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Úvod 

 
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila deliktní odpovědnost fyzických 

osob v ochraně životního prostředí. Vedle nezpochybnitelné důležitosti tohoto právního 

nástroje pro ochranu životního prostředí je hlavním důvodem, který mě k výběru tématu 

vedl, jeho mezioborovost. Spojuje se v něm právo životního prostředí s právem 

správním a trestním. Při zpracovávání práce tak mohu propojit své znalosti z různých 

právních oborů a ty navzájem porovnávat, hledat v nich zákonitosti a souvislosti, 

rozdíly i to společné. Budu se snažit trestní a správní odpovědnost sjednotit pod 

společný pojem deliktní odpovědnosti, věnovat se jednotlivým deliktům a jejich druhům 

a zdůraznit přitom vše typické pro oblast ochrany životního prostředí a jeho složek. 

Práci jsem systematicky rozdělila na část obecnou a zvláštní. V obecné části 

práce se budu věnovat obecným podmínkám deliktní odpovědnosti, procesním 

aspektům jejího uplatňování i jejím širším souvislostem. Práci zahájím krátkým 

pojednáním o právní odpovědnosti jako takové a obecným výkladem o odpovědnosti 

v právu životního prostředí. Zařadím také kapitolu o mezinárodních a evropských 

souvislostech deliktní odpovědnosti v ochraně životního prostředí a potom již přejdu 

k národní úpravě deliktní odpovědnosti. Výklad o deliktní odpovědnosti zahájím jejím 

ústavním zakotvením a dále se zaměřím na jednotlivé druhy veřejnoprávních deliktů. 

Zabývat se budu také novinkami, které přinese nový trestní zákoník, změnami v jeho 

obecné části a samozřejmě také novým formulacím trestných činů z oblasti práva 

životního prostředí. Dále se v obecné části budu za použití judikatury věnovat i 

některým teoretickým problémům, například souběhům různých deliktů, možnosti 

potrestání více subjektů za jeden skutek nebo otázce odpovědného subjektu. 

Zvláštní část práce jsem se rozhodla systematizovat podle chráněných hodnot. 

Vycházím přitom z myšlenky, že pokud se pachatel dopustí deliktu, je jako první 

zřejmé, čeho se fyzicky dopustil a jakou hodnotu ohrozil, a nikoli který zákon tím 

porušil či o jaký druh deliktu se jedná. Mým cílem je poskytnout určitý přehled deliktů 

proti jednotlivým složkám životního prostředí včetně jejich vzájemných vztahů, 

návazností a souvislostí. Budu se také snažit porovnávat delikty, které postihují 

obdobná jednání nepodnikajících fyzických osob. V práci se záměrně nebudu téměř 
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věnovat správním deliktům fyzických osob spáchaných v souvislosti s jejich 

podnikatelskou činností, a to zejména pro příbuznost těchto deliktů s delikty 

právnických osob. Budu téma práce vztahovat na „běžné, laické“ fyzické osoby, na 

širokou veřejnost. 

Práce je psána podle právnímu stavu k 10.6.2009. 
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1. Právní odpovědnost 
 

Odpovědností obecně rozumíme nutnost nést následky svého jednání. Právní 

odpovědnost představuje povinnost strpět za porušení povinnosti následky stanovené 

právními normami. Vedle právní odpovědnosti rozeznáváme ještě odpovědnost morální 

a politickou, které ovšem nemohou mít následky právní odpovědnosti, pokud 

nenastupují současně s ní. 

Porušení právní povinnosti s sebou nese újmu společensky významným a 

chráněným hodnotám. Proto je třeba klást důraz na prevenci, předcházet neplnění 

povinností a pokud je to třeba, vynucovat jejich plnění specifickými právními 

prostředky a zásahy státních orgánů. Je důležité věnovat pozornost výchově, osvětě a 

formování veřejného mínění, napomáhat vytváření hierarchie hodnot člověka a zároveň 

jeho povědomí o hrozbě právních následků nesplnění právní povinnosti. Pokud bychom 

chtěli docílit i plnění povinností morálních a etických, museli bychom jim přiřknout 

vynutitelnost povinností právních. Základní zásada právní odpovědnosti je zakotvena v 

ustanovení čl. 2 ods. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „státní moc lze 

uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 

zákon stanoví“. Z toho vyplývá, že hranice mezi odpovědností právní a jinými druhy 

odpovědnosti je velmi striktně vymezena a její rozsah nelze měnit jinak, než zákonem, a 

postupem stanoveným k jeho přijetí. 

Právní povinnost představuje nutnost určitého chování vymezeného právními 

normami. K jejímu porušení dochází tehdy, jestliže ten, kdo byl k něčemu povinen, se 

choval jinak, než se podle této povinnosti chovat měl. Porušení povinnosti přitom může 

být komisivní, pokud se subjekt povinnosti zachoval tak, jak neměl, anebo omisivní, 

pokud se subjekt nezachoval tak, jak měl. 

Porušení právní povinnost se nazývá právním deliktem. Klasifikujeme je podle 

chráněných objektů a podle intenzity, s jakou jsou tyto objekty chráněny. Z toho plyne i 

charakter újmy, kterou je rušitel povinen nést a způsob, jakým je újma uložena a které 

orgány ji v jakém řízení ukládají. Povaha chráněných hodnot a intenzita ochrany se 

projevuje i v tom, mezi kterými subjekty odpovědnostní vztah vzniká. Mezi rušitelem a 

státem vzniká odpovědnostní vztah při spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného 
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správního deliktu. V tomto případě se jedná o odpovědnost veřejnoprávní. U 

soukromoprávní odpovědnosti vzniká odpovědnostní vztah mezi rušitelem a fyzickou 

nebo právnickou osobou, které vznikla újma. 

S porušením právní povinnosti spojuje právo určité právní následky. Ať už je 

jejich povaha jakákoliv, vždy směřují k tomu, aby k porušování povinností nedocházelo, 

a aby pokud možno byla způsobená újma napravena. K původní právní povinnosti 

zpravidla přistupuje nová, sekundární povinnost sankční povahy. Porušení primární 

povinnosti nemívá vliv na její další trvání, rušitel nese i nadále povinnost určitým 

způsobem se chovat a jako důsledek porušení je dána možnost vynucovat splnění 

původní povinnosti státním donucením.  

