními orgány představuje nezbytné opatření pro 

boj proti vážným zásahům do životního prostředí, rovněž uložit členským státům povinnost zavést 

takovéto sankce k zajištění plné účinnosti norem, které přijal v této oblasti.“167 

Krom toho se však Evropský soudní dvůr ještě vyjádřil k otázce stanovení konkrétního 

druhu a výše trestních sankcí. Rámcové rozhodnutí k posílení rámce trestního práva pro boj proti 

znečištění z lodí, podle kterého musí být trestní sankce účinné, přiměřené a odrazující, stanovuje 

                                                
163 Ve spojení bod 51 a 53 rozsudku Komise v. Rada, C-176/03, EU:C:2005:542. 
164 Bod 48 rozsudku Komise v. Rada, C-176/03, EU:C:2005:542. 
165 Rozsudek Komise v. Rada, C-440/05, EU:C:2007:625. 
166 STEJSKAL, V. Rozhodnutí Evropského soudního dvora C-440/05 ze dne 23. října 2007 o Rámcovém rozhodnutí 

Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí. 

In: České právo životního prostředí, č. 2/2008 (23), s. 94. 
167 Bod 66 rozsudku Komise v. Rada, C-440/05, EU:C:2007:625. 
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v závislosti na závažnosti poškození jakosti vody, živočišných nebo rostlinných druhů nebo škod 

vzniklým osobám také druhy a výše použitelných trestních sankcí za tyto trestné činy.168 Tento 

postup hodnotí Soudní dvůr jako negativní a zároveň neslučitelný s povahou unijního práva a 

v rozsudku konstatuje následující: „Stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá 

do pravomoci Společenství.“169 

Před přijetím dnes již platné a účinné směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí 

předcházel ještě druhý neúspěšný návrh směrnice z roku 2007, který reflektoval dosavadní vývoj, 

tedy vycházel z návrhu směrnice z roku 2001, Rámcového rozhodnutí Rady 2003/80/SVV 

o trestněprávní ochraně životního prostředí a v neposlední řadě též z obsahu rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie C-176/03. 

4.2.2. Platná právní úprava Evropské unie 

Veškerý vývoj v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí, který na unijní úrovni 

započal již v roce 1999 přijetím Závěrů z Tampere, a který pokračoval přijetím Rámcového 

rozhodnutí o trestněprávní ochraně životního prostředí a jeho následným zrušením Soudním 

dvorem Evropské unie, směřoval až k přijetí celkově třetího návrhu směrnice upravující danou 

problematiku. Základním unijním předpisem v oblasti ochrany životního prostředí pomocí 

prostředků trestního práva se tak stala Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze 

dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí.170 Nutno dodat, že boj 

s environmentální kriminalitou zahrnoval jako jeden ze svých cílů též 6. akční program životního 

prostředí přijatý v roce 2001 ve švédském Göteborgu, který byl přijetím směrnice do určité míry 

naplněn.171 

Na základě výše zmíněných rozsudků Evropského soudního dvora172 se právním základem 

přijaté směrnice stal čl. 175 SES (dnešní čl. 192 SFEU), tedy společný zájem na ochraně životního 

prostředí.173 Zároveň je možné prohlásit, že cíle této směrnice splňují jednu ze základních zásad 

                                                
168 Bod 65 rozsudku Komise v. Rada, C-440/05, EU:C:2007:625. 
169 Bod 70 rozsudku Komise v. Rada, C-440/05, EU:C:2007:625. 
170 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 646. 
171 STEJSKAL, V. Role soudů v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M., 
Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 130; Dnes je již 

přijat 7. akční program EU pro životního prostředí do roku 2020, který jako své hlavní cíle jmenuje ochranu, zachování 

a rozvoj přírodního bohatství Unie, změnu Unie v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně 

využívající zdroje a ochranu občanů Unie před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré 

životní podmínky. 
172 Rozsudek Komise v. Rada, C-176/03, EU:C:2005:542 a rozsudek Komise v. Rada, C-440/05, EU:C:2007:625. 
173 STEJSKAL, V. Nástroje trestněprávní ochrany životního prostředí. In: DIENSTBIER, F. (Edit.) Nástroje ochrany 

životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum 

Olomoucense, 2011, s. 173. 
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práva Evropské unie, co se týče vymezení pravomoci Společenství, a to zásadu subsidiarity.174 

Důvody pro přijetí úpravy této problematiky na úrovni Evropské unie lze vyčíst v preambuli 

směrnice, ze které mimo jiné vyplývá, že Společenství je znepokojeno nárůstem trestných činů 

proti životnímu prostředí i jejich účinky, které stále více přesahují hranice států, a že dosavadní 

zkušenosti ukázaly, že stávající systém sankcí k dosažení úplného dodržování zákonů o ochraně 

životního prostředí je nedostačující.175  

Směrnice ve svém obsahu mimo jiné vymezuje jednotlivé skutkové podstaty trestných činů 

proti životnímu prostředí, tedy zavádí: „trestněprávní opatření za účelem účinnější ochrany 

životního prostředí“.176 Tím, že směrnice přímo stanovuje konkrétní skutkové podstaty trestných 

činů proti životnímu prostředí, zároveň zužuje „transpoziční volnost“ jednotlivých členských států. 

Nutno podotknout, že na základě výše zmíněného tato konkrétní směrnice vybočuje z obecné 

povahy, kterou směrnice jakožto jeden z druhů sekundárních právních předpisů Evropské unie 

zásadně mívají.177 

Co se týče počtu skutkových podstat trestných činů, které směrnice zakotvuje, lze jich 

napočítat celkem devět, přičemž u všech se vyžaduje zavinění ve formě úmyslu nebo alespoň ve 

formě hrubé nedbalosti.178 U většiny směrnicí kriminalizovaných jednání je dále předpokládán 

určitý škodlivý následek, coby jeden z předpokladů pro založení trestní odpovědnosti. Tento 

předpokládaný škodlivý následek je spatřován ve způsobení nebo alespoň možnosti způsobení 

smrti nebo závažného poškození zdraví osob anebo závažného poškození životního prostředí a 

jeho součástí.179 V určitých případech však tento předpoklad absentuje, a to konkrétně u 

skutkových podstat týkajících se výroby, obchodování a nakládání s látkami ztenčujícími 

ozonovou vrstvu, obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a nelegálního 

dovozu odpadů. Je tomu tak z důvodu obtížného, v určitých případech až nemožného prokázání 

                                                
174 Viz odrážka 14 preambule směrnice 2008/99/ES; Tuto skutečnost potvrdil i rozsudek Komise v. Rada, C-176/03, 

EU:C:2005:542. 
175 Srov. viz odrážky 2 a 3 preambule Směrnice 2008/99/ES; STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj 

prosazování ochrany životního prostředí v evropském kontextu. In: Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana 
životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, s. 47. 
176 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 120 
177 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 140; Směrnice EU běžně stanovují cíl, kterého mají členské státy prostřednictvím její transpozice 

do národního právního řádu dosáhnout. Členským státům se však nechává volnost v otázce formulace vnitrostátních 

zákonů, stejně tak jako ve zvolení příslušného způsobu provedení požadovaného cíle. 
178 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 646. 
179 Tamtéž, s. 646-647. 
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těchto škodlivých následků, jelikož se mnohdy projeví až po delší době a často též ve třetích 

zemích.180 

Klíčovým ustanovením směrnice je čl. 3, který vyjmenovává jednotlivé skutkové podstaty 

trestných činů proti životnímu prostředí, jež musí zákonodárci členských států promítnout do 

svých národních trestních předpisů. Jedná se o výčet těch nejzávažnějších environmentálních 

deliktů, pro jejichž výrazně negativní povahu a společenský dopad je rozumné vyžadovat 

trestněprávní postih.181 Směrnice konkrétně zakotvuje následující skutkové podstaty trestných 

činů proti životnímu prostředí, ze kterých lze jako první jmenovat poškozování a ohrožování 

životního prostředí.182 Formulace tohoto trestného činu směrnicí je odlišná od podoby, ve které je 

trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí upraven českým trestním zákoníkem. Zatímco 

český zákonodárce blíže nespecifikuje jednání, kterým může dojít k poškození nebo ohrožení 

životního prostředí, unijní úprava uvádí specifické druhy jednání jako vypouštění, emise nebo 

uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo vody, které poté 

váže na způsobení nebo možnost způsobení závažného následku (k pojmu závažný následek viz 

výše).183 

Dále se jedná o skutkové podstaty týkající se sběru, přepravy, zpracovávání nebo 

odstraňování odpadů; provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo 

v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či přípravky; výroby, zpracování, manipulace, 

použití, držení, skladování, přepravu, dovoz, vývoz nebo ukládání jaderných materiálů nebo jiných 

radioaktivních látek; usmrcování, ničení, držení nebo odchyt jedinců a obchodování s jedinci 

chráněných volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin (s výjimkou případů, kdy se toto 

jednání týká zanedbatelného množství jedinců těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav 

daných druhů z hlediska ochrany); každého jednání, které způsobí významné poškození stanoviště 

v chráněné lokalitě a v neposlední řadě též výroby, dovozu, vývozu, uvádění na trh nebo používání 

látek poškozující ozonovou vrstvu.184 

Z výše uvedených směrnicí kriminalizovaných jednání jsou podle Stejskala pro oblast 

ochrany přírody zásadní především nakládání s jadernými materiály nebo nebezpečnými 

radioaktivními látkami; protiprávní nakládání a obchodování s jedinci chráněnými druhy volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a významné poškození stanoviště v chráněné 

                                                
180 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 141. 
181 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 647. 
182 Viz čl. 3 písm. a) směrnice 2008/99/ES. 
183 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 144. 
184 Viz čl. 3 písm. b) až i) směrnice 2008/99/ES. 
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lokalitě.185 Osobně bych k tomuto výčtu zařadil ještě sběr, přepravu, zpracování nebo odstraňování 

odpadu, jelikož na tuzemské i unijní úrovni byly k dnešnímu datu zjištěny četné případy 

organizované kriminality páchané v oblasti odpadového hospodářství.186 

Směrnice dále po členských státech požaduje zajištění toho, aby návod a pomoc 

k úmyslnému jednání uvedenému v čl. 3 bylo možné trestat jako trestný čin.187 Neméně důležitou 

otázkou je problematika sankcí, které lze za trestné činy proti životnímu prostředí upravené 

směrnicí ukládat. Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora C-440/05188 byl návrh 

směrnice upraven do takové podoby, že přijaté znění nestanovuje konkrétní druhy a výše 

použitelných trestních sankcí. Nastavení druhů a výše sankcí se naopak ponechává na jednotlivých 

členských státech, za předpokladu, že tyto sankce budou účinné, přiměřené a odrazující.189 Tato 

skutečnost bývá v odborné literatuře označována za slabé místo předmětné směrnice, jelikož se 

předpokládá, že na národní úrovni členských států nebude dostatek vůle k „přitvrzení“ trestních 

sankcí, které zákonodárce pro trestání environmentální kriminality doposud poskytuje.190 I přes 

možnost, kterou deklaruje bod 12 odůvodnění směrnice, a to sice že členské státy mohou přijmout 

i přísnější opatření, pokud jde o účinnou trestněprávní ochranu životního prostředí, český 

zákonodárce při příležitosti přijetí novely trestního zákoníku v souvislosti s transpozicí dané 

směrnice trestní sazby významně neupravil.191 

Pokud jde o trestní odpovědnost právnických osob, ustanovení směrnice neukládají 

povinnost jejího zavedení. Vůči právnické osobě, jakožto pachateli trestného činu, se vyžaduje 

pouze obecný předpoklad trestání zmíněný již výše, a to aby trestní sankce ukládané za trestné 

činy proti životnímu prostředí byly účinné, přiměřené a odrazující.192 Toto pravidlo jednak 

vyplývá ze sekundárního práva EU (jednotlivé směrnice a nařízení), dále z čl. 4 odst. 3 SEU, ale 

také z rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-68/88.193  

                                                
185 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 121-122. 
186 Usnesení vlády č. 1044, ze dne 23. října 2000, kterým Vláda vzala na vědomí Aktualizovanou koncepci boje proti 

organizovanému zločinu. 
187 Viz čl. 4 směrnice 2008/99/ES. 
188 Rozsudek Komise v. Rada, C-440/05, EU:C:2007:625. 
189 Srov. čl. 5 směrnice 2008/99/ES; STEJSKAL, V. Role soudů v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí. 
In: ŠTURMA, P., TOMÁŠEK, M., Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva. 

Praha: Karolinum, 2009, s. 132. 
190 Srov. JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: 

Masarykova univerzita, 2013, s. 141.; KRÄMER, L. EU Environmental Law. London: Sweet and Maxwell, 2011, 

s. 413. 
191 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 144. 
192 Tamtéž, s. 145. 
193 Rozsudek Komise v. Řecká republika, C-68/88, EU:C:1989:339. 
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Další otázka, kterou si lze v souvislosti s unijní úpravou trestněprávní ochrany životního 

prostředí položit, je vymezení okruhu právních předpisů, jejichž porušení zakládá ve smyslu 

obsahu směrnice protiprávnost jako jeden z předpokladů pro založení trestní odpovědnosti. 

Směrnice považuje za protiprávní jednání to, které: „je v rozporu s unijním právem, popřípadě 

národními transpozičními předpisy“194, tedy zavádí: „trestněprávní opatření k ochraně 

poskytované životnímu prostředí prostřednictvím právních předpisů EU“.195 Konkrétní právní 

předpisy přijaté na základě Smlouvy o Evropském společenství a Smlouvy o Euratomu jsou 

uvedené v příloze A a příloze B předmětné směrnice. 

 Konec lhůty pro transpozici směrnice byl stanoven na 26. prosince 2010. Český 

zákonodárce ji implementoval prostřednictvím novely trestního zákoníku č. 330/2011 Sb.  

s účinností od 1. prosince 2011, tedy skoro s ročním zpožděním. V souvislosti s přijetím novely 

trestního zákoníku tak došlo k zásadní změně hlavy VIII, která v dnešní podobě odpovídá unijním 

požadavkům na trestněprávní ochranu životního prostředí. Novelizovaná podoba trestního 

zákoníku tak nově obsahuje přeformulované znění trestného činu poškození a ohrožení životního 

prostředí dle § 293 TZ a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti dle § 294 TZ. Dále 

se zde vyskytují zcela nové skutkové podstaty trestných činů jako trestný čin poškození vodního 

zdroje dle § 294a TZ a trestný čin neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozující 

ozonovou vrstvu dle § 298a TZ. Jako poslední změnu lze jmenovat reformu trestného činu 

odnímání nebo ničení živočichů a rostlin dle § 301 TZ, jehož skutková podstata se podřadila pod 

trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami dle § 299 TZ a trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti dle § 300 TZ. V souvislosti s výše uvedeným 

lze pod ustanovením § 301 TZ nově vypozorovat trestný čin poškození chráněných částí přírody. 

