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Text posudku: 

Oponovaná diplomová práce na téma trestněprávní ochrany životního prostředí obsahuje text o 

délce 79 stran, zbytek tvoří přehled obsahu, povinné přílohy dle Opatření děkana č.17/2017 a 

autorem zařazené vlastní přílohy (dohromady 95 stran). Text je systematicky členěn do úvodu, 

5 věcných částí a závěru.  

Téma diplomové práce je jedním z klasických témat práva životního prostředí, odborná 

literatura mu věnuje soustavnou pozornost. Rozhodně jde o téma aktuální a společensky velmi 

závažné. Náročnost spatřuji v nutnosti znát nejen právo životního prostředí, ale pochopitelně se 

orientovat i v trestním a správním právu.   

Oponovaná diplomová práce je systematicky členěná do úvodu, 5 věcných částí a závěru. Autor 

hodně pracoval s oficiálními statistikami, proto je zařadil i do příloh na str. 92-95. Cílem práce 

(str.3) bylo nabídnout čtenáři ucelený pohled na danou problematiku, včetně jejích teoretických 

východisek a zároveň se pokusit o vymezení a zodpovězení základních otázek, které danou 

oblast definují. Kromě toho se autor zaměřil na analýzu a zhodnocení platné právní úpravy 

trestných činů proti životnímu prostředí s tím, že v případě shledání určitých nedostatků se 

pokusí zformulovat návrhy možných změn de lege ferenda.  

Dle mého názoru si autor dal nemalý cíl, který by byl spíše vhodným tématem pro rigorózní či 

ještě lépe dizertační či habilitační práci. Proto lze ocenit výběr tématu a jeho odvahu, s jakou 

se do něj pustil, tím, že se pokusil o shrnutí této problematiky a o některé možné úvahy de lege 

ferenda. Navíc porovnával trestní odpovědnost se správní odpovědností, což klade na autora 

ještě vyšší odborné nároky. 

V části 1. se autor zabýval základními teoretickými východisky dané problematiky a vymezil 

základní pojmy. V 2.části věnuje pozornost základům systému právní odpovědnosti při ochraně 

životního prostředí. Na str.15 autor píše, že odpovědnost za ekologickou újmu byla do českého 

právního řádu zavedena v souvislosti s přijetím a nabytím účinnosti zákona č.17/1992 Sb. S tím 

se sice dá částečně souhlasit, jenže autor přehlédl, že pojem ekologická újma byl již předtím na 

počátku 90. let 20. stol. zaveden v trestním zákoníku č.140/1961 Sb. v tehdejším § 181a. Na 



str.16 pak již chybně uvádí, že praxe dává přednost režimu ekologické újmy podle zákona 

č.167/2008 Sb. před zákonem č.17/1992 Sb. 

V 3.části se autor zabývá relativně novou právní úpravou trestní odpovědnosti právnických 

osob. V 4.části rozebírá prameny trestněprávní ochrany životního prostředí, v klasickém 

členění na prameny mezinárodního práva, evropského unijního a vnitrostátního českého práva. 

Tyto dvě kapitoly hodnotím pozitivně. 

Část 5. je zaměřena na systematiku trestných činů proti životnímu prostředí, jejich obecnou 

charakteristiku a v kap.5.3. autor blíže popisuje vybrané skutkové podstaty trestných činů, 

přičemž si zvolil ty, které představují trestněprávní ochranu jednotlivých složek životního 

prostředí v rámci hlavy VIII. zvláštní části trestního zákoníku. Výběr je dle mého názoru 

poněkud úzký, ale lze to respektovat. Některé trestné činy jsou zpracovány podrobněji, některé 

trochu povrchněji.  

Závěry obsažené na str. 74 až 79 hodnotím jako velmi zdařilé, i když např. některé návrhy, jako  

na str.79 mohl autor blíže odůvodnit. Rozhodně však mohou být základem pro diskuzi při ústní 

obhajobě.  

Pokud jde o práci s prameny, musím autora pochválit za práci s odbornou literaturou, využil 

opravdu široké spektrum vědeckých pramenů. Na druhou stranu mu zase musím vytknout malý 

rozsah práce s judikaturou (zejména v klíčové kap.5.3.). 

Pokud jde o formální náležitosti kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK, ty byly dle 

mého názoru splněny. Autor vyznačil v přílohách přehledně použité prameny, které cituje 

v průběhu textu v poznámkách pod čarou řádně a správně v souladu s doporučenou citační 

normou. Text diplomové práce obsahuje jen minimum překlepů. 

Celkově oponovanou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou. Soudím, že cíle práce se 

autorovi podařilo naplnit. Diplomová práce splňuje kritéria pro psaní kvalifikačních prací podle 

Opatření děkana č.17/2017 a proto ji doporučuji k ústní obhajobě s navrženým hodnocením 

velmi dobře až výborně, v závislosti na výkonu u ústní obhajoby. 

 V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor věnoval následujícím otázkám: 

1) Existuje organizovaný zločin v oblasti ochrany životního prostředí?  

2) Analyzujte judikaturu k trestným činům právnických osob proti životnímu prostředí. 

V čem lze spatřovat nízký počet pravomocných rozsudků? 

  

V Roztokách, dne 22.10.2019    doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         oponent 