Právní odpovědnost rozlišujeme podle toho, zda nastává pouze na základě 

zaviněného porušení právní povinnosti, anebo bez ohledu na zavinění. V prvním 

případě se jedná o odpovědnost subjektivní, v druhém o odpovědnost objektivní. 

Objektivní odpovědnost má v soudobém právu dosti široké uplatnění, hojně se využívá 

ve správním právu, naopak vyloučena je v právu přestupkovém a trestním. Můžeme ji 

dělit na objektivní odpovědnost absolutní a objektivní odpovědnost relativní, 

s připuštěním liberačních důvodů. Objektivní odpovědnosti se často užívá v úpravě 

trestání právnických osob za správní delikty a v případech, kdy je třeba právní úpravou 

chránit především zájmy toho, komu vznikla škoda nebo jiný stav odporující právu. V 

případě odpovědnosti za zavinění se na rozdíl od objektivní odpovědnosti zkoumá, zda 

odpovědný subjekt následek skutečně zavinil, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti.1 

 

                                                 
1 Viz Boguszak, J.-Čapek, J.-Gerloch, A.:Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, strany 

189-207 
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2. Právní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí 
 

Negativní vlivy člověka na životní prostředí v posledních dvou stech letech 

ukázaly nutnost regulace chování člověka k životnímu prostředí a jeho jednotlivým 

složkám. Jedním z prostředků, jak tyto negativní vlivy omezovat či regulovat a 

dosáhnout tak příznivého životního prostředí, jsou i prostředky právní, včetně 

uplatňování ekologicko-právní odpovědnosti za ohrožení nebo porušení životního 

prostředí.2 Stát jakožto garant ochrany životního prostředí podle ustanovení čl. 7 Ústavy 

dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Ve 

smyslu ustanovení čl. 35 Listiny základních práv a svobod také zaručuje každému právo 

na příznivé životní prostředí, které nesmí být nikým poškozováno nad míru stanovenou 

zákonem.3 Tohoto práva se ovšem lze domáhat (dle čl. 41 Listiny) jen v mezích 

prováděcích zákonů, které stanovují i požadovanou míru příznivosti. 

Ekologicko-právní odpovědnost není i přes svou klíčovou úlohu pro ochranu 

životního prostředí jednotně a komplexně upravena, i když snahy o její kodifikaci se 

objevují. Jedním z důvodů je malý společenský a politický zájem, který se zvyšuje až 

v okamžiku havarijních či krizových situací, které přímo ohrožují životy, zdraví, či 

majetek. Právní úprava odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí spadá do 

různých právních odvětví, zejména práva správního, trestního a občanského. Z toho 

vyplývá i různorodost metod úpravy odpovědnosti a citelnost právních následků 

porušení povinností. Jednotlivé odpovědnostní systémy se přitom zpravidla navzájem 

nevylučují, ale naopak se většinou uplatňují paralelně. Ekologicko-právní odpovědnost 

v zásadě vychází z obecné právní úpravy odpovědnosti, v některých rysech se však liší. 

Důvodem jsou především zvláštnosti předmětu úpravy, kterým je životní prostředí a 

chování osob k němu. Proto se v právní úpravě významným způsobem projevují 

principy prevence a nápravy a teprve poté sankce. 

                                                 
2 Viz Stejskal, V.: Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Vybrané 

otázky práva životního prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 
ediční středisko, 2002, strana 21 

3 Na tomto místě je v rámci výkladu o ústavněprávním zakotvení ochrany životního prostředí 
vhodné zmínit i důležité ustanovení čl. 14 ods. 3 Listiny základních práv a svobod, podle 
kterého může být z důvodu ochrany přírody na vymezených územích omezena svoboda 
pohybu a pobytu. 
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Právní odpovědnost v oblasti životního prostředí v sobě zahrnuje na jedné 

straně odpovědnost za ztráty na životním prostředí, do které řadíme odpovědnost za 

škodu a odpovědnost za ekologickou újmu, a na druhé straně odpovědnost deliktní. 

Pojem ztráty na životním prostředí souhrnně označuje jak materiální škodu na 

těch složkách životního prostředí, které jsou věcmi v právním slova smyslu, tak i 

imateriální porušení hodnot prostředí. Právní odpovědnost za škodu na životním 

prostředí je soukromoprávním institutem. Občanský zákoník obsahuje v ustanovení § 

415 základní prevenční povinnost – „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Podobné povinnosti 

obsahuje i Listina základních práv a svobod v již zmiňovaném ustanovení čl. 35 ods. 3, 

který stanoví, že „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

stanovenou zákonem“. Rovněž podle ustanovení čl. 11 ods. 3 Listiny nikdo nesmí 

výkonem vlastnického práva „poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad 

míru stanovenou zákonem“.  Institut občanskoprávní odpovědnosti za škodu je možné 

využít pouze k nahrazení vyčíslitelné materiální škody na věci v právním smyslu, kterou 

někdo konkrétní vlastní. Jeho velkou nevýhodou je volná dispozice vlastníka věci, zda 

bude náhradu škody uplatňovat, dále také absence účelové vázanosti finančních 

prostředků z náhrady škody a v neposlední řadě také skutečnost, že škodu na životním 

prostředí často způsobí sám vlastník. 

Institut ekologické újmy byl zaveden zákonem č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí a nově je upraven také v zákoně č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě. 