Přijetím směrnice 2008/99/ES byl prozatím dovršen vývoj právní úpravy trestněprávní 

ochrany životního prostředí na unijní úrovni, jež se vedl od volání po přijetí mnohostranné úmluvy 

v rámci Rady Evropy, případně přijetím již několikrát zmiňovaných závěrů z Tampere. Jedná se o 

zásadní předěl jak v rámci ochrany přírody, tak i životního prostředí jako takového, jelikož 

předmětná směrnice mimo jiné „uznává nejzávažnější útoky proti přírodě za trestné činy (a ne 

pouze za přestupky, či jiné správní delikty, jak tomu bylo v dřívějších dobách), což je nepochybně 

„povýšením“ ochrany přírody svého druhu“.196 

                                                
194 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 76. 
195 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 141. 
196 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 122. 
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4.3. Trestní ochrana životního prostředí v českém právu 

4.3.1. Ústavní zakotvení trestněprávní ochrany životního prostředí 

Stejně jako jiné právní obory má i právo životního prostředí, tak jeho trestněprávní ochrana 

svůj základ formulovaný v ústavních předpisech. Co se týče ochrany životního prostředí jako 

takového, je nutné se zaměřit především na preambule Ústavy České republiky197 a Listiny 

základních práv a svobod198, a dále též na článek 7 Ústavy a článek 35 Listiny, které se otázky 

ochrany přírody a životního prostředí bezprostřední týkají. 

Preambule Ústavy obsahuje prohlášení občanů České republiky, kteří jsou: „odhodláni 

společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství“, a kteří si 

v preambuli Listiny připomínají, že jsou si vědomi „svého dílu odpovědnosti vůči budoucím 

generacím za osud veškerého lidstva na Zemi“. To svědčí o respektování principu trvale 

udržitelného rozvoje společnosti, jehož konkrétní definici lze nalézt v zákoně o životním prostředí 

z roku 1992.199 Daná ustanovení jsou určena veškeré občanské společnosti200, čímž stanovují 

zásadní povahu odpovědnosti jednotlivce za stav životního prostředí201, zároveň však ukládají 

povinnosti státu, který musí přijmout relevantní právní úpravu a dohlížet na její aplikaci a 

dodržování. 

Povinnost státu dbát o ochranu životního prostředí je zakotvena článkem 7 Ústavy, jehož 

znění je následující: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního 

bohatství.“ Ustanovení navazuje na preambuli Ústavy a je na místě zmínit, že na jeho formulaci 

se podílel tehdejší prezident České republiky Václav Havel, který pokládal za nutné, aby se do 

obsahu Ústavy, jakožto právního předpisu s nejvyšší právní silou, promítlo též ustanovení 

ekologického rázu.202 Přestože se v daném případě výslovně nemluví o ochraně životního 

prostředí,203 lze pojem „přírodního bohatství“ považovat za obsahově velmi blízký, případně je 

možné dle názoru některých autorů hovořit dokonce o jeho ztotožnění s pojmem životního 

prostředí.204 

                                                
197 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
198 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součástí ústavního pořádku České republiky. 
199 Viz ustanovení § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, které za trvale udržitelný rozvoj společnosti 
pokládá takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní 

životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 
200 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 31. 
201 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 147. 
202 CHRASTILOVÁ, B., MIKEŠ, P. Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní 

řád. Praha: ASPI, 2003, s. 114. 
203 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 47. 
204 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 148. 
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Z ustanovení článku 7 Ústavy tedy plyne princip odpovědnosti státu za příznivý stav 

životního prostředí.205 Aby bylo možné tento příznivý stav životního prostředí zajistit, je nutné, 

aby si státní aparát vytvořil dostatečný počet nástrojů, pomocí kterých bude tohoto potřebného cíle 

dosahovat.206 To v konečné fázi vytváří požadavek na důsledné uplatňování právních předpisů 

v praxi, včetně využívání prostředků deliktní odpovědnosti, v rámci které figuruje i trestní právo 

jakožto nástroj ochrany životního prostředí.207 V návaznosti na to je možné říci, že na jedné straně 

rozhodně platí, že: „bez uplatňování mocenské role státu, respektive společenství států v co 

nejširším mezinárodním měřítku, uskutečňované tvorbou a realizací právních norem na ochranu 

životního prostředí, je náprava stavu životního prostředí již nemyslitelná.“208 Zároveň na straně 

druhé je také nutné připomenout, že účinná ochrana životního prostředí závisí též na zapojení 

běžných občanů v rámci jejich každodenního života.209  

Právo na příznivé životní prostředí je poté zakotveno v ustanovení článku 35 odst. 1 

Listiny. Z pohledu vývoje jsou environmentální práva řazena mezi tzv. třetí generaci lidských 

práv, která jsou často označovány přívlastky jako solidární či nová.210 Nutno poznamenat, že: „tato 

práva byla povýšena na ústavní úroveň a zahrnuta mezi základní práva teprve v době posledních 

několika desetiletí v souvislosti s mohutným rozvojem průmyslu, dopravy, urbanizace a dalších 

civilizačních aktivit, jež závažným způsobem ohrožují a poškozují životní prostředí.“211  

Ustanovení článku 35 Listiny obsahuje následující komponenty, které v celku tvoří 

konkrétní ústavněprávní základy ochrany životního prostředí. Jak již bylo výše řečeno, první 

odstavec daného článku hovoří o právu každého na příznivé životní prostředí. K vymezení okruhu 

subjektů tohoto práva se vyslovil Ústavní soud ČR, tak že: „je zřejmé, že práva vztahující se 

k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, 

které – na rozdíl od právnických osob – podléhají eventuálním negativním vlivům životního 

prostředí“.212 V roce 2014 však Ústavní soud učinil judikatorní obrat v tom smyslu, že: „shledal 

za překonanou starší praxi Ústavního soudu ve vztahu k aktivní legitimaci spolků zastupovat zájmy 

                                                
205 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 143. 
206 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 31. 
207 STEJSKAL, V. Nástroje trestněprávní ochrany životního prostředí. In: DIENSTBIER, F. (Edit.) Nástroje ochrany 

životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum 

Olomoucense, 2011, s. 169. 
208 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 49. 
209 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 147. 
210 Tamtéž, s. 151. 
211 PAVLÍČEK, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 695. 
212 Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 282/97. 
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svých členů na ochraně jejich práva na příznivé životní prostředí.“213 Právo na příznivé životní 

prostředí zajišťuje stát, a to především tím způsobem, že: „stanoví povinnosti a vybuduje překážky 

a sankce vůči těm, kteří ohrožují a poškozují životní prostředí“.214 

Dalšími složkami, které článek 35 Listiny upravuje, je právo každého na včasné a úplné 

informace o stavu životního prostředí215 a pravidlo, které stanovuje hranice výkonu subjektivních 

práv ve smyslu toho, že při jejich výkonu nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.216 

Ústavní soud se k tomuto požadavku vyjádřil následovně: „právo na příznivé životní prostředí 

však ze své podstaty nemůže zakázat veškerou činnost, která má negativní vliv na životní prostředí, 

a proto vychází z koncepce obecně závazných zákazů negativních vlivů nad určitou stanovenou 

hranici, jejíž rozsah, výši či hodnotu ovlivňuje jak úroveň lidského poznání, tak i situace ve 

společnosti, mezinárodní závazky, výsledky národního hospodářství a další, často i politické, 

vlivy.“217 Pokud však dojde k překročení těchto mezí při výkonu jednotlivých práv, tedy nastane 

ohrožení nebo poškození životního prostředí, je na místě uvažovat o aplikaci trestněprávní 

odpovědnosti, jsou-li v daném konkrétním případě naplněny všechny její předpoklady.218 

Nutno podotknout, že environmentálních práv je dle článku 41 Listiny možno se domáhat 

pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. Zákonodárce tak má povinnost přijmout 

danou právní úpravu a zároveň v ní tato ústavní práva související s ochranou životního prostředí 

účinně zabezpečovat.219 S právem na příznivé životní prostředí dále souvisí i jiná základní lidská 

práva, ze kterých lze jmenovat třeba právo na život dle článku 6 odst. 1 a právo na ochranu zdraví 

dle článku 31 Listiny.220 

Co se týče ústavněprávních základů soudního trestání, je třeba vycházet z ustanovení 

článku 2 odst. 3 Ústavy, případně též článku 2 odst. 2 Listiny, jež určují mantinely státní moci. Ta 

má sloužit všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví 

zákon. Oprávnění a zpravidla i povinnost státu uložit pachateli tresty a ochranná opatření pramení 

z trestněprávního vztahu mezi státem a pachatelem, který vzniká na základě spáchání trestného 

                                                
213 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. 59/14. 
214 STEJSKAL, V. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2012, s. 146. 
215 Viz čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
216 Viz čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 
217 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. II ÚS 251/03. 
218 STEJSKAL, V. Nástroje trestněprávní ochrany životního prostředí. In: DIENSTBIER, F. (Edit.) Nástroje ochrany 

životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum 

Olomoucense, 2011, s. 169. 
219 PAVLÍČEK, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 696. 
220 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 48. 
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činu.221 V souvislosti s otázkou odpovědnosti za trestné činy proti životnímu prostředí je nutné 

připomenout ustanovení článku 39 Listiny, které zakotvuje dvě základní zásady trestního práva 

hmotného, a to sice nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege, jinými slovy pravidlo, že jen 

zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jiné újmy na právech nebo 

majetku, lze za jeho spáchání uložit.222 

4.3.2. Zákonná úprava trestněprávní ochrany životního prostředí 

Úvodem je vhodné zmínit, že význam trestního práva, coby nástroje ochrany životního 

prostředí, postupně rostl v souvislosti s tím, jak docházelo ke zdokonalování obecné právní úpravy 

na úseku práva životního prostředí.223 Trestní právo se jako prostředek pro ochranu životního 

prostředí a jeho složek používalo v omezené míře i před rokem 1989, avšak speciálních 

skutkových podstat bezprostředně se týkajících trestných činů proti životnímu se česká právní 

úprava dočkala až v době porevoluční.224 První ryze československou právní úpravu trestního 

práva hmotného představoval trestní zákon č. 86/1950 Sb., který sice neobsahoval žádnou 

skutkovou podstatu přímo mířící na ochranu životního prostředí, avšak upravoval trestné činy jako 

pytláctví nebo šíření nakažlivé choroby zvířat či rostlin, u kterých lze prohlásit, že s ochranou 

životního prostředí souvisí.  

V roce 1961 byl přijat nový trestněprávní kodex trestní zákon č. 140/1961 Sb., v jehož 

původním znění taktéž nebylo možné nalézt žádné skutkové podstaty, které by se primárně 

zaměřovaly na ochranu životního prostředí, což bylo vzhledem ke společenským náladám a 

dobovému nazírání na životní prostředí a jeho využívání, respektive zneužívání, bohužel logické. 

V určitých případech se pro postihování environmentální kriminality používala ustanovení jiných 

trestných činů, ze kterých lze jmenovat například trestný čin poškozování majetku v socialistickém 

vlastnictví nebo skutkové podstaty trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele, 

obecného ohrožení, poškozování cizí věci či třeba zneužívání vlastnictví.225 

Tento neuspokojivý stav se pokusily alespoň trochu narovnat dvě novely trestního zákona 

a to změnové zákony č. 159/1989 Sb. a č. 175/1990 Sb., které do systému zvláštní části zavedly 

samostatný trestný čin „Ohrožení životního prostředí“, a to jak ve formě úmyslného zavinění 

(§ 181a trestního zákona), tak ve formě nedbalosti (§ 181b trestního zákona). 

                                                
221 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 23. 
222 Tamtéž, s. 42. 
223 STEJSKAL, V. Nástroje trestněprávní ochrany životního prostředí. In: DIENSTBIER, F. (Edit.) Nástroje ochrany 

životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum 

Olomoucense, 2011, s. 169. 
224 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 73-74. 
225 Tamtéž, s. 74. 
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Přestože tak zákonodárce činil s dobrým úmyslem, příliš obecná a vágní formulace těchto 

skutkových podstat vedla k tomu, že v praxi našly pouze sporadické uplatnění.226 Postupně byly 

do trestního zákona přidány ještě další speciální skutkové podstaty, které se týkaly především 

ochrany jednotlivých složek životního prostředí a dále též postihování neoprávněného nakládání 

s určitými zvláštními zdroji ohrožení.227 V této době ještě neměly trestné činy proti životnímu 

prostředí svojí samostatnou hlavu v rámci zvláštní části trestního zákona, a tak byly řazeny mezi 

trestné činy obecně ohrožující, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných anebo do skupiny 

trestných činů narušujících občanské soužití.228 

Zásadní novelou trestního zákona se stal zákon č. 134/2002 Sb., jehož přijetí lze označit 

jako za: „započetí procesu přestavby trestní odpovědnosti v právu životního prostředí“.229 

V souvislosti s přijetím tohoto změnového zákona došlo k reformulaci trestného činu ohrožení 

životního prostředí, který mimo to změnil i svůj název na „Ohrožení a poškození životního 

prostředí“230. Hlavním rozdílem bylo opuštění ve většině případů komplikovaného zjišťování a 

dokazování značné újmy a újmy velkého rozsahu, a na místo toho se pozornost přesunula na: 

„ohrožení či poškození jednotlivých složek životního prostředí, na rozlohu ohroženého či 

poškozeného území, stupeň zvláštní územní ochrany přírody či na ochranu druhů a populace volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin“.231 Kromě toho novela přinesla i zakotvení nových 

skutkových podstat mířících na ochranu životního prostředí, ze kterých je možné jmenovat 

například trestný čin poškozování lesa, nakládání s nebezpečnými odpady a neoprávněné 

nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.232 

V roce 2009 došlo k další stěžejní změně právní úpravy trestní odpovědnosti, a to k přijetí 

nového základního pramene trestního práva hmotného, dnes platného a účinného 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Jak uvádí důvodová zpráva k trestnímu zákoníku, 

cílem nové kodifikace je mimo jiné: „důsledné oproštění od všech reliktů nedemokratického 

pojímání funkcí a účelu trestního zákona a přihlášení se k ideové diskontinuitě s právním řádem 

                                                
226 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 74. 
227 STEJSKAL, V. Nástroje trestněprávní ochrany životního prostředí. In: DIENSTBIER, F. (Edit.) Nástroje ochrany 

životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum 

Olomoucense, 2011, s. 171. 
228 Tamtéž. 
229 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 147. 
230 ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. In: 

Trestněprávní revue, 2012, č. 4, s. 79. 
231 STEJSKAL, V. Nástroje trestněprávní ochrany životního prostředí. In: DIENSTBIER, F. (Edit.) Nástroje ochrany 

životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum 

Olomoucense, 2011, s. 171. 
232 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 74. 
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z totalitního období“ a dále též: „dosažení srovnatelné úrovně s trestním právem moderního 

evropského standardu, při respektování mezinárodních závazků České republiky a požadavků 

vyplývajících z evropských integračních procesů“.233 

Trestní zákoník z roku 2009 poprvé v historii vymezuje pro trestné činy proti životnímu 

prostředí ve své zvláštní části samostatnou hlavu VIII. Jančářová a Bahýľová uvádějí, že jde 

zdánlivě pouze o formální krok234, jehož významem je však: „žádoucí zdůraznění významu 

druhového objektu těchto trestných činů, tedy zájmu na ochraně a zachování životního 

prostředí“.235 Stejskal k tomu dodává následující: „Tím, že vláda a Parlament zařadila do nového 

trestního zákona samostatnou hlavu trestných činů proti životnímu prostředí, byl vyslán pozitivní 

signál, že státní orgány považují environmentální kriminalitu za společensky velmi závažnou.“236 

Osobně se s těmito názory plně ztotožňuji, jelikož pouhé formální zařazení skupiny 

trestných činů proti životnímu prostředí na roveň těm, které již byly tradičně seskupeny podle 

charakteru jejich druhového objektu a vnímány jako soudržný celek s pevným místem v systému 

trestního práva, je pro ochranu životního prostředí podstatným krokem vpřed. Jediné co lze za 

předpokladu platnosti předešlých argumentů o důležitosti environmentálních deliktů namítat, je ta 

skutečnost, proč zákonodárce též nezařadil trestné činy proti životnímu prostředí do výčtu 

skutkových podstat v rámci nepřekažení trestného činu dle § 367 TZ a neoznámení trestného činu 

dle § 368 TZ.237 

Co se týče původního obsahu hlavy VIII trestního zákoníku, lze prohlásit, že jeho značná 

část vycházela z dosavadní právní úpravy obsažené v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, která byla následně upravena a doplněna.238 Při procesu tvorby a přijímání 

nového trestního zákoníku byla ignorována výše popsaná směrnice 2008/99/ES239, která vstoupila 

v účinnost 26. listopadu 2008, tedy ještě v době před přijetím nového pramene trestního práva 

hmotného. Rozumným postupem by bylo zohlednit její obsah v rámci probíhajícího legislativního 

procesu a zároveň tak vyhovět požadavkům vyplývajících z členství České republiky v Evropské 

                                                
233 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, s. 7, [online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz; STEJSKAL, V. Nový trestní zákon 2010. In: České právo životního prostředí, 

č. 1/2009 (25), s. 43. 
234 JANČÁŘOVÁ, I., BAHÝĽOVÁ, L. Odpovědnost za trestní činy proti životnímu prostředí v ČR, In: 
JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 148. 
235 ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. In: 

Trestněprávní revue, 2012, č. 4, s. 79. 
236 STEJSKAL, V. Nový trestní zákon 2010. In: České právo životního prostředí, č. 1/2009 (25), s. 47. 
237 Tamtéž. 
238 Tamtéž. 
239 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 o trestněprávní ochraně životního 

prostředí. 

http://www.beck-online.cz/
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unii, což ostatně předpokládá i důvodová zpráva k trestnímu zákoníku z roku 2009. Zákonodárce 

však směrnicí předpokládané cíle na poli trestněprávní ochrany životního prostředí nezohlednil, 

respektive učinil tak až v roce 2011, kdy zákonem č. 330/2011 Sb. byla hlava VIII trestního 

zákoníku upravena do podoby odpovídající požadavkům unijního práva (viz výše). 

