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Téma a rozsah práce: Trestněprávní ochrana životního prostředí 
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 79 stran samotného textu (232 tisíc 
znaků) rozděleného, mimo úvod a závěr, do pěti základních kapitol. Práce obsahuje všechny 
předepsané součásti a po formální stránce splňuje všechny požadavky předepsané pro tento 
druh prací.  

Datum odevzdání práce: 24. září 2019 

Aktuálnost (novost) tématu: Trestněprávní ochrana životního prostředí náleží v oblasti právní 
úpravy ochrany životního prostředí mezi tradiční témata, kterým je, s ohledem na jejich 
průřezový význam, nutné věnovat soustavnou pozornost. Přestože samotná právní úprava 
v trestním zákoníku neprošla v posledních letech žádnou zásadní změnou, změny v okolním 
právním prostředí (nový přestupkový zákon, složková ochrana) určité nové podněty k diskusi 
přináší a je třeba jim věnovat pozornost. Zvolené téma proto vítám a považuji jej za aktuální. 

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. Náročnost tématu plyne 
především z rozsahu zkoumané materie a dále z poměrně teoretické povahy otázek, které jsou 
předmětem řešení práce. Na druhé straně lze při jeho zpracování vyjít z poměrně rozsáhlé 
odborné literatury, kteroužto možnost diplomant v daném případě využil.           

Hodnocení práce: Posuzovaná práce je rozdělena do pěti základních kapitol. V úvodní kapitole 
autor představuje význam práva pro ochranu životního prostředí a význam trestně právní 
ochrany jako prostředku ultima ratio. V druhé kapitole nastiňuje systém ekologicko-právní 
odpovědnosti a postavení trestněprávní ochrany v jejím rámci. Současně se zabývá základními 
vztahy mezi jednotlivými odpovědnostními instituty, které lze do tohoto systému řadit. 
Samostatná kapitola je věnována teoretickým východiskům a platné právní úpravě trestní 
odpovědnosti právnických osob. Důvodem je význam právnických osob jako klíčových subjektů, 
vedle fyzických osob podnikajících, pro ochranu životního prostředí. Navazující kapitola je 
věnována vývoji trestněprávní úpravy ochrany životního prostředí na mezinárodní, unijní             
a vnitrostátní úrovni. Závěrečná kapitola je pak zaměřena na vymezení okruhu trestných činů 
proti životnímu prostředí, jejich charakteristice s tím, že autor se dále podrobněji věnuje 
rozboru vybraných trestných činů a jejich vymezení ve vztahu k přestupkům na daném úseku 
právní úpravy ochrany životního prostředí. Práci uzavírá poměrně rozsáhlý závěr, ve kterém 
autor shrnuje obsah práce a své poznatky.           

Z předložené práce je zjevné, že autor je velmi dobře obeznámen se zkoumanou právní úpravou 
a byl schopen ji systematicky a srozumitelně analyzovat a zhodnotit. Při své práci využil velmi 
rozsáhlý okruh odborné literatury, což rovněž svědčí o poctivém přístupu autora k danému 
tématu. Omezený rozsah využité judikatury je v daném případě dán absencí judikatury českých 
trestních soudů v oblasti ochrany životního prostředí.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji 
diplomovou práci Jana Kříže k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 

Otázky k ústní obhajobě: 
1. Za jakých podmínek lze upustit od potrestání pachatele trestného činu a lze tento institut 

využít na úseku trestněprávní ochrany životního prostředí? 
2. Jaké jsou základní příčiny velmi omezeného uplatňování trestněprávní odpovědnosti 

v oblasti ochrany životního prostředí?    
 
 
 
V Praze dne 28. října 2019     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
                       vedoucí d.p.  