Ekologická újma je definována v ustanovení § 10 zákona o životním prostředí jako 

„ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající poškozením jejich složek 

nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“. Ekologická újma 

je újma imateriální, která může vzniknout jak z protiprávní činnosti, tak i z činnosti 

legální. Odpovědnost za ekologickou újmu je možné, na rozdíl od odpovědnosti za 

škodu, uplatňovat i vůči vlastníku věci či pozemku, kde k újmě došlo. Navíc je možno 

uplatňovat odpovědnost za ekologickou újmu i na těch složkách životního prostředí, 

které nejsou předmětem vlastnictví. Jedná se o institut veřejnoprávní, oprávněným 

subjektem je stát. Primárně se napravuje naturální restitucí, případně také náhradním či 

finančním plněním. K nápravě je v první řadě povinen původce újmy. Pokud není reálně 
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možné vůči němu odpovědnost uplatnit, nastupuje odpovědnost vlastníka pozemku, 

popř. státu. 

Zvláštní kategorií ztrát na životním prostředí jsou tzv. historické škody. Jejich 

závažnost je dána jejich dlouhodobou skrytou existencí. Jejich původce zpravidla není 

znám nebo již neexistuje, a tak nastupuje odpovědnost vlastníka znečištěné nemovitosti 

za finanční spoluúčasti veřejného sektoru. 

Deliktní odpovědnost je odpovědností za protiprávní jednání. Životní prostředí 

je právně chráněno jak pomocí odpovědnosti správní, tak i pomocí odpovědnosti trestní. 

Právní úprava deliktní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí vychází 

z obecné úpravy trestního práva i správního trestání, určitá specifika jsou ovšem 

odůvodněna nutností zvláštního přístupu k předmětu ochrany, životnímu prostředí a 

jeho jednotlivým složkám.4 

                                                 
4 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 

strany 70-90 
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3. Deliktní odpovědnost v oblasti životního prostředí v mezinárodním a 
komunitárním právu 

 

Právní úprava deliktní odpovědnosti je obecně výrazně ovlivňována 

multilaterálními mezinárodními smlouvami, které pro smluvní státy stanovují povinnost 

kriminalizovat vybrané trestné činy. Normy těchto mezinárodních úmluv však musí být 

nejdříve recipovány do vnitrostátního trestního práva, neboť jsou neúplné, nemají 

patřičnou strukturu a zejména v nich chybí aplikovatelné sankce.5 

Na úseku ochrany životního prostředí byla v roce 1998 ve Štrasburku Radou 

Evropy přijata Evropská konvence o trestněprávní ochraně životního prostředí 

(Štrasburská úmluva).6 Úmluva požaduje, aby bylo v národních právních řádech 

důsledně kriminalizováno každé jednání určitého stupně společenské nebezpečnosti 

proti taxativně vyjmenovaným složkám životního prostředí.7 Česká úprava se ve světle 

Úmluvy jeví jako nedostatečná, a to nejen pro přílišnou obecnost formulací skutkových 

podstat. Úmluva také předpokládá možnost uložit ochranným opatřením povinnost 

uvést životní prostředí do původního stavu, pokud je to v daném případě možné. Tuto 

možnost české trestní právo doposud nezná. Určitou možnost lze spatřovat v adhezním 

řízení, které je ovšem možné využít výhradně pro náhradu materiální újmy, a nikoli pro 

nápravu poškození životního prostředí nemajetkového charakteru.8 Úmluva, kterou 

podepsalo i několik členských zemí tehdejší evropské patnáctky, sice dosud nenabyla 

účinnosti, stala se však významným inspiračním zdrojem pro další vývoj komunitární 

úpravy v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí.9 

 

Také v rámci Evropských společenství dochází ke sbližování národních 

právních řádů v oblasti trestního práva. O nadstátním evropském trestním právu však 

                                                 
5 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a.s., 2007, strany 72–73 
6 Treaty no. 172 Council of Europe 
7 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 

strany 74-75 
8 Viz Stejskal, V.: Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Vybrané 

otázky práva životního prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 
ediční středisko, 2002, strany 90-91 

9 Viz Stejskal, V.: Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu 
těsně před cílem? České právo životního prostředí 2/2008 
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mluvit nelze, ani k jeho vytvoření nemají orgány Evropských společenství příslušné 

kompetence. Projevuje se však proces europeizace trestního práva členských zemí, který 

se zaměřuje na harmonizaci skutkových podstat vybraných trestních činů (mezi nimi i 

ekologických) a eurokonformní výklad trestněprávních norem členských zemí.10 

Jako první právní předpis Evropských společenství upravující potírání 

kriminality v oblasti životního prostředí bylo v roce 2003 Radou EU přijato rámcové 

rozhodnutí Rady č. 2003/80 o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního 

práva. Důvodem jeho přijetí byl zejména nárůst počtu enviromentálních deliktů s 

následky překračujícími hranice států, kterým by měly čelit společně všechny členské 

státy. V roce 2005 bylo rámcové rozhodnutí zrušeno rozsudkem Evropského soudního 

dvora C-176/03, neboť bylo přijato mimo legislativní rámec Společenství.11 

Záměr na využití trestního práva v ochraně životního prostředí cestou jeho 

sjednocení v rámci Evropských společenství však zdaleka není zavrhnut. V posledních 

letech byl mnohokrát zvažován postup harmonizace v oblasti trestněprávní ochrany 

životního prostředí. Nakonec byl při přípravě nové směrnice zvolen princip omezeného 

sbližování, neboť úplná harmonizace enviromentálního  trestního práva by opomíjela 

kulturní odlišnosti členských států v pohledu na kriminalizaci některých jednání.12 Na 

konci roku 2008 byl schválen návrh nové směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně 

životního prostředí.13 Jde o historicky první platný předpis týkající se komplexní 

trestněprávní ochrany životního prostředí na úrovni Evropských společenství. Členské 

státy jsou podle této směrnice povinny zakotvit taxativně vypočtená jednání jako trestné 