Počínaje nabytím účinnosti této poslední novely zůstaly ustanovení týkající se trestných 

činů proti životnímu prostředí bez podstatnějších změn či doplnění. Otázkou je, zdali byl v daném 

směru vývoj na úseku trestněprávní ochrany životního prostředí dokončen, nebo jen na delší dobu 

utlumen z pocitu učinění dostatečného počtu reforem, které se v českém právním řádu odehrály 

hlavně mezi lety 2002 až 2011. Někteří autoři kritizují současnou právní úpravu za nedostatečnou 

„tvrdost“ trestních sankcí a konstatují, že za spáchání trestných činů proti životnímu prostředí lze 

uložit poměrně vysoké finanční tresty, ale na druhou stranu poměrně nízké tresty odnětí 

svobody.240 Jiné odborné texty naopak chválí právní úpravu obsaženou v novém trestním zákoníku 

za celkové rozšíření trestní odpovědnosti a její větší přísnost.241 Osobně se klaním spíše k prvnímu 

názoru a domnívám se, že by zákonodárce mohl uvažovat o zvýšení jak dolních, tak i horních 

hranic trestních sazeb odnětí svobody u trestných činů přímo aplikovatelných ve vztahu k ochraně 

životního prostředí a jeho složek, stejně jako to dnes zvažuje například u trestného činu týrání 

zvířat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
240 ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. In: 

Trestněprávní revue, 2012, č. 4, s. 83. 
241 HANÁK, J. Ochrana životního prostředí v trestním zákoníku – několik poznámek. In: Trestní právo. 2010, č. 11, 

s. 16. 
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5. Trestné činy proti životnímu prostředí 

5.1. Systematika trestných činů proti životnímu prostředí 

Jak již bylo zmíněno výše, trestní zákoník z roku 2009 zavedl samostatnou hlavu zvláštní 

části věnovanou environmentálním trestným činům. Konkrétně se jedná o hlavu VIII s názvem 

„Trestné činy proti životnímu prostředí“. Je však nutné poznamenat, že ne všechny trestné činy, 

které jsou v této hlavě obsaženy, lze bez výhrad charakterizovat jako trestné činy proti životnímu 

prostředí, a zároveň ne všechny skutkové podstaty trestných činů, které lze aplikovat v rámci 

trestněprávní ochrany životního prostředí, jsou součástí této „environmentální hlavy“. Některé ze 

skutkových podstat trestných činů, jejichž hlavním objektem sice není zájem na zachování 

ekologické rovnováhy a ochraně životního prostředí, mohou však tuto ochranu poskytovat 

sekundárně, v souladu s povahou jejich vedlejších objektů. Tyto skutkové podstaty tak lze nalézt 

rozeseté napříč různými hlavami zvláštní části trestního zákoníku, a to zejména v hlavě VII 

seskupující trestné činy obecně ohrožující, avšak též v hlavě X upravující trestné činy proti 

pořádku ve věcech veřejných či v hlavě V, jež pojednává o trestných činech proti majetku. 

Výše zmíněné vybízí k rozdělení skutkových podstat trestných činů aplikovatelných na 

úseku ochrany životního prostředí do několika skupin.242 První kategorii tvoří obecné skutkové 

podstaty, do kterých lze zařadit trestné činy poškozování a ohrožování životního prostředí dle 

§ 293 a poškozování a ohrožování životního prostředí z nedbalosti dle § 294 TZ. Tyto trestné činy 

představují: „obecnou trestněprávní ochranu všech složek životního prostředí (zákonodárce 

výslovně zmiňuje půdu, vodu a ovzduší, může se však jednat o jakoukoli jinou složku životního 

prostředí) a životního prostředí jako celku“.243 

Druhou skupinu je možné označit jako speciální či zvláštní skutkové podstaty, mezi které 

patří ostatní trestné činy seskupené do hlavy osmé trestního zákoníku. Jejich výčet tak tvoří 

následující trestné činy: poškození vodního zdroje dle § 294a; poškození lesa dle § 295; 

neoprávněné vypuštění znečišťujících látek dle § 297; neoprávněné nakládání s odpady dle § 298; 

neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozující ozónovou vrstvu dle § 298a; 

neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami dle 

§ 299, 300; poškození chráněných částí přírody dle § 301; týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře 

z nedbalosti dle § 302, 303; pytláctví dle § 304; neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání 

s léčivy a jinými látkami ovlivňující užitkovost hospodářských zvířat dle § 305 a šíření nakažlivé 

                                                
242 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 74-75. 
243 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 655. 
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nemoci zvířat a šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin dle § 306, 307 TZ. Tyto trestné 

činy jsou: „aplikovatelné jen pro určité dílčí problémy ve speciálních případech“.244 

Poslední skupinu tvoří již výše zmiňované ostatní skutkové podstaty trestných činů, a to 

takové: „jejichž objektem ochrany není životní prostředí nebo jeho jednotlivé složky, ale jiné 

společenské hodnoty a zájmy, např. zdraví, majetek, veřejný pořádek atd. … avšak v rámci takto 

koncipovaných skutkových podstat může být poskytnuta ochrana i jednotlivým složkám životního 

prostředí a jejich prvkům“.245 Mezi tyto zbytkové trestné činy lze řadit například obecné ohrožení 

dle § 272, 273; poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení dle § 276, 277; 

nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky dle § 281; nedovolená 

výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu dle § 282; nedovolená výroba 

a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle § 283 a přechovávání omamné 

a psychotropní látky a jedu dle § 284 TZ.246 Jinými příklady mohou být majetkové trestné činy, a 

to sice poškození cizí věci dle § 228 a zneužívání vlastnictví dle § 229 TZ, které jsou v určitých 

případech využívány například k ochraně lesa a kulturních památek.247 V neposlední řadě lze uvést 

trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 TZ, který je za určitých okolností též 

použitelný ve prospěch ochrany životního prostředí.248 

Při bližším pohledu na jednotlivé skutkové podstaty trestných činů zakotvených v rámci 

hlavy osmé trestního zákoníku je možné si povšimnout skutečnosti, že ne všechny tyto skutkové 

podstaty mají bezprostřední souvislost s ochranou životního prostředí či jeho složek. Jinými slovy 

některé skutkové podstaty trestných činů zakotvené v této hlavě míří na ochranu životního 

prostředí a jeho složek přímo, zatímco jiné s ní pouze souvisí, a to buď méně anebo více. 

V návaznosti na to se nabízí další kategorizace, a to sice dělení trestných činů proti životnímu 

prostředí zakotvených v rámci hlavy osmé do následujících skupin. 

První skupinu tvoří trestné činy poskytující obecnou ochranu životnímu prostředí a jeho 

složkám (§ 293-294 TZ). Druhou skupinu představují trestné činy, které poskytují specifickou 

ochranu jednotlivým složkám životního prostředí, mezi které lze z pohledu trestního zákoníku 

řadit vodu, jejíž ochrana je uskutečňována skrz trestněprávní ochranu vodního zdroje (§ 294a TZ), 

                                                
244 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 75. 
245 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 40. 
246 Všechny tyto trestné činy jsou součástí hlavy VII – „Trestné činy obecně nebezpečné“. 
247 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 649. 
248 Tímto však výčet skutkových podstat trestných činů, které lze užít na ochranu životního prostředí, není vyčerpán. 

Jako další příklad může sloužit trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty dle 

§ 156, 157 TZ. Někteří autoři dokonce uvádějí v souvislosti s ochranou životního prostředí též trestné činy: usmrcení 

z nedbalosti dle § 143 odst. 3; těžké ublížení na zdraví z nedbalosti dle § 147 odst. 3 a ublížení na zdraví z nedbalosti 

dle § 148 odst. 2 TZ. 
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lesy (§ 295 TZ), volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny (§ 299-300 TZ) a chráněné části 

přírody (§ 301 TZ). Následují trestné činy postihující neoprávněné nakládání se zdroji ohrožení 

životního prostředí (§ 298-298a TZ). Jako poslední lze uvést kategorii ostatních trestných činů 

proti životnímu prostředí zakotvených v rámci hlavy osmé trestního zákoníku (§ 297, § 302-

307 TZ). Za předpokladu upozadění trestného činu neoprávněného vypuštění znečišťujících látek 

dle § 297 TZ, lze o této poslední skupině trestných činů prohlásit, že jejím druhovým objektem je 

zejména: „zájem na ochraně zvířat (resp. užitkových rostlin) před různorodými způsoby 

nežádoucího jednání a zacházení s nimi, počínaje týráním zvířat, přes jejich neoprávněné lovení 

až po šíření nakažlivé nemoci zvířat a rostlin“.249 

V souvislosti s výše uvedeným se někteří autoři zabývají otázkou, zdali by nebylo na místě 

do hlavy osmé trestního zákoníku zařadit i jiné skutkové podstaty trestných činů souvisejících 

s ochranou životního prostředí či jeho složek nebo naopak, zda všechny trestné činy zakotvené 

v rámci hlavy osmé jsou takové delikty, jejichž hlavním objektem je ochrana životního 

prostředí.250 V rámci těchto debat se často hovoří o trestných činech nedovolené výroby a držení 

radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281 TZ) a nedovolené výroby a držení jaderného 

materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282 TZ). 

Tyto dva trestné činy s ochranou životního prostředí rozhodně souvisí, avšak otázkou je, 

zdali primárním objektem těchto trestných činů je ochrana životního prostředí či jeho složek, nebo 

zájem na ochraně bezpečnosti života, zdraví lidí a majetku.251 Přestože by zařazení těchto trestných 

činů do hlavy osmé představovalo z hlediska systematiky práva životního prostředí trestněprávní 

koncovku k zákonům týkajících se pravidel nakládání se zvláštními zdroji ohrožení252 (mezi které 

lze řadit například zákon o chemických látkách a chemických směsích253 a atomový zákon254), 

osobně se domnívám, že jejich zařazení mezi trestné činy obecně ohrožující je na místě, jelikož 

jejich primární objektem je vskutku zájem na ochraně bezpečnosti života, zdraví lidí a majetku, 

zatímco zájem na ochraně životního prostředí může být chápán až jako objekt sekundární. 

                                                
249 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2935. 
250 Srov. STEJSKAL, V. Nový trestní zákon 2010. In: České právo životního prostředí, č. 1/2009 (25), s. 47; 

STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském kontextu. In: 

Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, s. 49; 
JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 149-150. 
251 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 729. 
252 STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském kontextu. 

In: Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, 

s. 49. 
253 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 

zákon). 
254 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 
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Co se týče pochybností ohledně zařazení některých trestných činů do hlavy osmé trestního 

zákoníku, uvádí se zejména trestné činy postihující nežádoucí zacházení se zvířaty a užitkovými 

rostlinami a další související jednání (§ 302-307 TZ). Nejvíce je však akcentován trestný čin 

neoprávněné výroby, držení a jiného nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňující užitkovost 

hospodářských zvířat (§ 305 TZ), jehož zařazení do hlavy osmé je zřejmě nejspornější.255 V daném 

případě je však nutné zohlednit též argument, který zdůrazňuje, že pro danou skupinu trestných 

činů není ve stávajícím znění trestního zákoníku vhodnější kategorie než právě skupina trestných 

činů proti životnímu prostředí.256 

Trestné činy proti životnímu prostředí je možné dále třídit i podle jiných hledisek, a to třeba 

například podle formy zavinění na úmyslné nebo nedbalostní, podle objektivní stránky na delikty 

ohrožovací, poškozovací či alternativně stanovené a v neposlední řadě též podle závažnosti, kde 

je jako měřítko brán konkrétní stupeň nebezpečnosti pro společnost a přísnost trestní sazby.257 

V jedné z následujících podkapitol se blíže zaměřím jednak na skupinu trestných činů 

poskytujících obecnou ochranu životnímu prostředí a jeho složkám, tedy na trestné činy poškození 

a ohrožení životního prostředí a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti dle § 293 a 

§ 294 TZ a jednak na skupinu trestných činů, jež poskytují specifickou ochranu jednotlivým 

složkám životního prostředí, tedy konkrétně na trestné činy poškození vodního zdroje dle § 294a, 

poškození lesa dle § 295, neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami dle § 299-300 a poškození chráněných částí z přírody dle § 301 TZ. Jelikož 

se tato diplomová práce zaměřuje na trestněprávní ochranu životního prostředí jako celku, vybírám 

si právě výše uvedené skupiny trestných činů, a to z důvodu jejich bezprostředního významu pro 

ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek. 

5.2. Obecná charakteristika trestných činů proti životnímu prostředí 

Současný trestní zákoník vychází z definice pojmu životního prostředí podle zákona o 

životním prostředí, který ho vymezuje jako: „vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje“258 (více k pojmu životní 

prostředí viz kapitola první). Nutno poznamenat, že vedle toho existuje i širší pojetí životního 

                                                
255 STEJSKAL, V. Nový trestní zákon 2010. In: České právo životního prostředí, č. 1/2009 (25), s. 47. 
256 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 150. 
257 STEJSKAL, V. Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí: (závěry a shrnutí projektu 

GA ČR – 407/00/1705). Editor DAMOHORSKÝ, M. Praha: Vodnář, 2002, s. 40-41. 
258 Viz § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
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prostředí, v rámci kterého jsou za jeho součásti považovány též: „výtvory lidské činnosti, zejména 

stavby, kulturní památky, archeologické nálezy apod.“259 

Druhovým objektem trestných činů proti životnímu prostředí je: „zájem na ochraně 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek před různými typy poškozujícího či ohrožujícího 

jednání“260. Jinými slovy též zájem společnosti na dosažení či udržení takového stavu životního 

prostředí, ve kterém budou moci současné, ale i budoucí generace zajišťovat své základní životní 

potřeby a přitom nesnižovat rozmanitost přírody a zachovávat přirozené funkce ekosystémů.261 

Zvláštností objektu trestných činů proti životnímu prostředí může být jeho nadnárodní charakter, 

jelikož se v mnoha případech nejedná pouze o zájmy společnosti ve smyslu České republiky, ale 

též o zájmy na úrovni Evropské unie či dokonce celého mezinárodního společenství.262 Stejskal 

dodává, že: „objekty trestných činů proti životnímu prostředí výrazně rozšiřují dosavadní klasický 

záběr objektů trestných činů“.263 Děje se tak například u trestných činů dle § 298-300 TZ, avšak 

nejvýrazněji je tento nadnárodní charakter objektu znát u trestného činu neoprávněného vypuštění 

znečišťujících látek dle § 297 TZ. 

Pro naplnění skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí se obecně 

vyžaduje splnění dvou základních předpokladů, kterými jsou protiprávnost jednání pachatele a 

dosažení předpokládaného následku, tedy samotného poškození či ohrožení životního prostředí 

nebo jeho jednotlivých složek určitým jednáním pachatele.264 Protiprávnost je u 

environmentálních trestných činů stanovena pomocí blanketních skutkových podstat, které 

odkazují na speciální právní úpravu vztahující se k ochraně životního prostředí a souvisejících 

problematik265, tudíž mimo rámec trestního práva.266 Dále je na místě zmínit, že se nejedná pouze 

o právní předpisy vnitrostátního práva, ale často je též odkazováno na přímo účinné předpisy práva 

unijního. Jako příklad lze uvést nařízení o přepravě odpadů267 nebo nařízení o ochraně druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin268. 

                                                
259 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 827. 
260 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2935. 
261 Princip trvale udržitelného rozvoje viz § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
262 STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském kontextu. 

In: Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, 

s. 49. 
263 Tamtéž. 
264 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2935. 
265 Kromě ochrany životního prostředí též problematika hospodaření s přírodními zdroji, ochrany zvířat, nakládání 

s léčivy, mezinárodních úmluv v oblasti mořského práva či ochrany ozónové vrstvy Země apod. Viz JELÍNEK, J. 

a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 769. 
266 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 769; 

SLNEČKO, P. Trestní zákon a příroda. Trestní právo. 2011, roč. XV., č. 6, s. 25. 
267 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. 6. 2006 o přepravě odpadů. 
268 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 12. 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi. 
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Předpokládaný následek, tedy samotné poškození či ohrožení životního prostředí nebo jeho 

jednotlivých složek je v trestním zákoníku upraven tím způsobem, že v případě základních 

skutkových podstat se většinou jedná o trestné činy poškozovací (např. § 294a, 295, 299, 300 a 

301 TZ), jinde však zákonodárce stanovuje poškození a ohrožení životního prostředí či jeho složky 

alternativně (např. § 293, 294, § 298 odst. 2 TZ).269 V souvislosti s implementací směrnice o 

trestněprávní ochraně životního prostředí270 je v případě některých skutkových podstat 

vyžadováno též způsobení určitého škodlivého či závažného následku ve formě způsobení těžké 

újmy na zdraví či smrti lidské osoby (např. § 293-294, § 297 odst. 3, 4 TZ).271  

Subjektem neboli pachatelem trestných činů proti životnímu prostředí mohou být za 

současného stavu právní úpravy jak fyzické osoby, tak v souladu s novelou zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob z roku 2016 též osoby právnické, které dnes odpovídají za 

všechny trestné činy proti životnímu prostředí uvedené v hlavě osmé trestního zákoníku (více 

k trestní odpovědnosti právnických osob viz kapitola třetí). Pouze v určitých specifických 

případech vyžadují skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí postavení pachatele 

jakožto speciálního subjektu.272 Zákonodárce tak činí v případě trestných činů podle § 297, 303 a 

304 TZ. V jiných případech je postavení pachatele jako osoby, která má uloženou zvláštní 

povinnost chránit životní prostředí, jež následně poruší, okolností podmiňující použití vyšší trestní 

sazby (§ 293 odst. 2 písm. b), § 294 odst. 2 písm. a), § 304 odst. 2 písm. c) TZ).273 

Konečně poslední obligatorní složkou všech skutkových podstat je subjektivní stránka 

trestného činu, jež obsahuje: „soubor znaků, které charakterizují psychiku pachatele ve vztahu 

k trestnému činu“. 274 Obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění, u 

kterého rozlišujeme úmyslnou či nedbalostní formu. Obecná pravidla ohledně stanovení konkrétní 

formy zavinění je možné nalézt v ustanovení § 13 odst. 2 a § 17 trestního zákoníku. Pro základní 

skutkové podstaty platí pravidlo, že k trestní odpovědnosti pachatele za trestný čin je třeba 

úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.275 U 

kvalifikovaných skutkových podstat trestných činů platí opačné pravidlo, tedy že postačí zavinění 

z nedbalosti, není-li stanoveno jinak.276 

                                                
269 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2935. 
270 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 o trestněprávní ochraně životního 
prostředí. 
271 STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském kontextu. 

In: Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, 

s. 50. 
272 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 771. 
273 Tamtéž. 
274 Tamtéž, s. 218. 
275 Viz § 13 odst. 2 trestního zákoníku. 
276 Viz § 17 trestního zákoníku. 
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U trestných činů proti životnímu prostředí je zpravidla vyžadováno úmyslné zavinění. 

Některé skutkové podstaty však užívají formulaci, že předmětné trestné činy lze spáchat „byť i 

z nedbalosti“ (např. § 295, 297, 298, 306 a 307 TZ), což značí, že dané trestné činy je možné 

spáchat jak úmyslně, tak z nedbalosti. Dalším specifickým znakem skutkových podstat trestných 

činů proti životnímu prostředí je, že v určitých případech vyžadují zavinění ve formě hrubé 

nedbalosti.277 Hrubou nedbalost definuje ustanovení § 16 odst. 2 trestního zákoníku, které říká, že: 

„trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité 

opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.“ 

Tento vyšší stupeň intenzity nedbalosti předpokládá trestní zákoník u trestného činu podle § 294, 

300 a 303 TZ, zároveň u trestných činů podle § 294a a 301 TZ připouští, že je lze spáchat „byť i 

z hrubé nedbalosti“.278 

Většinu trestných činů proti životnímu prostředí lze zařadit do kategorie přečinů. Trestní 

zákoník definuje přečiny jako: „všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let“.279 Nejmírnější trestní 

sazby odnětí svobody stanovuje zákonodárce za spáchání trestných činů podle § 294 odst. 1 a 

§ 303 odst. 1 TZ, za které lze pachatele potrestat odnětím svobody až na šest měsíců. Naopak 

zločiny jsou vymezeny negativně, a to jako: „všechny trestné činy, které nejsou podle trestního 

zákona přečiny“.280 Ve smyslu obsahu ustanovení § 14 odst. 3 trestního zákoníku jsou zločiny 

následující trestné činy proti životnímu prostředí, a to sice poškození a ohrožení životního 

prostředí dle § 293 odst. 3; neoprávněné vypuštění znečišťujících látek dle § 297 odst. 3, 4 a 

neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami dle 

§ 299 odst. 4 TZ. Za tyto trestné činy lze uložit trest odnětí svobody na dvě léta až osm let a za 

trestný čin podle § 297 odst. 4 dokonce trest odnětí svobody v rozmezí tří až deseti let. Kromě 

trestu odnětí svobody lze za spáchání trestných činů v hlavě osmé uložit též trest zákazu činnosti, 

trest propadnutí věci a v neposlední řadě též peněžitý trest.281 

                                                
277 Zavedení zaviněné ve formě hrubé nedbalosti je jedním z požadavků směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně 

životního prostředí. 
278 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 771. 
279 Viz § 14 odst. 2 trestního zákoníku. 
280 Viz § 14 odst. 3 trestního zákoníku. 
281 Konkrétně peněžitý trest lze uložit za spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s odpady dle § 298 odst. 4 

a trestného činu pytláctví dle § 304 odst. 2 TZ. 
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5.3. Bližší charakteristika vybraných trestných činů proti životnímu prostředí 

5.3.1. Poškození a ohrožení životního prostředí 

Trestné činy poškození a ohrožení životního prostředí, a to jak v podobě úmyslného 

zavinění podle § 293 TZ, tak ve formě hrubé nedbalosti podle § 294 TZ představují základní 

obecné skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí.282 Jinými slovy lze říci, že 

obecná trestněprávní ochrana životního prostředí je ztělesněna právě v těchto dvou skutkových 

podstatách.283 Trestní zákoník mezi složky životního prostředí výslovně řadí půdu, vodu a ovzduší, 

přičemž se jedná o demonstrativní výčet, tudíž je možné, že se může jednat stejně tak o poškození 

nebo ohrožení jakékoli jiné složky životního prostředí. Nutno podotknout, že následující text se 

vztahuje na obě podoby trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí, tedy jak na 

úmyslnou, tak i na formu hrubě nedbalostní. 

Objekt trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí lze nejlépe vyjádřit jako: 

„zájem na ochraně životního prostředí jako základního životního prostoru člověka, živočichů i 

jiných organismů“.284 Dále se za objekt předmětného trestného činu považuje též zájem na 

zachování ekologické rovnováhy v přírodě a zájem na zajištění práva na příznivé životní 

prostředí.285 Jiní autoři ve smyslu antropogenního přístupu k životnímu prostředí uvádějí jako 

jeden z objektů též související ochranu života a zdraví lidí.286 Je vhodné zmínit, že trestný čin 

poškození a ohrožení životního prostředí chrání životní prostředí jako celek, nehledě na to, které 

složky byly jednáním pachatele negativně zasaženy.287  

Stejně jako u jiných trestných činů proti životnímu prostředí, tak i zde lze hovořit o 

skutkových podstatách s blanketní dispozicí, které odkazují na mimotrestní právní předpisy. Po 

novele trestního zákoníku z roku 2011288 se může jednat nejen o právní předpisy ze sféry práva 

životního prostředí, nýbrž o kterýkoli právní předpis bez ohledu na to, ze které právní oblasti 

pochází, a to za předpokladu, že z něj plynou pravidla chování související s ochranou životního 

prostředí. Podmínkou však zůstává, že se musí jednat o právní normy, jež nabyly účinnosti a jsou 

součástí právního řádu České republiky, a to nejpozději v době spáchání trestním zákoníkem 

                                                
282 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 772. 
283 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 653. 
284 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2938. 
285 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 772. 
286 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 829. 
287 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2938. 
288 Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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kriminalizovaného jednání.289 Kromě vnitrostátních právních norem se může též jednat o přímo 

použitelné právní předpisy Evropské unie (viz výše). 

Jako příklady právních předpisů, na které může ustanovení o trestném činu poškození nebo 

ohrožení životního prostředí odkazovat, je možné uvést zejména zákon o životním prostředí290, 

zákon o ochraně přírody a krajiny291, zákon o ochraně ovzduší292, zákon o ochraně zemědělského 

půdního fondu293, lesní zákon294, horní zákon295, lázeňský zákon296, nebo chemický zákon297. 

Těmito zákony však není výčet právních předpisů, se kterými může být jednání pachatele 

v rozporu ve smyslu § 293 a 294 TZ zdaleka vyčerpán. Z přímo použitelných unijních předpisů se 

může jednat například o nařízení o přepravě odpadů298 nebo nařízení REACH299.  

Ohledně otázky porušení právních předpisů lze dále konstatovat, že může být způsobeno 

jak jednáním ve formě konání, tak i opomenutím, a to sice v případech, kdy měl pachatel zvláštní 

povinnost konat, jejíž jednotlivé prameny lze vyčíst z ustanovení § 112 TZ.300 Nejvyšší soud 

k porušení právních předpisů ve smyslu ustanovení § 293 a 294 TZ dodává následující: „Trestný 

čin poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293 (i podle § 294) TZ je trestným činem 

s blanketní dispozicí. V odsuzujícím výroku o vině pro tento daný čin musí být proto uvedeno 

příslušné ustanovení právního předpisu, který se týká životního prostředí, popřípadě jiného 

právního předpisu, který obviněný svým jednáním porušil.“301 

Původní znění ustanovení upravující trestné činy poškození a ohrožení životního prostředí, 

tedy jak ve formě úmyslného zavinění, tak i hrubě nedbalostního, vycházelo z předchozí právní 

úpravy obsažené v trestním zákonu z roku 1961. Před novelou trestního zákoníku provedenou 

zákonem č. 330/2011 Sb. byla skutková podstata daného trestného činu konstruována o poznání 

složitěji, a to sice tak, že: „poškozením jedné složky životního prostředí (půdy, vody, ovzduší lesa 

nebo jiné) muselo dojít k ohrožení části jiné složky (společenstev nebo populací jakožto částí 

                                                
289 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2941. 
290 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
291 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
292 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
293 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
294 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. 
295 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. 
296 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů. 
297 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. 
298 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. 
299 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS 

a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 
300 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2944-2945. 
301 NS 26/2003-T 615. 
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přírody), a to ještě na vymezeném území“.302 Výše zmiňovaná novela zjednodušila formulaci 

daného trestného činu, upravila odkaz na jiné právní předpisy (viz výše) a pro některé zvláštní 

případy poškození nebo ohrožení životního prostředí zavedla samostatné skutkové podstaty 

v rámci hlavy osmé trestního zákoníku (např. trestné činy dle § 294a, 298a, 301 TZ).303 

Co se týče objektivní stránky trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí, tak 

její formulace zůstává i po určitém zjednodušení novelou z roku 2011 poměrně komplikovaná. 

Aby bylo vůbec možné hovořit o spáchání předmětného trestného činu, je nutné naplnit několik 

předpokladů současně.304 Za prvé musí k onomu poškození nebo ohrožení životního prostředí dojít 

v rozporu s jinými právními předpisy, tudíž mezi poškozením nebo ohrožením životního prostředí 

a porušením jiných právních předpisů musí být dána příčinná souvislost.305 Další předpoklady jsou 

stanoveny alternativně tak, že pachatel úmyslně (z hrubé nedbalosti) způsobí poškození či 

ohrožení některé ze složek životního prostředí, nebo úmyslně (z hrubé nedbalosti) takové 

poškození či ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvracení nebo zmírnění. 

Ve druhé z vyjmenovaných situací pachatel nemusí ono poškození nebo ohrožení životního 

prostředí sám způsobit, z hlediska naplnění skutkové podstaty postačí, že toto již vniklé poškození 

či ohrožení zvýší nebo ztíží jeho odvracení nebo zmírnění, i když si lze představit i situace, kdy 

týž pachatel naplní tato obě kriminalizovaná jednání zároveň.306 

Při posouzení, zdali došlo k poškození nebo ohrožení životního prostředí je nutné vycházet 

především z toho, co za poškození nebo ohrožení chápou jednotlivé právní předpisy z oblasti práva 

životního prostředí.307 Za zmínku stojí ustanovení § 8 zákona o životním prostředí, které ve svém 

prvním odstavci vymezuje znečišťování životního prostředí 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“. Odstavec druhý zase definuje 

poškozování životního prostředí, o kterém tvrdí, že je to: „zhoršování jeho stavu znečišťováním 

nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy“. Nutno dodat, že k naplnění 

předmětné skutkové podstaty postačí poškození či ohrožení byť jen jediné složky životního 

prostředí. 