                                                 
10 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a.s., 2007, strana 55 
11 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 

strany 74-75 
12 Viz Stejskal, V.: Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu 

těsně před cílem? České právo životního prostředí 2/2008 
13 Právním základem směrnice je ustanovení čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského 

společenství, tedy společný zájem Evropských společenství na ochraně životního prostředí. 
Vzhledem k tomu, že zajištění účinnější ochrany životního prostředí nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států, mohlo Evropské společenství přijmout opatření o 
společné trestněprávní ochraně životního prostředí. Tato argumentace je rovněž v souladu se 
zmiňovaným rozsudkem Evropského soudního dvora C-176-03, kterým bylo pro legislativní 
vady zrušeno původní rámcové rozhodnutí Rady č. 2003/80 o ochraně životního prostředí 
prostřednictvím trestního práva. 
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činy,14 a to včetně zakotvení trestnosti návodu a pomoci k nim. Směrnice však stanoví 

pouze minimální standarty, členské státy mohou přijmout nebo si zachovat opatření 

přísnější. Dále směrnice stanoví pro členské státy povinnost zakotvit pro tyto trestné 

činy také účinné, přiměřené a odrazující sankce. Kromě toho také směrnice požaduje 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Transpoziční lhůta směrnice je 

stanovena do 26. prosince 2010, do této doby mají členské státy povinnost uvést právní 

předpisy do souladu s touto směrnicí.15 

                                                 
14 Jedná se o: 

Vypouštění, emise nebo uvolňování množství materiálu nebo ionizujícího záření do ovzduší, 
půdy nebo vody, které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo podstatnou  škodu na 
živočiších či rostlinách; 

sběr, přeprava, zpracovávání nebo odstraňování odpadů, včetně provozního dohledu nad těmito 
postupy a následné péče o zařízení pro odstraňování a včetně úkonů, jež přebírají obchodníci 
nebo zprostředkovatelé (nakládání s odpady), které způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či kvality vody 
nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách; 

přeprava odpadu, pokud tato činnost spadá do oblasti působnosti čl.2 bodu 35 nařízení 
Evropského parlamentu a rady (ES) č.1013/2006  ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů 
a probíhá v množství jiném než zanedbatelném, ať již je provedena jednorázově nebo 
v několika zásilkách, které spolu zřejmě souvisejí; 

provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo 
používají nebezpečné látky či přípravky a které mimo samotné zařízení způsobuje nebo může 
způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality ovzduší, kvality 
půdy či kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách; 

výroba, zpracování, manipulace, použití, držení, skladování, přeprava, dovoz, vývoz nebo 
ukládání jaderných materiálů nebo jiných nebezpečných radioaktivních látek, které způsobují 
nebo mohou způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo podstatnou škodu na živočiších či rostlinách; 

usmrcování, ničení, držení nebo odchyt jedinců chráněných druhů volně žijících živočichů nebo 
planě rostoucích rostlin, kromě případů, kdy se toto jednání týká zanedbatelného množství 
jedinců těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav daných druhů z hlediska ochrany; 

obchodování s jedinci chráněných druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin 
nebo s jejich částmi nebo odvozeninami, kromě případů, kdy se toto jednání týká 
zanedbatelného množství jedinců těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav daných 
druhů z hlediska ochrany; každé jednání, které způsobí významné poškození stanoviště 
v chráněné lokalitě; výroba, dovoz, vývoz, uvádění na trh nebo používání látek poškozujících 
ozonovou vrstvu. 

15 Viz Stejskal, V.: Od prosince 2008 je úprava trestněprávní ochrany životního prostředí 
společná v celé EU, České právo životního prostředí 3/2008 
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4. Deliktní odpovědnost v ústavním právu 
 

„Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké 

jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. Jen soud rozhoduje o 

vině a trestu za trestné činy. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován 

za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina 

vyslovena. Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě 

obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Obviněný má právo 

odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. Nikdo nemůže být 

trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. 

Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin 

spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“ Toto 

jsou hlavní ústavní principy trestání zakotvené v článcích 39 a 40 Listiny základních 

práv a svobod. Vztahují se však výslovně na trestné činy, o požadavcích na trestání 

správních deliktů Ústava ani Listina výslovně nehovoří. Přesto určité základní principy, 

které se vztahují i na správní trestání, dovozujeme z obecných ústavních požadavků na 

uplatňování veřejné moci, z obecných principů demokratického právního státu a také 

z ustanovení mezinárodních smluv o lidských právech. Jedná se především o 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Evropskou úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod i právně nezávazné doporučující dokumenty.16 

Z těchto dokumentů i navazující judikatury Evropského soudu pro lidská práva, 

Ústavního soudu17 i správních soudů18 v podstatě vyplývá, že základní principy 

vztahující se na soudní trestání je nutné respektovat i v oblasti správního trestání. 

                                                 
16 Těmito dokumenty jsou např. Doporučení výboru ministrů Rady Evropy R (91) 1, o správních 

sankcích, nebo Rezoluci výboru ministrů Rady Evropy (77) 31, o ochraně jednotlivců ve 
vztahu ke správním aktům. 

 
17 Z nálezu ÚS 75/2002 – zákaz retroaktivity: Přestože zákaz retroaktivity právních norem je v 

čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod výslovně upraven jen pro oblast trestního 
práva, je nutno z čl. 1 Ústavy České republiky dovodit působení tohoto zákazu i pro další 
odvětví práva. Zákaz zpětné účinnosti právních norem vychází z principu, podle něhož každý 
musí mít možnost vědět, které jednání je zakázané, aby mohl být za porušení zákazu volán k 
odpovědnosti. Tento zákaz souvisí i s funkcí právních norem, které svým adresátům ukládají, 
jak se mají chovat po jejich účinnosti, a proto zásadně platí jen do budoucna. 
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Za nejdůležitější zásadu deliktní odpovědnosti můžeme považovat zásadu 

nullum crimen, nulla poena sine lege. Jako trestněprávní zásada je výslovně stanovena v 

čl. 39 Listiny. Pro správní trestání vyplývá z principu zákonnosti zakotveném v čl. 2 

ods. 3 Listiny, podle něhož „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 

být nucen činit, co zákon neukládá“ - tedy nikdo nemůže být potrestán za jednání, které 

není zákonem zakázáno. Tato zásada byla rozvedena především v teorii trestního práva 

a byly z ní vyvozeny požadavky určitého, jasného a přesného vyjádření skutkových 

podstat deliktů, uzavřeného výčtu sankcí včetně hledisek pro jejich výběr, zákazu 

retroaktivity přísnějšího zákona a zákazu analogie v neprospěch odpovědné osoby. 

Z ústavněprávní zásady rovnosti před zákonem (čl. 3 ods. 1 a čl. 4 ods. 3 

Listiny) vyplývá pro právní úpravu deliktní odpovědnosti požadavek, aby existence 

různých druhů deliktů s odlišnými objektivními a subjektivními předpoklady 

odpovědnosti a odlišným systémem sankcí byla odůvodněna funkčností, racionálností a 

nezbytností, a aby odpovědným osobám bylo zajištěno rovné základní procesní 

postavení. Rozdíly mezi trestnými činy a správními delikty lze odůvodnit především 

společenskou nebezpečností postihovaných jednání, lze však mít výhrady vůči rozdílům 

mezi právní úpravou přestupků a jiných správních deliktů fyzických osob. Zde 

nepochybně dochází k neodůvodněné nerovnosti v postavení občanů, kdy občan stíhaný 

                                                                                                                                               
18 Z judikátu NSS 1338/2007 Sb. NSS: Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy 

jako trestnost trestných činů. Je proto např. vyloučen souběh správních deliktů tam, kde se 
jedná o pokračující, hromadný nebo trvající delikt, pro trestnost jednání musí být naplněna i 
materiální stránka deliktu a krajní nouze je stavem vylučujícím protiprávnost jednání 
naplňujícího formální znaky deliktu. 

 
Z judikátu NSS 91/2004 Sb. NSS – zákaz retroaktivity: Správní orgán musí při trestání 

správních deliktů respektovat princip uvedený v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a 
svobod. Vyvození odpovědnosti a uložení postihu je proto nutno posoudit podle právní úpravy 
účinné v době, kdy k jednání došlo, není-li úprava účinná v době rozhodnutí pro delikventa 
příznivější. Pokud však pozdější právní úprava původní skutkovou podstatu předmětného 
deliktu vůbec nepřevzala, zanikla trestnost jednání a k vyvození odpovědnosti a uložení sankce 
již nemůže dojít. 

 
Z judikátu NSS 461/2005/I Sb. NSS – zákaz retroaktivity: Ústavní záruka vyjádřená v článku 

40 odst. 6 in fine Listiny základních práv a svobod a spočívající v přípustnosti trestání podle 
nového práva, jestliže je taková úprava pro pachatele výhodnější, platí i v řízení o sankci za 
správní delikty. Ve svých důsledcích znamená, že rozhodnutí, které za účinnosti nového práva 
ukládá trest podle práva starého, se musí ve svých důvodech vypořádat s otázkou, zda nové 
právo vůbec převzalo staré skutkové podstaty, a pokud ano, zda tresty za takové delikty 
ukládané jsou podle nového práva mírnější nebo přísnější než podle práva starého. 
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za přestupek má mnohem výhodnější postavení, než občan stíhaný za jiný správní 

delikt.19 

Tresty, které lze za spáchání deliktu uložit, musí splňovat podmínky čl. 6 ods. 

3 a čl. 7 ods. 2 Listiny. Není tedy připuštěn trest smrti a nesmí být uložen ani trest 

nelidský či ponižující. Současně lze uložit jen takový trest, který stanoví zákon (čl. 39 

Listiny).  

Pro řízení o deliktech je klíčové ustanovení čl. 38 ods. 2 Listiny, které stanoví, 

že „každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v 

jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může 

být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.“ Podobné ustanovení obsahuje v 

čl. 6 ods. 120 i Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, která je na základě 

čl. 10 Ústavy součástí právního řádu a má aplikační přednost před zákonem.21 

                                                 
19 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 441-454 
 
20 Ustanovení čl. 6 ods. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: 

„Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě 
projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho 
občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti 
němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď 
po dobu celého nebo části procesu v zajmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní 
bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana 
soukromého života účastníku anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud 
by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům 
spravedlnosti.“ 

 
21 Z nálezu ÚS 38/2004 Usn., sv.32 - k právu obviněného z přestupku na projednání přestupku v 

jeho přítomnosti: Práva garantovaná v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod se 
vztahují na řízení, v němž je rozhodováno o oprávněnosti trestního obvinění ve smyslu čl. 6 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tj. i na řízení o přestupcích před 
nalézacím správním orgánem, a to zejména za situace, kdy v rozhodné době platná úprava 
správního soudnictví nezaručovala úplné právo na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu 
nezávislým a nestranným soudem v tzv. plné jurisdikci. Pochybnosti stran řádného předvolání 
obviněného z přestupku nutně musí vést k závěru, že řádně předvolán nebyl. I v oblasti 
správního trestání platí princip presumpce neviny a z něho vyplývající zásada rozhodování v 
pochybnostech ve prospěch obviněného. Vedle toho pochybnosti o tom, zda byl obviněný k 
ústnímu projednání přestupku řádně předvolán, tj. zda měl možnost vyjádřit se ke všem 
skutečnostem, které se mu kladou za vinu, k důkazům o nich, a možnost navrhovat důkazy na 
svou obhajobu, postihují ve svém důsledku i zjištěný skutkový stav věci, který se stal 
podkladem pro správní rozhodnutí. Vzhledem k tehdejší nedostatečné úpravě správního 
soudnictví nemohla tento deficit zhojit ani přítomnost stěžovatele, resp. jeho právního 
zástupce u jednání před správním soudem, neboť ten se již nemohl zabývat skutkovým stavem 
věci v plné jurisdikci. 
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Zmiňované ustanovení se ovšem týká (i podle navazující judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva) rozhodování o jakémkoli protiprávním jednání postižitelném trestem, 

tedy nejen postihu za trestné činy, ale i za správní delikty, a to i právnických osob.22 

Ústní jednání za přítomnosti obviněného má zásadní význam pro zajištění jeho práv, 

bez jeho přítomnosti může být věc projednána jen výjimečně z taxativně stanovených 

důvodů. Řízení o správním deliktu je na rozdíl od trestního řízení23 zpravidla neveřejné. 