Poškozením nebo ohrožením složek životního prostředí se rozumí též provozování 

zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají 

                                                
302 ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. In: 

Trestněprávní revue, 2012, č. 4, s. 80. 
303 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2939. 
304 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 773. 
305 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 829-830. 
306 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2939. 
307 Tamtéž, s. 2940. 
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nebezpečné látky či směsi, bez příslušného povolení a to dle § 296 odst. 3 TZ. V daném případě 

lze hovořit o tzv. abstraktním ohrožení, jelikož se za ohrožení životního prostředí považuje pouhé 

neoprávněné provozování tohoto blíže specifikovaného zařízení.308  

Při bližším pohledu na variantu, ve které pachatel ať již úmyslně či z hrubé nedbalosti 

poškodí nebo ohrozí některou ze složek životního prostředí, je nutné si uvědomit, že k takto 

vymezenému jednání se vážou ještě další znaky, které musí být splněny, aby mohla být naplněna 

skutková podstata daného trestného činu v celém svém rozsahu. Tyto předpokládané znaky jsou 

opět stanoveny alternativně, tedy k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškození a 

ohrožení životního prostředí postačí splnění byť jen jednoho z nich. Ve smyslu výše uvedeného 

musí k poškození nebo ohrožení některé složky životního prostředí dojít buď ve větším rozsahu či 

na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může být způsobena těžká újma na zdraví nebo 

smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném 

rozsahu.309 

Zdali poškození nebo ohrožení životního prostředí dosáhlo požadovaného stupně intenzity 

většího rozsahu, se ponechává na individuálním zhodnocení v rámci jednotlivých případů.310 

Výkladové ustanovení § 138 TZ se tudíž v daném případě nepoužije, jelikož se nejedná pouze o 

vyčíslení výše škody, prospěchu či nákladů k odstranění poškození životního prostředí. Pro určení 

poškození či ohrožení životního prostředí většího rozsahu se použijí jiná než ekonomická kritéria, 

mezi které Púry řadí: „množství látky znečišťující dotčenou složku životního prostředí; škodlivost 

této látky; množství způsobeného úbytku živočichů a rostlin nebo jinak negativně postižených 

jednáním pachatele a jejich druhů; doba nutná k regeneraci zasažené složky životního prostředí, 

resp. možnosti jejího navrácení do původního stavu; význam a stupeň chráněné lokality; počet 

složek, které byly zasaženy, atd.“311 Mimo to se třeba může jednat o hrozbu způsobení prostého 

ublížení na zdraví většímu počtu osob.312 

Pro určení požadavku většího území se použijí výkladová pravidla zakotvená v ustanovení 

§ 296 odst. 1 TZ. Větším územím se rozumí území o rozloze nejméně tři hektary a v případě 

povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně jeden hektar vodní 

plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky. Nutno podotknout, že jednotlivá 

zasažená území a délky vodního toku se sčítají, a to především z toho důvodu, aby se zamezilo 

                                                
308 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 829-830. 
309 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 773. 
310 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2945. 
311 Tamtéž. 
312 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 830. 



 

60 

 

 

obcházení zákona a umožnil se trestní postih i v případě, kdy se sice jedná o menší plochy, kterých 

je však více a jejich negativní zasažení je způsobeno týž souvisejícím jednáním.313 

Co se týče pojmů těžkého ublížení na zdraví a způsobení smrti, užije se jejich tradičního 

výkladu v rámci trestního práva. Pro konkretizaci těžké újmy na zdraví slouží i výkladové 

ustanovení § 122 odst. 2 TZ. Náklady ve značném rozsahu, jež je třeba v souvislosti s poškozením 

či ohrožením životního prostředí vynaložit na odstranění následků takového jednání, se dle 

výkladového ustanovení § 138 odst. 1, 2 TZ rozumí náklady alespoň ve výši 500 000 Kč. Jejich 

určení v praxi zpravidla vyžaduje: „vysoce odborné a mezioborové znalosti a nutnost komplexního 

posouzení způsobených ztrát na jednotlivých dotčených složkách životního prostředí“.314 Není 

proto divu, že soudy často využívají možnosti zpracování odborného vyjádření nebo ve složitějších 

případech vypracování znaleckého posudku.315 V otázce vyčíslení nákladů na odstranění následků 

negativního zásahu do životního prostředí se též využívá institutu ekologické újmy (k otázce 

ekologické újmy více viz kapitola druhá), avšak nutno upozornit, že výše těchto nákladů se bez 

dalšího nerovná finančnímu vyjádření ekologické újmy.316 

Pachatelem trestného činu poškození nebo ohrožení životního prostředí může být jak 

fyzická osoba, tak i na základě skutečností uvedených o trestní odpovědnosti právnických osob 

též osoba právnická. Zvláštní povinnost konkrétní osoby chránit životní prostředí vyplývající buď 

z jejího zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou ji podle zákona představuje 

jednu z přitěžujících okolností. Jako další zvláště přitěžující okolnosti lze spatřovat skutečnost, že 

pachatel spáchal daný čin opětovně, způsobil trvalé nebo dlouhodobé poškození životního 

prostředí, k odstranění následků je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu anebo že takový čin 

spáchal v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch či prospěch velkého rozsahu. 

Z hlediska subjektivní stránky lze v rámci ustanovení § 293 TZ hovořit o úmyslné formě 

zavinění, zatímco ustanovení § 294 TZ předpokládá zavinění ve formě hrubé nedbalosti. Nutno 

podotknout, že: „nejde o žádnou další, zvláštní formu nedbalosti, jen o její vyšší intenzitu 

požadovanou z důvodu, aby se zabránilo nadprůměrnému uplatňování trestní represe v méně 

závažných případech“.317 

Právní úpravě trestných činů proti životnímu prostředí je často vytýkána její shovívavost 

vůči pachatelům, a to z hlediska výše a přísnosti trestních sankcí, na základě čehož je pak oslabena 

ochranná, represivní, ale i preventivní funkce trestního práva jako takového. Při bližším pohledu 

                                                
313 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 773. 
314 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2946. 
315 Tamtéž. 
316 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 770. 
317 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2954. 
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na jednotlivé sankce, které lze za trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí uložit, je 

možné zjistit, že v porovnání s předešlou úpravou obsaženou v rámci ustanovení § 181a a 181b 

trestního zákona z roku 1961, respektive v jeho novelizované podobě, zůstalo jejich vymezení bez 

větších změn. Trestní zákon umožňoval za spáchání úmyslného poškození či ohrožení životního 

prostředí uložit vedle trestu odnětí svobody a zákazu činnosti též peněžitý trest. Avšak při srovnání 

hranic trestní sazby odnětí svobody za nedbalostní formu tohoto trestného činu, si lze povšimnout, 

že předešlá právní úprava umožňovala v jeho kvalifikované podobě uložit pachateli trest odnětí 

svobody na šest měsíců až pět let, zatímco aktuální znění trestního zákoníku stanovuje horní 

hranici trestu odnětí svobody pouze na dvě léta.318 

V souvislosti s transpozicí směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí319 byla 

diskutována možnost přijetí takové právní úpravy, která by umožňovala za trestné činy proti 

životnímu prostředí uložit povinnost provedení určitých nápravných opatření, a to například 

uvedení poškozené složky životního prostředí do původního stavu nebo provedení kompenzačního 

či vyrovnávacího opatření.320 Bohužel tato možnost využita nebyla a ani po novele z roku 2011 

nelze v rámci účinného znění trestního zákoníku nalézt žádné ustanovení, na jehož základě by bylo 

možné takovéto nápravné opatření uložit.321 V souladu s názory odborníků na danou 

problematiku322 bych doporučoval zvážení přijetí takového institutu, a to z toho důvodu, že by 

jeho přijetí a následné uplatňování v systému soudního trestání mohlo vést k efektivnější nápravě 

negativně zasažených oblastí a přispět tak k zachování či zlepšení stavu životního prostředí jako 

celku. 

Od zjednodušení formulace skutkových podstat trestných činů úmyslného a hrubě 

nedbalostního poškození a ohrožení životního prostředí novelou trestního zákoníku provedenou 

zákonem č. 330/2011 Sb. si zákonodárce sliboval její širší uplatnění v aplikační praxi.323 Co se 

                                                
318 Nutno poznamenat, že dnešní právní úprava vyžaduje zavinění ve formě hrubé nedbalosti. Trestní zákon z roku 

1961 (ve znění pozdějších předpisů) však konstruoval skutkovou podstatu daného trestného činu tak, že postačila 

nedbalost prostá. 
319 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 o trestněprávní ochraně životního 

prostředí. 
320 STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském kontextu. 

In: Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, 

s. 54. 
321 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 152. 
322 Srov. STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském 

kontextu. In: Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 

3, 2011, s. 54; JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: 

Masarykova univerzita, 2013, s. 152. 
323 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

č. 330/2011 Dz, Zvláštní část, K bodu 26 (§ 293 a § 284). 
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týče statistických dat324, tak je možné z nich vyčíst, že po výše zmiňované novelizaci z roku 2011 

byl sice v roce 2014 zaznamenán mírný nárůst v počtu stíhaných a obžalovaných subjektů za 

trestný čin dle § 293 TZ, avšak mezi lety 2015 a 2018 byly za trestné činy dle § 293 a 294 TZ 

obžalovány pouze 3 subjekty, z toho jeden v roce 2015 za úmyslnou formu a dva v roce 2016 za 

hrubě nedbalostní formu předmětného trestného činu.325 Pokud jde o porovnání s ostatními 

trestnými činy v rámci hlavy osmé trestního zákoníku z hlediska četnosti jejich výskytu, je možné 

konstatovat, že v letech 2004-2018 byly v aplikační praxi nejfrekventovanější následující trestné 

činy: týrání zvířat dle § 302 (v roce 2018 obžalováno 42 osob), neoprávněné nakládání 

s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami dle § 299 TZ (v roce 2018 

obžalováno 9 osob) a pytláctví dle § 304 (v roce 2018 obžalováno 7 osob).326 

5.3.2. Poškození vodního zdroje 

Trestněprávní ochrana vody jako jedné ze složek životního prostředí je zabezpečena jednak 

pomocí skutkových podstat trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí dle § 293 a 

§ 294 TZ, avšak její specifickou ochranu poskytuje též trestný čin poškození vodního zdroje dle 

§ 294a TZ.327 Tento trestný čin byl zaveden novelou z roku 2011, která upravila znění trestního 

zákoníku tak, aby vyhovovalo požadavkům evropské směrnice o trestněprávní ochraně životního 

prostředí328 (více k této směrnice viz kapitola čtvrtá). Do té doby byla ochrana vodního zdroje, u 

něhož je stanoveno ochranné pásmo, zajišťována právě pomocí obecných skutkových podstat 

trestných činů proti životnímu prostředí, tedy v rámci trestného činu poškození a ohrožení 

životního prostředí, respektive obou jeho forem, kde byl i takto chráněný vodní zdroj výslovně 

uveden. Mimo jiné i z toho důvodu, že samostatnou složkou životního prostředí není vodní zdroj, 

u něhož je stanoveno ochranné pásmo, ale samotná voda, byla jeho ochrana vyčleněna do 

samostatné skutkové podstaty trestného činu poškození vodního zdroje dle § 294a TZ.329 

Jako objekt trestného činu poškození vodního zdroje lze označit: „zájem společnosti na 

zvláštní ochraně vodního zdroje jakožto specifické součásti jedné ze základních složek životního 

prostředí, tedy vody“.330 Při bližším pohledu na to, které vodní zdroje disponují ochranným 

                                                
324 Viz Zprávy o činnosti státního zastupitelství za uplynulé roky. [online]. [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti. 
325 Viz příloha č. 3 – „Přehled o stíhaných a obžalovaných pro vybrané trestné činy proti životnímu prostředí“. 
326 Tato statistická data je ale nutné brát s rezervou, jelikož v průběhu období sběru dat se právní úprava několikrát 

novelizovala a postupně byly měněny a přidávány jednotlivé skutkové podstaty trestných činů proti životnímu 

prostředí. 
327 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 654-655. 
328 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 o trestněprávní ochraně životního 

prostředí. 
329 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2957. 
330 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 776. 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti
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pásmem, je možné za základní označit též zájem na zajištění zásobování pitnou vodou. Nutno 

podotknout, že ve vztahu k obecným skutkovým podstatám trestných činů proti životnímu 

prostředí dle § 293 a 294 TZ se jedná o privilegovanou skutkovou podstatu.331 

Objektivní stránku daného trestného činu představuje jednání pachatele, kterým způsobí 

poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, v jehož důsledku zanikne nebo 

je značně oslaben důvod pro tuto zvláštní ochranu vodního zdroje. Může se jednat jak o komisivní 

jednání, a za předpokladu, že pachatel měl zvláštní povinnost konat dle § 112 TZ, také o jednání 

omisivní.332 Nejedná se tedy o jakékoli porušení vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné 

pásmo, nýbrž o poškození, které dosahuje takové intenzity, že negativně ovlivní kritéria, pro které 

je danému vodnímu zdroji přiznáno ochranné pásmo. Posuzování zániku nebo značného oslabení 

důvodů pro ochranu vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, se bude posuzovat: 

„s ohledem na požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“), týkající se 

ochrany množství a kvality podzemních a povrchových vod a prostředí, ve kterém se tyto vody 

přirozeně vyskytují“.333 

Na otázku, co se rozumí pod pojmem vodní zdroj, dává odpověď ustanovení § 8 odst. 2 

vodního zákona, které za vodní zdroj chápe: „povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány 

nebo které mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely“. Institut 

ochranných pásem upravuje ustanovení § 33 odst. 1 vodního zákona, jehož obsah lze vyložit tak, 

že k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových 

vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou a zdrojů podzemní vody pro 

výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody slouží právě ochranná pásma.  Za ochranné 

pásmo ve smyslu § 294a TZ lze teoreticky považovat i ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje 

dle § 21 až 24 lázeňského zákona.334 Důvodem pro zřizování ochranných pásem vodních zdrojů 

je tedy hlavně: „zabezpečení ochrany, vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního 

zdroje“.335 

Pachatelem předmětného trestného činu může být jak fyzická, tak i právnická osoba. 

Subjektivní stránka trestného činu poškození vodního zdroje předpokládá zavinění jak ve formě 

                                                
331 Privilegované skutkové podstaty charakterizují trestné činy menší typické závažnosti než skutkové podstaty 
základní (jsou zde dány okolnosti, které snižují nebezpečnost činu pro společnost). Viz JELÍNEK, J. a kol. Trestní 

právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 163. 
332 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2957. 
333 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 777. 
334 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů. Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo 

hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 777; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 

až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2957. 
335 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 831. 
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úmyslu, tak pro trestné činy proti životnímu prostředí typické zavinění ve formě hrubé nedbalosti. 

V neposlední řadě je možné dále zmínit, že trestněprávní ochranu vod, jako jedné ze základních 

složek životního prostředí, lze kromě trestných činů dle § 293, 294 a 294a TZ poskytovat též 

prostřednictvím trestného činu obecného ohrožení dle § 272, poškození a ohrožení provozu obecně 

prospěšného zařízení dle § 276, 277 a trestného činu neoprávněného nakládání s odpady dle § 298 

odst. 2 TZ. 

Pro srovnání, co se týče správněprávní odpovědnosti na úseku ochrany vod, respektive 

vodního zdroje u něhož je stanoveno ochranné pásmo, lze uvést následující skutkové podstaty 

přestupků. Fyzické osoby se mohou dopustit přestupků upravených v rámci ustanovení § 116 

odst. 1 písm. g), h) vodního zákona. O aplikaci ustanovení § 116 odst. 1 písm. g) vodního zákona 

lze uvažovat v případě, kdy fyzická osoba poruší zákaz vstupu do ochranného pásma I. stupně či 

v ochranném pásmu I. a II. stupně poruší zákaz provádět činnosti poškozující nebo ohrožující 

vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření 

obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje. Skutková podstata 

přestupku podle § 116 odst. 1 písm. h) vodního zákona zase předpokládá nedodržení povinnosti 

provést určité technické opatření či užívání pozemků nebo staveb v rozporu s opatřením obecné 

povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje. 