Lze ovšem vyhovět návrhu účastníka na veřejnost jednání, nemůže-li být způsobena 

újma ostatním účastníkům. Obviněnému zaručuje právo domáhat se veřejného ústního 

jednání též ustanovení čl. 6 ods. 1 Evropské úmluvy.24 

Dále je třeba uvést důležitou právní zásadu, která spočívá v nutnosti stanovení 

procesního postupu. Podle ustanovení čl. 2 ods. 2 lze státní moc uplatňovat jen 

způsobem stanoveným zákonem, dle ustanovení čl. 36 Listiny se každý může 

stanoveným způsobem domáhat svého práva u soudu nebo jiného orgánu, a také podle 

ustanovení čl. 8 Listiny nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak, než 

způsobem stanoveným zákonem.  

V rámci trestního řízení je také upraveno mnoho možností zákonných zásahů 

do ústavně zaručených práv a svobod, kterými správní právo nedisponuje. Jedná se 

zejména o zásahy do osobní svobody25 (Čl. 8 Listiny), do nedotknutelnosti obydlí26 (Čl. 

12 Listiny) nebo listovního tajemství27 (Čl. 13 Listiny). 

 

                                                                                                                                               
 
22 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strana 485 
23 V trestním řízení je zásadně veřejné hlavní líčení a veřejné zasedání. 
24 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strana 465 
25 Jde o zajišťovací instituty v trestním řízení - zadržení (§ 75 až 77 trestního řádu) a vazbu (§ 

67 až 74a trestního řádu) 
26 Viz ustanovení § 82 až 85c trestního řádu – domovní a osobní a osobní prohlídka, prohlídka 

jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků 
27 Jedná se o ustanovení § 86 až 87c trestního řádu – zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a 

sledování 
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5. Trestní odpovědnost 
 

Obecné podmínky trestní odpovědnosti 

 

Trestněprávní postih je pro svou výrazně odstrašující povahu významným 

prostředkem ochrany životního prostředí.28 Základní funkcí trestní odpovědnosti je 

ochrana společnosti před kriminalitou, tedy i ekologickou kriminalitou. Trestní právo 

disponuje těmi nejcitelnějšími prostředky státního donucení a je proto až tím nejzazším 

prostředkem k ochraně právního řádu. Trestněprávní odpovědnost je určena k ochraně 

nejdůležitějších hodnot společnosti, ke kterým příznivé životní prostředí bezpochyby 

patří.29   

Základem trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu. Trestný čin je 

v ustanovení § 3 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona vymezen materiálně-formální 

definicí jako „pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně. 

Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když 

jinak vykazuje znaky trestného činu.“ V případě provinění mladistvého pak musí být 

stupeň nebezpečnosti vyšší než malý30. V novém trestním zákoníku č. 40/2009, který by 

měl nabýt účinnosti 1. ledna 2010, bude materiálně-formální pojetí trestného činu 

nahrazeno pojetím formálním,31 pouze s určitými materiálními korektivy.32 Nový trestní 

zákoník také zavádí dělení trestných činů dle závažnosti na zločiny a přečiny. Přečinem 

budou ty trestné činy, za které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody do tří let a 

také všechny trestné činy spáchané z nedbalosti. Ostatní trestné činy budou považovány 

                                                 
28 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 

strana 71 
29 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 44-50 
30 Viz ustanovení § 6 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 
31 Ustanovení § 13 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku – vymezení trestného činu: 

„Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 
znaky uvedené v takovém zákoně.“  

32 Materiálním korektivem bude v novém trestním zákoníku zejména možnost zastavení 
trestního stíhání, pokud jednání pachatele nebude společensky škodlivé. 
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za zločiny.33 Zločiny se budou zpravidla projednávat ve standardní formě trestního 

řízení, u přečinů budou převažovat zjednodušené formy řízení.34 

Každý trestný čin se tedy se vyznačuje materiálními a formálními znaky. 

Pokud chybí formální znaky činu (tj. znaky uvedené v zákoně) nebo materiální znak 

(stupeň společenské nebezpečnosti), nemůže se jednat o trestný čin. Formální znaky 

v sobě zahrnují typové znaky tvořící skutkovou podstatu trestného činu a obecné znaky 

týkající se pachatele, kterými jsou fyzická osoba, věk a příčetnost. Typovými znaky se 

od sebe navzájem odlišují jednotlivé trestné činy. Jsou to znaky objektu, objektivní 

stránky, subjektu a subjektivní stránky.35 

Objektem trestného činu jsou právní hodnoty a zájmy, na jejichž zachování má 

společnost zvláštní zájem a poskytuje jim proto trestněprávní ochranu. Jedná se o 

abstraktní duchovní hodnoty, nikoli konkrétní předměty. Konkrétní reálné předměty, 

které jsou trestným činem bezprostředně zasaženy, označujeme jako předmět útoku.36 

Podle stupně obecnosti rozlišujeme objekt obecný, druhový a individuální. Obecný 

objekt představuje všechny právní hodnoty a zájmy chráněné trestním právem. Trestní 

zákon popisuje obecný objekt trestného činu v ustanovení § 1 trestního zákona jako 

„zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických 

a právnických osob.“ Druhové objekty trestných činů jsou společné určitým skupinám 

trestných činů a jsou základem pro systematiku zvláštní části trestního zákona.37 

Druhovým objektem trestných činů na úseku životního prostředí je zájem společnosti na 

ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých složek.38 V současné době jsou ovšem 

jednotlivé trestné činy ohrožující nebo poškozující životní prostředí rozptýleny 

v různých hlavách zvláštní části trestního zákona, především mezi trestnými činy 
                                                 
33 Viz ustanovení § 14 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 
34 Viz http://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinasi-novy-trestni-zakonik-55564.html 
35 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 109-120 
36 Například objektem trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí podle ustanovení 

§ 181a, 181b je zájem na ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých složek a současně 
zájem na ochraně společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích 
rostlin. Předmětem útoku v tomto případě mohou být např. konkrétní rostliny nebo 
živočichové. 

37 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a. s., 2007, strany 148-150 

38 Viz Stejskal, V.: Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Vybrané 
otázky práva životního prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 
ediční středisko, 2002, strana 95 
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obecně nebezpečnými, trestnými činy hrubě narušujícími občanské soužití nebo 

trestnými činy proti pořádku ve věcech veřejných. Naproti tomu nový (dosud neúčinný) 

trestní zákoník ve své zvláštní části obsahuje samostatnou hlavu VIII označenou jako 

trestné činy proti životnímu prostředí. Vyjadřuje tím jejich společný druhový objekt a 

současně i zájem společnosti na jeho trestněprávní ochraně. Individuálním objektem 

trestného činu rozumíme jednotlivé právní hodnoty, k jejichž ochraně jsou jednotlivá 

ustanovení zvláštní části určena. Například individuálním objektem trestného činu 

týrání zvířat podle ustanovení § 203 trestního zákona je ochrana zvířat - obratlovců, 

která jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním a jejich 

bezdůvodným usmrcením ze strany člověka.39 Předmětem útoku je v tomto případě 

konkrétní zvíře. 

Objektivní stránku trestného činu tvoří jednání pachatele a způsobený 

následek, mezi nimiž musí být příčinná souvislost. Jednáním je projev vůle pachatele ve 

vnějším světě. Musí mít složku vnitřní, psychickou (vůle) i složku vnější, fyzickou 

(projev vůle ve vnějším světě). Nejde o jednání ve smyslu trestního práva, pokud 

některá ze složek chybí, například vlivem fyzického donucení. Jednáním rozumíme 

konání i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých 

poměrů povinen.40 Následek představuje porušení nebo ohrožení zájmu chráněného 

trestním zákonem, které je způsobeno jednáním pachatele. Podle toho, zda je následkem 

trestného činu porucha, nebo k jeho dokonání postačuje ohrožení objektu, rozlišujeme 

trestné činy poruchové a ohrožovací. Příkladem lze uvést objektivní stránku trestného 

činu týrání zvířat podle ustanovení § 203 ods. 2 („kdo utýrá zvíře“). Objektivní stránka 

je zde popsána slovem utýrá, jednáním je týrání zvířete a následkem smrt zvířete, která 

musí být týráním způsobena. Fakultativně mohou být znakem objektivní stránky ještě 

místo a čas jednání, použité prostředky či účinek na hmotném předmětu útoku.41 

Subjektem – pachatelem trestného činu je trestně odpovědná fyzická osoba, 

která svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty trestného činu. 

Subjektem některých trestných činů mohou být jen osoby určitých vlastností, tzv. 

                                                 
39 Viz Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. Praha: ASPI, 

a.s., 2007, strana 271 
40 Viz ustanovení § 89 ods. 2 trestního zákona 
41 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 156-169 
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speciální subjekty. Na rozdíl od právní úpravy přestupků z oblasti životního prostředí 

ovšem žádný z trestných činů na úseku ochrany životního prostředí speciální subjekt 

nepožaduje, a tak se těchto trestných činů tedy může dopustit kdokoli. 

Trestně odpovědná není osoba, která v době činu nedovršila patnáctý rok věku, 

nebo nedosáhla takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohla rozpoznat 

nebezpečnost svého činu pro společnost nebo své jednání ovládat. Trestní odpovědnost 

osob, které v době činu dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok věku 

(mladistvých) se řídí zvláštním zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 

Tento zákon upravuje hmotněprávní i procesněprávní aspekty trestání mladistvých i dětí 

mladších patnácti let, odůvodněné nutností zvláštního přístupu k mládeži. Trestně 

odpovědná také nemůže být osoba, která v době činu nebyla příčetná. Nepříčetnost je 

definována v ustanovení § 12 trestního zákona. Musí se jednat o stav způsobený duševní 

poruchou, která existuje v době činu a která způsobuje, že pachatel nemohl rozpoznat 

nebezpečnost činu pro společnost anebo ovládat své jednání.42 

Subjektivní stránka charakterizuje trestný čin z hlediska psychiky pachatele. 

Pro trestní právo demokratického právního státu je charakteristická zásada odpovědnosti 

za zavinění, nullum crimen sine culpa.43 Zavinění je jediným obligatorním znakem 

subjektivní stránky trestného činu, fakultativními znaky mohou být například pohnutka 

nebo určitý cíl. Zavinění můžeme definovat jako vnitřní psychický vztah pachatele ke 

skutečnostem, které zakládají trestný čin. Ustanovení § 3 ods. 3 trestního zákona 

obsahuje zásadu, že „k trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“ V některých případech trestní zákon 

upravuje nedbalostní a úmyslnou formu jednání v samostatných skutkových podstatách, 

zejména kvůli vyjádření zákonné trestní sankce, jako v případě trestného činu ohrožení 

a poškození životního prostředí podle ustanovení § 181b (úmyslné jednání) a § 181b 

(nedbalostní forma jednání). 

Zavinění obsahuje složku vědění (pachatel věděl) a složku vůle (pachatel 

chtěl). Pokud pachatel věděl, že může způsobem v zákoně uvedeným porušit nebo 

ohrozit zájem chráněný trestním zákonem a zároveň toto porušení nebo ohrožení 

                                                 
42 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 186-208 
43 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strana 49 
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způsobit chtěl, spáchal trestný čin v přímém úmyslu. Nižší stupeň vůle je 

charakteristický pro úmysl nepřímý, kdy pachatel věděl, že svým jednáním může takové 

porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že ho způsobí, byl s tím srozuměn. 

V případě vědomé nedbalosti pachatel nechtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale věděl, že k takovému porušení 

nebo ohrožení může dojít a bez přiměřených důvodů spoléhal, že se tak nestane. 