Pokud jde o vztah skutkové podstaty trestného činu poškození vodního zdroje na jedné 

straně a skutkových podstat přestupků podle vodního zákona na straně druhé, lze si představit 

takovou situaci, kdy fyzická osoba sice poškodí vodní zdroj, avšak toto poškození nedosáhne 

požadované hranice intenzity, která je nutná pro založení její trestní odpovědnosti. V těchto méně 

společensky škodlivých případech je však stále možné uvažovat o uplatnění odpovědnosti 

správněprávní a kvalifikovat dané protiprávní jednání jako přestupek. 

 Co se týče otázky sankcionování, tak za přestupek podle § 116 odst. 1 písm. g) lze uložit 

pokutu ve výši až 20 000 Kč a za přestupek podle písmena h) pokutu až ve výši 100 000 Kč. Pro 

právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, dopustí-li se přestupku v souvislosti se svým 

podnikáním, jsou stanoveny obdobné skutkové podstaty v rámci ustanovení § 125a odst. 1 

písm. g), h) vodního zákona. Výše pokut je též stanovena obdobně, s tím rozdílem, že za spáchání 

přestupku podle § 125a odst. 1 písm. h) vodního zákona lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Dále lze 

na úseku správní ochrany vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, využít 

skutkových podstat přestupků dle § 41 lázeňského zákona nebo dle § 87 a 88 zákona o ochraně 

přírody a krajiny336. 

                                                
336 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 



 

65 

 

 

5.3.3. Poškození lesa 

Problémy spojené s nezákonnými lesními těžbami se v České republice objevují od 

počátku devadesátých let minulého století, kdy se v souvislosti se změnou vlastnických vztahů 

v lesích stále více vlastníků či podnikatelů uchyluje k nedodržování zákonem stanovených 

povinností v oblasti lesního hospodářství.337 Cílem jejich nezákonného počínání je především 

dosažení krátkodobých zisků, spolu s tím však dochází k újmě na všech funkcích lesa.338 Co se 

týče určení nejvíce ohrožených lesních porostů, tak se jedná převážně o: „lesy malých výměr 

v soukromém vlastnictví v produkčně nejbohatších oblastech ČR“.339 

Lesy, jakožto specifická složka životního prostředí, jsou chráněny prostřednictvím 

trestného činu poškození lesa dle § 295 TZ. Důvodem, proč je trestněprávní ochrana lesů 

vyčleněna do zvláštní skutkové podstaty, je ta skutečnost, že se jedná o samostatnou a specifickou 

kategorii ekosystému, která je navíc v podmínkách České republiky výrazně plošně zastoupená. 

Jiným důvodem může být fakt, že: „les plní řadu důležitých ekologických funkcí v krajině, a to 

sice protierozní, vodoochrannou, krajinotvornou, klimatickou, slouží jako stanoviště živočichů a 

rostlin atd.“340 V neposlední řadě je možné poukázat na určité specifické postavení lesa mezi 

jinými složkami životního prostředí. To se projevuje mimo jiné tím, že v případě, kdy již k 

určitému poškození lesa dojde, trvá jeho následné uvedení do původního stavu po velmi dlouhou 

dobu, po kterou: „nemůže zcela plnit důležité ekologické funkce v krajině, jež jsou 

celospolečenským zájmem“.341 

Objektem trestného činu poškození lesa je tedy: „zájem na ochraně lesů jako specifické 

složky životního prostředí, a to před svévolnou škodlivou těžbou ve větším rozsahu nebo před 

jinými negativními zásahy do lesních porostů“.342 Stejně jako u trestného činu poškození vodního 

zdroje se jedná o privilegovanou skutkovou podstatu ve vztahu k trestným činům dle § 293 a 

§ 294 TZ. 

Objektivní stránku trestného činu poškození lesa tvoří jednání pachatele, který v rozporu 

s jiným právním předpisem, způsobí těžbou nebo jinou činností vznik holiny, a to byť i připojením 

k již existující holině nebo závažné poškození lesa na celkové větší ploše nebo proředění lesního 

porostu pod hranici k zakmenění stanovené jiným právním předpisem na celkové větší ploše lesa. 

Při bližším pohledu na takto stanovenou objektivní stránku lze prohlásit, že se na rozdíl od 

                                                
337 CHMELÍK, J. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2005, s. 20. 
338 Tamtéž. 
339 Tamtéž. 
340 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 832. 
341 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2960. 
342 Tamtéž. 
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obecných skutkových podstat poškození a ohrožení životního prostředí jedná o čistě poruchový 

delikt.343 Formulace „v rozporu s jiným právním předpisem“ odkazuje ve většině případů na zákon 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), a to zejména na 

porušení ustanovení § 33, přičemž v úvahu přichází též porušení ustanovení § 31 odst. 2, 4 lesního 

zákona. 

Jinou činností se mimo jiné rozumí svévolné kácení stromů a jejich ponechání na místě, 

rozsáhlejší terénní či stavební práce v lese, vypalování lesních porostů atd.344 Holou sečí se rozumí 

odstranění veškerého lesního porostu na určité ploše, proředěním zase snížení hustoty lesního 

porostu, přičemž hranice zakmenění se posuzuje podle pravidla v ustanovení § 31 odst. 4 lesního 

zákona.345 Výkladové ustanovení § 296 odst. 2 TZ říká, že celkovou větší plochou lesa se rozumí 

plocha více než jeden a půl hektaru a celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než 

tři hektary. Tato hranice trestnosti je zakotvena z toho důvodu, že: „až při postižení lesního porostu 

na takové ploše zpravidla dochází k přímému ohrožení celku lesa“.346 Jako závažné poškození lesa 

lze mimo jiné označit případy neoprávněné těžby, kdy jednotlivá postižená území sice nedosahují 

zákonného požadavku celkově větší plochy, avšak zůstávají těsně pod hranicí jeden a půl hektaru, 

za podmínky, že je takto vzniklých ploch rozmístěno více poblíž sebe. To má často za následek 

způsobení daleko větší újmy než v případě jednorázového vykácení lesa na ploše dosahující 

zákonem požadovaných kritérií.347 

Na osobu pachatele se žádné specifické požadavky nekladou, tudíž jím může být jak 

fyzická, tak i právnická osoba. Ve vztahu k ostatním trestným činům proti životnímu prostředí je 

však odlišně stanovena subjektivní stránka, která předpokládá jednak zavinění ve formě úmyslu, 

ale též zavinění ve formě prosté, nikoli hrubé nedbalosti. Nutno podotknout, že protiprávním 

poškození lesa může být naplněna taktéž skutková podstata trestného činu poškození chráněných 

částí přírody dle § 301 TZ, jelikož les se pokládá za významný krajinný prvek podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny.348 Stejné protiprávní jednání pachatele může být za určitých okolností 

dále postihováno jako trestný čin krádeže dle § 205, poškozování cizí věci dle § 228 a za 

předpokladu, že vlastníkem lesa je sám pachatel, též zneužívání vlastnictví dle § 229 TZ.349 

                                                
343 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 655. 
344 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 778; 
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2961. 
345 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 832. 
346 Tamtéž. 
347 Srov. NOVOTNÝ, F. Trestní zákoník 2010: komentář, judikatura, důvodová zpráva. Praha: Eurounion, 2010, 

s. 619; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2961-

2962. 
348 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; Viz JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 

Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 778. 
349 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 656. 
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K otázce srovnání trestněprávní a administrativněprávní odpovědnosti se nabízí zmínit, že 

za deliktní jednání spočívající v protiprávním poškození lesa, které nedosahuje takové intenzity, 

aby mohlo být klasifikováno jako trestný čin, lze využít zejména následující skutkové podstaty 

přestupků. Fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 53 odst. 1 písm. m) lesního zákona 

v případě, kdy v rámci obecného užívání lesa bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí v lese 

terénní úpravy nebo jiné stavby (zákon výslovně zmiňuje chodníky či oplocení), za předpokladu 

že nejde o přestupek podle zvláštních předpisů. O aplikaci ustanovení § 53 odst. 1 písm. n) lesního 

zákona lze uvažovat v případě, kdy fyzická osoba v rámci obecného užívání lesa v lese těží nebo 

poškozuje stromy a keře lesních dřevin. Za tyto přestupky je možné uložit pokutu až do výše 

15 000 Kč. 

Dále je na místě zmínit též ustanovení lesního zákona, která upravují společně odpovědnost 

fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob za jednotlivé přestupky, a to zejména 

ustanovení § 54 odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 písm. b). Skutkovou podstatu přestupku podle 

§ 54 odst. 1 písm. a) lesního zákona naplní ten subjekt, který způsobí značné škody na lese a ohrozí 

tím plnění jeho funkcí. Aplikace ustanovení § 54 odst. 1 písm. b) lesního zákona se nabízí 

v případě, kdy subjekt provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané. Přestupek podle § 54 

odst. 2 písm. b) lesního zákona míří na postihování těžby, která odporuje pravidlům zakotvených 

v rámci lesního zákona.350 Za spáchání výše jmenovaných přestupků lze uložit pokutu až do výše 

100 000 Kč, respektive 1 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce druhého daného 

paragrafu. 

5.3.4. Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 

Trestná činnost spočívající v neoprávněném nakládání s chráněnými volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami je povětšinou spojována především s nelegálním 

obchodem ohrožených druhů živočichů a rostlin jako takovým. Bohužel i nadále platí, že se 

jedná o: „lukrativní typ obchodu, při kterém se dociluje extrémně vysokých zisků při malém 

riziku“.351 Česká republika je v rámci tohoto značně přeshraničního problému označována za: 

„tranzitní zemi s vysokou mírou nelegálních transakcí“.352 Přestože je nelegální obchod 

s ohroženými druhy významnou oblastí, při které dochází k naplňování skutkové podstaty daného 

trestného činu, nelze tyto dva pojmy bez dalšího zaměňovat, jelikož se trestného činu 

                                                
350 Konkrétně se jedná o těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolu o převzetí převzaté osnovy, nebo jinou těžbu 

v rozporu s lesním zákonem. Příkladem může být neoprávněná těžba v množství překračující 3 m3 na 1 ha lesa za 

kalendářní rok či mýtní úmyslná těžba v porostu mladším než 80 let bez povolení orgánu státní správy lesů. 
351 CHMELÍK, J. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2005, s. 22. 
352 Tamtéž. 
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neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami lze 

dopustit i jinými způsoby, než právě v rámci nelegální obchodu s ohroženými druhy. 

Trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami, respektive obě jeho formy, tedy jak úmyslná, tak i hrubě nedbalostní, 

zabezpečují trestněprávní ochranu fauny a flóry před určitými negativními způsoby nakládání 

s nimi.353 Tyto skutkové podstaty kriminalizují jednání, která jsou: „nebezpečná pro přežití druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a to jak na našem území, tak i v celosvětovém 

měřítku“.354 Tím, že zákonodárce poskytuje takový stupeň ochrany pro jednotlivé ohrožené druhy 

fauny a flóry zároveň plní mezinárodní závazky České republiky, jež vyplývají hlavně z Úmluvy 

o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů, publikované pod 

č. 572/1992 Sb. (dále jen „Úmluva CITES) a z nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 12. 1996 

o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

(dále jen „nařízení CITES“).355 

Objektem daného trestného činu je především: „zájem na ochraně biologické rozmanitosti 

živočišných a rostlinných druhů, zejména těch, které jsou podle přírodovědeckých kritérií na 

pokraji vyhubení či vyhynutí, nebo které jsou ve volné přírodě vzácné, ohrožené poptávkou ze 

strany obchodníků, sběratelů, chovatelů, nebo které jsou ohrožené v areálu svého rozšíření“.356 

Ve smyslu ustanovení § 299 odst. 1 a § 300 TZ může být předmětem útoku jedinec zvláště 

chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu.357 Podle ustanovení 

§ 48 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny358 platí, že druhy rostlin a živočichů, které jsou 

ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. Tyto 

zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení na kriticky ohrožené, 

silně ohrožené a ohrožené.359 Na základě ustanovení § 48 odst. 3 zákona o ochraně přírody a 

krajiny stanovuje seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

vyhláška ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a 

stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. II, zatímco seznam zvláště chráněných druhů 

živočichů a stupeň jejich ohrožení stanovuje příloha č. III. této vyhlášky. 

                                                
353 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2992. 
354 Tamtéž. 
355 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2992. 
356 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 783. 
357 Tamtéž, s. 783-784. 
358 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
359 Viz § 48 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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Co se týče exempláře chráněného druhu, respektive jejich seznamu, je nutné se zaměřit na 

jiné než vnitrostátní prameny práva, tedy zejména na výše zmíněnou Úmluvu a nařízení CITES a 

jejich přílohy. Jako chráněné druhy živočichů a rostlin lze označit ty druhy, které jsou buď přímo 

ohroženy vyhubením nebo vyhynutím, nebo které je nutné chránit usměrňováním dovozu a 

vývozu, aby nedošlo k jejich ohrožení vyhubením nebo vyhynutím, nebo jsou chráněny na návrh 

státu, který je členem Úmluvy CITES.360 Za exemplář se zase obecně považuje: „živočich nebo 

rostlina chráněného druhu, a to živý nebo neživý; v případě neživého exempláře je to též jakákoli 

část těla nebo výrobek z takového živočicha nebo rostliny“.361 

Předmětem útoku však může být ve smyslu ustanovení § 299 odst. 2 a § 300 TZ též jedinec 

silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo 

ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. K vymezení pojmu jedince silně nebo kriticky 

ohroženého druhu živočicha nebo rostliny lze po předchozím výkladu snad jen dodat tu skutečnost, 

že v rámci přílohy č. II a III vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. jsou 

jednotlivé kriticky a silně ohrožené druhy rostlin a živočichů vyjmenované vždy pod bodem 1 a 2 

výše zmíněných příloh. 

Pokud jde o pojem exempláře druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, 

rozumí se jím exemplář takových druhů živočichů a rostlin, které jsou chráněni podle zákona 

č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy (dále jen „zákon o obchodování s ohroženými 

druhy“), jehož ustanovení § 2 písm. c) v záležitosti vymezení druhů přímo ohrožených vyhynutím 

nebo vyhubením odkazuje na přílohu A k nařízení CITES.362 K otázce vymezení exempláře druhu 

přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím se ve svém rozhodnutí vyjádřil též Nejvyšší soud, 

který uvádí, že: „nelze automaticky považovat živočišný druh uvedený v příloze A k nařízení Rady 

ES č. 338/97 (nařízení CITES) za druh ohrožený vyhubením ve smyslu trestního zákona v situaci, 

kdy takový druh není zároveň uveden v příloze I Úmluvy CITES“.363 

Objektivní stránku trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami představuje jednání pachatele, který buď úmyslně 

v rozporu s jiným právním předpisem naloží zakázaným způsobem s více než dvaceti pěti kusy 

jedinců zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exempláře chráněného druhu, nebo 

úmyslně v rozporu s jiným právním předpisem naloží stejným způsobem s byť jen 

jedním jedincem silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplářem 

                                                
360 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2993. 
361 Tamtéž, s. 2994. 
362 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 783; 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2998. 
363 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 4 Tz 36/2010. 
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druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím. Dále se též předpokládá hrubě nedbalostní 

jednání, které zákonodárce stanovuje jako kombinaci znaků dvou výše popsaných situací.364 

Jako určité specifikum právní úpravy předmětného trestného činu lze označit tu skutečnost, 

že ustanovení § 299 TZ obsahuje dvě základní skutkové podstaty. V rámci ustanovení 

§ 299 odst. 1 TZ se jedná o úpravu ve vztahu k jedincům zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny nebo exemplářům chráněného druhu, zatímco ustanovení § 299 odst. 2 TZ zakotvuje 

základní skutkovou podstatu tohoto trestného činu ve vztahu k jedincům silně nebo kriticky 

ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exempláře druhu přímo ohroženého vyhubením 

nebo vyhynutím. K vymezení pojmů zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny, exempláře 

chráněného druhu, silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny a exempláře 

druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím viz výše.  

Taxativní výčet neoprávněného nakládání s chráněnými druhy živočichů a rostlin zahrnuje 

jejich usmrcení, zničení, poškození, odejmutí z přírody, zpracování, dovezení, vyvezení, 

provezení, přechovávání, nabízení a zprostředkování, ať již sobě nebo jinému. V konkrétním 

případě může dojít i ke kombinaci těchto způsobů nakládání, avšak při splnění ostatních 

předpokladů, bude trestní odpovědnost pachatele založena již na základě učinění jediného z těchto 

nežádoucích způsobů nakládání.365 Co se týče rozporu s jiným právním předpisem, má trestní 

zákoník na mysli především ty právní normy, jež souvisejí s ochranou fauny a flóry jako takové. 

Jako příklad si lze uvést zákon o ochraně přírody a krajiny či o zákon o obchodování s ohroženými 

druhy. 

Pachatelem trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Z hlediska 

subjektivní stránky vyžaduje skutková podstata dle § 299 TZ úmyslné zavinění, zatímco 

ustanovení § 300 TZ předpokládá zaviněné ve formě hrubé nedbalosti. V neposlední řadě lze 

upozornit na skutečnost, že v souvislosti s pácháním tohoto druhu trestné činnosti bývá mnohdy 

týmž jednáním pachatele současně naplněna i skutková podstata trestného činu týrání zvířat 

dle § 302 TZ, k čemuž dochází zejména jejich: „nevhodnou přepravou způsobenou snahou o 

utajení“.366 

Na úseku správněprávní odpovědnosti lze za neoprávněné nakládání s chráněnými druhy 

živočichů a rostlin uvažovat o aplikaci přestupků podle ustanovení § 34c až 34e zákona o 

obchodování s ohroženými druhy, které upravují jak přestupky fyzických osob, tak přestupky 

                                                
364 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 836. 
365 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2995. 
366 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 658. 
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právnických a podnikajících fyzických osob. Za spáchání těchto přestupků zákon umožňuje uložit 

pokuty s maximální výší buď 100 000 Kč, 500 000 Kč nebo 1 500 000 Kč v závislosti na povaze 

konkrétního deliktu. Mimo to je možné využít též ustanovení § 87 a 88 zákona o ochraně přírody 

a krajiny, přičemž za přestupky podle tohoto zákona lze fyzickým osobám uložit pokutu až do 

výše 100 000 Kč s tím, že za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a 

památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, a to pokud byly spáchány ve zvláště 

chráněných územích. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, jakožto pachatelům 

přestupků, umožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč. 

Ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými 

volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami se nabízí srovnání zejména se skutkovými 

podstaty přestupků podle § 87 odst. 3 písm. b), c) zákona o ochraně přírody a krajiny (dále též jako 

„ZOPK“). Přestupku podle ustanovení § 87 odst. 3 písm. b) ZOPK se dopustí fyzická osoba, která 

usmrtí zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobí jeho úhyn 

zásahem do životního prostředí. Naopak přestupku podle ustanovení § 87 odst. 3 písm. c) ZOPK 

se fyzická osoba dopustí tím, že zničí zvláště chráněnou rostlinu kriticky nebo silně ohroženého 

druhu nebo způsobí její úhyn zásahem do životního prostředí. 

U výše zmíněných skutkových podstat přestupků podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

si lze povšimnout jevu, který spočívá v překrývání jejich formálních znaků se znaky skutkové 

podstaty trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2 TZ. Tato skutečnost odporuje předpokladu, že by 

skutkové podstaty trestných činů a přestupků měly být formulovány tak, aby pro trestněprávní 

koncovku byly vyhrazeny pouze ta nejzávažnější protiprávní jednání. V daném případě pak bude 

nutné zkoumat stupeň společenské škodlivosti, který zde poslouží jako určité „diferenční 

kritérium“.367 Více ke srovnání trestněprávní a správněprávní odpovědnosti viz kapitola druhé této 

diplomové práce. 

5.3.5. Poškození chráněných částí přírody 

Trestný čin poškození chráněných částí přírody byl zakotven tzv. „euronovelou“368 

trestního zákoníku s účinností od 1. 12. 2011. Jeho objektem je: „zájem společnosti na zvýšené 

ochraně vybraných částí přírody a krajiny z hlediska ochrany biologické rozmanitosti“.369 

                                                
367 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 174. 
368 Zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
369 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 785. 
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Předmětem ochrany jsou tedy konkrétně památné stromy, významné krajinné prvky, jeskyně, 

zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ve vztahu k trestnému činu 

poškození a ohrožení životního prostředí se opět jedná o privilegovanou skutkovou podstatu.370 

Objektivní stránku trestného činu poškození chráněných částí přírody představuje jednání 

pachatele v rozporu s jiným právním předpisem, kterým poškodí vyjmenované části přírody, a to 

takovým způsobem, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod jejich ochrany. Jiným právním 

předpisem bude z povahy věci především zákon o ochraně přírody a krajiny. Z výše popsané 

objektivní stránky vyplývá, že k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškození chráněných 

částí přírody nepostačuje jakékoli poškození chráněného předmětu, nýbrž se musí jednat o takové 

poškození, které vede k: „zániku nebo omezení kvality a výjimečnosti těchto částí přírody, které 

vedly k jejich zvláštní ochraně“.371  

Subjektem neboli pachatelem daného trestného činu může být jak fyzická, tak i právnická 

osoba. Využitím formulace „byť i z hrubé nedbalosti“ dává zákonodárce najevo, že subjektivní 

stránka trestného činu počítá se zaviněním ve formě úmyslu, ale též ve formě výše zmíněné hrubé 

nedbalosti. Je však na místě zmínit, že: „v rozhodnutí týkajícím se viny tímto trestným činem musí 

být forma zavinění vyjádřena zcela přesně a určitě“.372 

Méně společensky škodlivé případy deliktního jednání vůči chráněným částem přírody lze 

postihovat v rámci administrativněprávní odpovědnosti. K tomu se nabízí zejména ustanovení 

§ 87 a 88 zákona o ochraně přírody a krajiny. Přestupky fyzických osob na úseku ochrany přírody 

a krajiny upravuje konkrétně ustanovení § 87 ZOPK, přičemž maximální výše pokut ukládaných 

za jejich spáchání činí buď 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 100 000 Kč, a to v závislosti na povaze a 

závažnosti konkrétního přestupku, s tím, že za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a 

živočichů, dřevin a památných stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány 

ve zvlášť chráněných území. Naopak ustanovení § 88 ZOPK upravuje skutkové podstaty přestupků 

právnických a podnikajících fyzických osob. Co se týče výše pokut za spáchání přestupků těmito 

subjekty, je její horní hranice tradičně nastavována výše než u přestupků fyzických osob a jinak 

tomu není ani v daném případě. Za přestupky podle § 88 ZOPK lze uložit pokutu až do výše 

jednoho, respektive dvou milionů korun českých, a to v závislosti na charakteru spáchaného 

přestupku, respektive jeho zařazení mezi odstavec první či odstavec druhý daného paragrafu.  

                                                
370 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 785. 
371 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 3007. 
372 DRAŠRÍK, A.; FREMR. R.; DURDÍK, T.; RŮŽIČKA, M.; SOTOLÁŘ, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 

II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 2481. 
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Za povšimnutí stojí především skutkové podstaty přestupků podle § 87 odst. 3 písm. a), m) 

ZOPK, podle kterých se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poškodí nebo zničí památný strom 

nebo zvláště chráněné území či jeho oblast, anebo závažně poškodí nebo zničí významný krajinný 

prvek. V případě srovnání skutkových podstat těchto přestupků se skutkovou podstatou trestného 

činu poškození chráněných částí přírody je pak možné dojít k obdobnému závěru jako u případů 

uvedených v předcházející kapitole pojednávající o trestném činu neoprávněného nakládání 

s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, a to sice, že i zde dochází 

k určitému překrývání jejich formálních znaků. 

Ke srovnání trestněprávní a správněprávní odpovědnost lze dodat, že: „při volbě postihu 

protiprávního jednání fyzické nebo právnické osoby, které naplňuje formální znaky trestného činu 

i správního deliktu, je nutné zkoumat tzv. společenskou škodlivost jakožto diferenční kritérium“.373 

Při naplnění tohoto materiálního znaku, tedy dosažení určité hranice společenské škodlivosti je 

pak nutné upřednostnit trestněprávní postih namísto odpovědnosti za přestupky, která má vůči 

trestní odpovědnosti subsidiární charakter. Přestože je trestněprávní odpovědnost označována za 

prostředek ultima ratio, tak má v případech, kdy lze uvažovat o aplikaci jak trestněprávní, tak 

administrativněprávní odpovědnosti, přednost. 374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
373 JANČÁŘOVÁ, I. a kol. Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, s. 174. 
374 Tamtéž. 



 

74 

 

 

Závěr 

Již v úvodu této diplomové práce byl vysloven předpoklad, že otázka právní odpovědnosti 

hraje v oblasti ochrany životního prostředí zásadní roli. Právní odpovědnost na úseku ochrany 

životního prostředí plní svoji úlohu v případech, kdy subjekty práva porušují primární povinnosti 

stanovené v normami práva životního prostředí, jejichž účelem je předně ochrana životního 

prostředí a jeho složek. Takové účinné ochrany lze docílit pouze za předpokladu, že adresáti 

právních norem respektují jednotlivé povinnosti z těchto právních norem vyplývající. Pokud tak 

dobrovolně nečiní a porušují tyto primární povinnosti, vznikají jim následně povinnosti 

sekundární, jejichž sankční charakter má mimo jiné podnítit chování subjektů práva v souladu 

s obecně závaznými pravidly chování. 

Je všeobecně známé, že na úseku ochrany životního prostředí tradičně převažuje aplikace 

odpovědnosti správněprávní, zatímco ostatní druhy právní odpovědnosti plní doplňující funkci. 

V posledních několika letech se však část pozornosti přesunula také na trestní právo, jako na 

důraznější prostředek ochrany životního prostředí, a to především v souvislosti s narůstajícím 

počtem jednání, jež jsou schopna závažným způsobem poškodit nebo ohrozit životní prostředí či 

jeho složky. Za takové situace se trestní právo stává: „významným prostředkem ochrany kvality 

životního prostředí, zdraví a života zvířat, ale též zdraví a života člověka“ a trestní odpovědnost 

na úseku ochrany životního prostředí získává: „nezastupitelnou a klíčovou roli“.375 

Co se týče vývoje vnitrostátní právní úpravy trestněprávní ochrany životního prostředí, 

bylo možné sledovat mnohé snahy zákonodárce, jejichž cílem bylo zejména zakotvení a následné 

posílení ochrany životního prostředí pomocí prostředků trestního práva. Na území České republiky 

lze o počátku skutečné trestněprávní ochrany životního prostředí hovořit od konce 20. století 

(konkrétně od konce 80. let), a to v souvislosti se zavedením obecných skutkových podstat 

trestných činů proti životnímu prostředí. Postupem času byly zakotveny též další zvláštní skutkové 

podstaty environmentálních trestných činů, a to především novelou trestního zákona 

z roku 2002.376  

Do jisté míry symbolickou, ale přesto důležitou změnu přinesl nový trestní zákoník 

z roku 2009, který seskupil trestné činy proti životnímu prostředí do samostatné hlavy v rámci 

zvláštní části tohoto trestněprávního kodexu. Zákonodárce tímto krokem jednak zdůraznil význam 

a důležitost druhového objektu trestných činů proti životnímu prostředí, kterým je zájem na 

                                                
375 STEJSKAL, V. Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském kontextu. 

In: Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 3, 2011, 

s. 54. 
376 Zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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ochraně a zachování životního prostředí a jeho složek377 a jednak uznal vysokou míru společenské 

závažnosti environmentální kriminality jako takové.378 

Podstatnou změnu pro právní úpravu trestných činů proti životnímu prostředí 

představovalo přijetí novely trestního zákoníku, a to zákona č. 330/2011 Sb., kterým byla do 

českého právního řádu implementována směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.379 

Tato směrnice obsahuje výčet těch nejzávažnějších jednání vůči životnímu prostředí, které jsou 

členské státy povinny promítnout do svých národních právních řádů tak, aby jejich pachatelům 

hrozil trestněprávní postih. Jedná se tedy o požadavek minimálního sjednocení právních úprav 

členských států v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí. Je vhodné zmínit, že nejen co 

se týče otázky trestní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí, ale též pro celou oblast 

vnitrostátního práva životního prostředí, je vliv unijního práva zcela zásadní a do jisté míry 

předurčuje konečnou podobu tuzemských právních předpisů. 

Za další vývojový mezník lze označit též přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Problematika trestní odpovědnosti právnických osob byla 

v posledních několika letech důkladně diskutována a jedním z argumentů pro její zavedení bylo 

též četné a závažné poškozování a ohrožování životního prostředí právě ze strany korporací. 

V původní podobě, ve které byl zákon o trestní odpovědnosti právnických osob přijat, odpovídaly 

právnické osoby pouze za některé taxativně stanovené trestné činy proti životnímu prostředí. Tato 

skutečnost se však stala terčem četné kritiky, jelikož možnost spáchání ostatních 

environmentálních trestných činů, za které dle tehdejší právní úpravy nebyly právnické osoby 

trestně odpovědné, neodporovala jejich povaze a těchto trestných činů se tak reálně dopustit 

mohly. 

V roce 2016 byla proto přijata novela380, která přinesla opačný přístup ve vztahu 

k vymezení věcné působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Pozitivní výčet 

trestných činů v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byl změněn na 

negativní a nově tak právnické osoby odpovídají za všechny trestné činy uvedené ve zvláštní části 

trestního zákoníku s výjimkou trestných činů taxativně vypočtených v daném ustanovení. Žádný 

z trestných činů proti životnímu prostředí není v daném výčtu uveden, a tak lze konstatovat, že 

                                                
377 ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. In: 

Trestněprávní revue, 2012, č. 4, s. 79. 
378 STEJSKAL, V. Nový trestní zákon 2010. In: České právo životního prostředí, č. 1/2009 (25), s. 47. 
379 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 11. 2008 o trestněprávní ochraně životního 

prostředí. 
380 Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
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právnické osoby dnes odpovídají za všechny činy upravené v rámci hlavy VIII. zvláštní části 

trestního zákoníku, tedy za všechny trestné činy proti životnímu prostředí. 

Při sledování legislativních změn v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí, které 

se v průběhu posledních tří desetiletí v českém právním řádu udály, lze mít za to, že se 

zákonodárce skutečně pokusil o vytvoření takové právní úpravy, která může mít pozitivní vliv na 

ochranu a zachování životního prostředí a jeho složek. V průběhu času došlo ke konkretizaci 

jednotlivých skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí, obecně se trestní 

odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí rozšiřovala a v neposlední řadě došlo též 

k harmonizaci vnitrostátní úpravy s požadavky plynoucími z mezinárodního práva, respektive 

práva Evropské unie. Přes to všechno se však najdou i problémy, které lze stávající právní úpravě 

trestněprávní ochrany životního prostředí vytknout. 

Jedním z nedostatků, kterým se právní úprava v oblasti trestněprávní ochrany životního 

prostředí vyznačuje, je otázka trestních sankcí, které lze za spáchání environmentálních trestných 

činů uložit. Předpokladu, že trestní právo jako prostředek ultima ratio postihuje ty nejvíce 

společensky škodlivá jednání, by měla odpovídat i výše a celková přísnost uloženého trestu, 

jakožto právního následku trestného činu. Výše zmiňovaná směrnice o trestněprávní ochraně 

životního prostředí požaduje, aby sankce ukládané za trestné činy proti životnímu prostředí byly 

účinné, přiměřené a odrazující. V současné době však trestní sankce ukládané za environmentální 

trestné činy ve většině případů tyto požadavky nesplňují. 

Je na místě zmínit, že ke změně musí dojít na národní úrovni, jelikož s ohledem na 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí 

nespadá do pravomoci Společenství. 381 Za předpokladu, že ke změně právní úpravy v příštích 

několika letech nedojde, měly by soudy při rozhodování o druhu a výměře trestu za trestné činy 

proti životnímu prostředí více zvažovat ukládání trestů při horní hranici trestních sazeb či využívat 

takové alternativní tresty, které povedou k nápravě stavu životního prostředí.382 Mimo to se ještě 

nabízí ke zvážení otázka přijetí takové právní úpravy, která by v rámci trestního řízení umožnila 

uložení povinnosti uvést životní prostředí do původního stavu, tak jak to ve svém obsahu 

předpokládala již Štrasburská úmluva, anebo zavedení trestnosti přípravy pro nejzávažnější 

environmentální delikty, která v současné právní úpravě zcela chybí. 

Jinou oblastí v rámci trestněprávní ochrany životního prostředí, ve které je stále možné 

spatřovat určité rezervy je otázka působení na veřejnost, stejně jako na orgány činné v trestním 

                                                
381 Bod 70 rozsudku Komise v. Rada, C-440/05, EU:C:2007:625. 
382 Například trest obecně prospěšných prací cíleně zaměřený na nápravu nežádoucího stavu životního prostředí či 

jeho složky v určité lokalitě. 
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řízení. Zvyšování obecného povědomí a znalostí veřejnosti ohledně environmentální kriminality a 

trestných činů proti životnímu prostředí jako takových, může mít na účinnost trestněprávní 

ochrany životního prostředí značný vliv. Cílem je dosáhnout takového stavu ve společnosti, kdy: 

„v očích veřejnosti bude upuštěno od tendence považovat tyto trestné činy za marginální a málo 

podstatné“.383 V situaci, kdy si každý z nás bude plně uvědomovat důležitost ochrany životního 

prostředí, jakožto jednoho ze základních předpokladů existence člověka a jiných organismů 

a v případě, kdy zájem na ochraně a zachování životního prostředí a jeho složek převáží nad 

ekonomickými zájmy jednotlivců a korporací, bude potřeba aplikace trestněprávní odpovědnosti 

na úseku ochrany životního prostředí stále nižší.  

K tomu, aby mohly orgány činné v trestním řízení odhalovat a vyšetřovat environmentální 

kriminalitu efektivně, je potřeba zvyšovat jejich odbornost v dané oblasti. Trestná činnost proti 

životnímu prostředí se vyznačují tím, že její odhalování, vyšetřování, ale i posuzování vyžaduje 

vysoce specializované znalosti a dlouhodobé zkušenosti. Z tohoto důvodu se často volá po 

vytvoření speciálních pracovních skupin, které by se na oblast environmentální kriminality 

výlučně zaměřovaly. Kromě toho by ke zvýšení účinnosti a odbornosti práce orgánů činných 

v trestním řízení mohla dopomoci též spolupráce s odborníky v oboru nebo se speciálními 

kontrolními orgány v oblasti dodržování práva životního prostředí, zejména s Českou inspekcí 

životního prostředí. 

I přes výše uvedené pozitivní legislativní změny v oblasti trestněprávní ochrany životního 

prostředí lze na základě statistik Ministerstva spravedlnosti a zpráv o činnosti státního 

zastupitelství za uplynulé roky sledovat spíše klesající tendenci počtu zjištěných a odsouzených 

trestných činů bezprostředně souvisejících s ochranou životního prostředí. Velká naděje se přitom 

vkládala do přijetí trestněprávní odpovědnosti právnických osob, jelikož právě právnické osoby 

lze označit za subjekty, které se dopouští v největší míře těch nejzávažnějších jednání vůči 

životnímu prostředí. Avšak ke dnešnímu dni je možné jmenovat pouze čtyři případy 

pravomocného odsouzení právnické osoby za některý z trestných činů proti životnímu prostředí.384  

Snižující se počet zjištěných a odsouzených trestných činů proti životnímu prostředí se 

stává problémem, pokud neodpovídá skutečnému stavu ve společnosti, kdy počet poškozujících a 

                                                
383 ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. In: 

Trestněprávní revue, 2012, č. 4, s. 83. 
384 Srov. Rejstřík trestů právnických osob. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [online]. [cit. 2019-05-21]. 

Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0; Statistické přehledy Ministerstva spravedlnosti, 

trestní věci – právnické osoby [online]. [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-

statistickych-listu.html; DAMOHORSKÝ, M., FABŠÍKOVÁ, T. Trestní odpovědnost právnických osob a ochrana 

životního prostředí. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, 

s. 233-236. 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?0
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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ohrožujících jednání vůči životnímu prostředí a jejich závažnost naopak narůstá. Takovou situaci 

lze bohužel sledovat na našem území. Odpověď na otázku, proč se počet stíhaných a 

obžalovaných, respektive odsouzených osob za environmentální trestné činy pohybuje v rámci 

maximálně desítek případů ročně385 a proč naproti tomu Česká inspekce životního prostředí 

vydává v posledních několika letech každoročně přes dva a půl tisíce rozhodnutí o pokutách, které 

posléze nabydou právní moci386, může být dvojí. Trestná činnost proti životnímu prostředí buď 

není řádně odhalována a vyšetřována nebo je i přes svojí vysokou společenskou škodlivost 

postihována prostředky správního práva namísto aplikace trestněprávní odpovědnosti. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že je nutné lépe vymezit vztah trestněprávní a 

správněprávní odpovědnosti, zejména formulovat skutkové podstaty trestných činů a přestupků 

tak, aby pro případnou aplikaci trestní odpovědnosti byla vymezena skutečně ta nejzávažnější 

protiprávní jednání. Současná právní úprava též klasifikuje určitá jednání jako přestupky s tím, že 

za jejich spáchání je možné uložit pokutu až do výše několika desítek milionů korun. V takových 

případech je na místě uvažovat o zařazení těchto deliktních jednání spíše do kategorie trestných 

činů než správních deliktů a umožnit potrestání jejich pachatelů v rámci trestního řízení, ve kterém 

lze vedle peněžitého trestu jako určitého ekvivalentu pokuty ve správním řízení uložit též jiné 

přísnější a účelnější tresty. Kromě toho je trestnímu řízení ze strany společnosti obecně přikládána 

daleko větší váha a disponuje výrazněji odstrašujícím charakterem v porovnání s řízením 

přestupkovým. 

Na straně druhé je však nutné uznat, že zákonodárce již podnikl určité kroky, které ke 

konkretizaci vztahu trestněprávní a administrativněprávní odpovědnosti vedly. Tyto legislativní 

změny se týkaly upřesnění možnosti uplatnění těchto dvou druhů právní odpovědnosti vedle sebe. 

Nově tak od 1. července 2017 nalezneme v trestním řádu ustanovení, které stanovuje, že existence 

pravomocného rozhodnutí o přestupku, u kterého uplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení 

podle přestupkového zákona, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno, je jedním 

z důvodů nepřípustnosti trestního stíhání. Vedle toho vztah trestní a správní deliktní odpovědnosti 

reflektuje i zákonná definice přestupku, která za přestupek označuje: „společensky škodlivý 

                                                
385 Viz Přehledy o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných fyzických osobách podle paragrafů – paragrafy 

dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) za uplynulé roky. [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html; 

Zprávy o činnosti státního zastupitelství uplynulé roky. [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti. 
386 Výroční zpráva České inspekce životního prostředí za rok 2018, s. 4, [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: 

http://www.cizp.cz/Vyrocni-zpravy. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti
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protiprávný čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené 

zákonem, nejde-li o trestný čin“.387 

Přestože je trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí uplatňována 

v daleko menší míře, než odpovědnost podle správněprávních předpisů, nelze trestnímu právu 

upřít jeho zásadní význam, který pro ochranu životního prostředí a jeho složek bezpochyby má. 

Tím, že se zákonodárce rozhodl chránit životní prostředí pomocí trestněprávních nástrojů, zároveň 

zařadil ochranu životního prostředí mezi skupinu nejdůležitějších vztahů, zájmů a hodnot ve 

společnosti. Trestní právo disponuje prostředky, kterých je v případě těch nejzávažnějších a 

společensky nejškodlivějších jednání vůči životnímu prostředí nutné a rozumné využít. Již jen ta 

skutečnost, že pachatelům environmentálních trestných činů hrozí uložení nepodmíněného trestu 

odnětí svobody, staví trestněprávní odpovědnost do takové pozice, která ji značně odlišuje od 

jiných druhů právní odpovědnosti na úseku práva životního prostředí. 

Ačkoliv lze na základě výše uvedeného prohlásit, že hlavní legislativní změny v oblasti 

trestněprávní ochrany životního prostředí již proběhly, jsou zde určité okruhy otázek, které by 

mohly a měly být v budoucnu řešeny. Jedná se o již zmiňovanou problematiku trestních sankcí, 

které lze za environmentální trestné činy ukládat, s čímž souvisí i zvážení zavedení institutu 

uložení povinnosti uvést životní prostředí do původního stavu a zakotvení trestnosti přípravy těch 

nejzávažnějších trestných činů proti životnímu prostředí. Dále se může jednat o otázku blanketního 

charakteru skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí, konkrétně zdali by 

v určitých zvlášť závažných případech protiprávního jednání nebylo vhodné od podmínky 

porušení jiného právního předpisu upustit. V neposlední řadě bych doporučil ke zvážení zařazení 

trestných činů proti životnímu prostředí do výčtu skutkových podstat uvedených v rámci 

nepřekažení trestního činu dle § 367 TZ a neoznámení trestného činu dle § 378 TZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
387 Viz § 5 zákona č. 250/2016. Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
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Abstrakt 

 

Trestněprávní ochrana životního prostředí 

 

Předmětem této diplomové práce je téma trestněprávní ochrany životního prostředí 

v České republice, přičemž hlavní pozornost je věnována platné právní úpravě jednotlivých 

trestných činů proti životnímu prostředí v trestním zákoníku. Kromě bližšího pohledu na skutkové 

podstaty environmentálních trestných činů se práce dále zabývá základními teoretickými 

východisky daného oboru, otázkou právní odpovědnosti na úseku práva životního prostředí a 

srovnáním trestněprávní odpovědnosti s odpovědností správněprávní. Práce dále pojednává o 

problematice trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s ochranou životního prostředí 

a v neposlední řadě též popisuje vývoj a současnou podobu jednotlivých pramenů trestněprávní 

ochrany životního prostředí, a to jak v mezinárodním, evropském, tak i vnitrostátním měřítku. 

 

 

Klíčová slova: ochrana životního prostředí, trestněprávní odpovědnost, trestné činy 

proti životnímu prostředí 
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Abstract 

 

Criminal Law Protection of the Environment 

 

The subject matter of this diploma thesis is the topic of criminal law protection of the 

environment in the Czech Republic. The main attention is paid to the current legal regulation of 

criminal offenses against the environment in the Criminal Code. In addition to a more detailed 

analysis of the individual criminal environmental offenses, the thesis deals with the basic 

theoretical background of the criminal law protection of the environment, with the issues of legal 

liability in the field of environmental law and with the comparison of criminal liability with 

administrative liability. Further is discussed the question of criminal liability of legal entities in 

connection with environmental protection and at last but not least is also described the historical 

development and current forms of individual international, European and national legal sources of 

criminal protection of the environment. 

 

 

Keywords: Environmental Protection, Criminal Liability, Environmental Crime 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - graf „Přehled druhů trestů uložených právnickým osobám“ 

 

Přehled druhů trestů uložených právnickým osobám za dobu účinnosti zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob k datu 9. 5. 2019. Zpracováno na základě dat vyplývajících z 

Rejstříku trestů právnických osob. 
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Příloha č. 2 - graf „Přehled počtu vynesených rozsudků v oblasti trestní odpovědnosti 

právnických osob“ 

 

Přehled počtu vynesených pravomocných a nepravomocných rozsudků v oblasti trestní 

odpovědnosti právnických osob v letech 2012 až 2018. Zpracováno na základě statistik 

Ministerstva spravedlnosti a dat vyplývajících ze Zpráv o činnosti státního zastupitelství za 

uplynulé roky. 
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Příloha č. 3 – tabulka „Přehled o stíhaných a obžalovaných pro vybrané trestné činy proti 

životnímu prostředí“ 

 

Přehled o stíhaných a obžalovaných pro vybrané trestné činy proti životnímu prostředí v letech 

2004 až 2018. Zpracováno na základě dat vyplývajících ze Zpráv o činnosti státního zastupitelství 

za uplynulé roky. 

 

§ 
Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

stíháno obžalováno stíháno obžalováno stíháno obžalováno stíháno obžalováno 

293 16 10 0 0 1 1 3 3 

294 5 3 4 4 3 3 8 5 

295 17 17 9 9 4 3 9 9 

298 3 3 8 7 3 3 1 1 

299 8 7 2 2 20 18 11 7 

300 0 0 0 0 0 0 0 0 

301 0 0 0 0 0 0 0 0 

302 - - 16 12 16 11 21 16 

303 - - - - - - - - 

304 - - - - - - - - 

 

§ 
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

stíháno obžalováno stíháno obžalováno stíháno obžalováno stíháno obžalováno 

293 4 4 2 2 2 2 0 0 

294 3 2 0 0 1 0 8 5 

295 2 1 3 1 2 1 3 0 

298 10 8 7 1 8 8 1 1 

299 7 5 13 11 8 6 2 1 

300 0 0 0 0 0 0 5 1 

301 0 0 0 0 0 0 0 0 

302 28 21 22 20 19 15 16 13 

303 - - - - 3 2 1 0 

304 - - - - 11 5 8 6 
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§ 
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

stíháno obžalováno stíháno obžalováno stíháno obžalováno stíháno obžalováno 

293 0 0 0 0 5 5 1 1 

294 0 0 2 1 1 1 0 0 

295 3 3 13 13 15 15 5 5 

298 2 2 0 0 0 0 4 3 

299 10 8 9 8 33 31 17 14 

300 0 0 0 0 0 0 0 0 

301 0 0 0 0 0 0 0 0 

302 13 10 13 11 9 9 30 28 

303 0 0 2 2 1 1 3 3 

304 17 17 15 13 14 13 17 16 

 

§ 
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

stíháno obžalováno stíháno obžalováno stíháno obžalováno 

293 0 0 0 0 0 0 

294 2 2 0 0 0 0 

295 4 3 0 0 0 0 

298 1 0 1 1 0 0 

299 8 8 7 6 12 9 

300 2 2 0 0 0 0 

301 0 0 0 0 0 0 

302 41 38 25 23 44 42 

303 3 3 6 3 6 6 

304 13 12 23 16 9 7 

 