Nevědomá nedbalost představuje situaci, kdy pachatel nevěděl, že svým jednáním může 

takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým 

osobním poměrům vědět měl a mohl.44 

V některých případech, kdy sice pachatel svým jednáním naplnil téměř 

všechny formální znaky některého trestného činu, ale učinil tak za zvláštních okolností, 

v jejichž důsledku není čin nebezpečný pro společnost, je zákonem vyloučena 

protiprávnost takového činu. Typové případy okolností činu, které způsobují, že čin 

mající ostatní znaky trestného činu není nebezpečný pro společnost a není proto ani 

protiprávní a není tedy ani trestným činem, se označují jako okolnosti vylučující 

protiprávnost. Trestní zákon upravuje tři případy okolností vylučujících protiprávnost, a 

to nutnou obranu, krajní nouzi a oprávněné použití zbraně.45 Teorie i praxe trestního 

práva vytvořily ještě další instituty – výkon práv a plnění povinností, dovolené riziko či 

svolení poškozeného. V případě okolností vylučujících protiprávnost je vhodné používat 

analogii, neboť rozšiřování podmínek beztrestnosti není nepřípustnou analogií 

v neprospěch pachatele. 

Krajní nouzi definuje ustanovení § 14 trestního zákona takto: „Čin jinak 

trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto 

zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí 

za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný 

nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.“ Vyžaduje se tedy bezprostřednost hrozby a 

subsidiarita a proporcionalita jednání v krajní nouzi. Nutná obrana jako speciální 

privilegovaný případ krajní nouze je definována v ustanovení § 13 trestního zákona: 

                                                 
44 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 223-245 
45 Trestní zákon nezakotvuje jako okolnost vylučující protiprávnost jednání na příkaz, jako to 

činí v ustanovení § 6 přestupkový zákon. K tomu blíže v kapitole o odpovědnosti za 
přestupek. 
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„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ V tomto případě se musí jednat o útok 

člověka, který bezprostředně hrozí nebo trvá, nevyžaduje se subsidiarita ani 

proporcionalita, obrana však nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Podle ustanovení § 15 

trestního zákona také „trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích zmocnění 

příslušných zákonných předpisů.“46 

K dokonání trestného činu se vyžaduje, aby pachatel naplnil všechny znaky 

skutkové podstaty trestného činu. Kromě dokonaného činu však trestní zákon prohlašuje 

za trestný i pokus trestného činu a přípravu zvlášť závažného trestného činu. Přípravou 

se ve smyslu ustanovení § 7 trestního zákona rozumí „jednání pro společnost 

nebezpečné, které záleží v organizování zvlášť závažného trestného činu, v opatřování 

nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v 

návodu nebo pomoci k takovému trestnému činu nebo v jiném úmyslném vytváření 

podmínek pro jeho spáchání“, a to za podmínky, že nedošlo k dokonání ani k pokusu 

trestného činu. Zvlášť závažný trestný čin je definován v ustanovení § 41 ods. 2 

trestního zákona, jedná se o trestné činy taxativně vyjmenované v ustanovení § 62 a 

dále ty trestné činy, za které zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně osm let. Většina trestných činů namířených proti životnímu prostředí 

spadá do kategorie zvlášť závažných trestných činů47 a trestá se tedy i jejich příprava, 

což nepochybně přispívá k prevenci poškozování životního prostředí.  

Pokusem trestného činu je „jednání pro společnost nebezpečné, které 

bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu 

trestný čin spáchat“, a to opět za podmínky, že nedošlo k dokonání trestného činu. 

Trestnost přípravy i pokusu zaniká, pokud pachatel dobrovolně upustil od dalšího 

jednání směřujícího k dokonání trestného činu a odstranil vzniklé nebezpečí, anebo 

                                                 
46 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 260-281 
47 Mezi zvlášť závažné trestné činy ve smyslu ustanovení § 41 ods. 2 trestního zákona patří i 

trestné činy: obecného ohrožení (§ 179 a 180), ohrožení a poškození životního prostředí (§ 
181a a 181b), poškozování lesa těžbou (§ 181c), nakládání s odpady (§ 181e), neoprávněného 
nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 181f, 
181g, 181h), poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení (§ 182 až 184), 
šíření nakažlivé choroby (§ 189 až 192)  a další. 
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pokud v době, kdy vzniklé nebezpečí mohlo být ještě odstraněno, o něm učinil 

oznámení příslušným orgánům. Tím je vyjádřena priorita ochrany (nejen) životního 

prostředí před zájmem na potrestání pachatele. Příprava i pokus trestného činu jsou 

zásadně trestné podle stejné trestní sazby jako dokonaný trestný čin.48 

Trestní zákon zakotvuje také trestnost některých forem součinnosti při 

spáchání trestného činu. V obecné části trestní zákon jako formy trestné součinnosti 

upravuje spolupachatelství, dále účastenství ve formě organizátorství, návodu a pomoci 

a ve zvláštní části potom zakotvuje některé formy součinnosti jako samostatné trestné 

činy.49 O spolupachatelství se jedná v případě, že byl trestný čin spáchán společným 

jednáním více osob, přičemž každá z nich odpovídá za spáchání trestného činu 

samostatně. Organizátorem je ten, kdo spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil. 

Pokud někdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí spáchat trestný čin, stává se 

návodcem. Ten, kdo jinému úmyslně spáchání trestného činu umožní nebo usnadní, je 

pomocníkem. Pro účastenství se uplatňuje zásada akcesority – o organizátorství, návod 

nebo pomoc ve smyslu ustanovení § 10 trestního zákona se jedná pouze tehdy, pokud 

hlavní pachatel trestný čin dokonal, nebo se o to alespoň pokusil. Účastenství se 

zásadně trestá stejně jako pachatelství.50 

Některé okolnosti, které nastanou po spáchání trestného činu, způsobují, že 

zaniká právo státu na potrestání pachatele. Pokud tyto okolnosti nastanou předtím, než 

je o trestném činu pravomocně rozhodnuto, dojde k zániku trestní odpovědnosti 

pachatele, k tzv. zániku trestnosti. Trestní zákon uvádí jako důvody zániku trestnosti 

zánik nebezpečnosti trestného činu, účinnou lítost a promlčení trestního stíhání, dále 

k nim můžeme řadit ještě zánik trestnosti přípravy a pokusu, zánik trestnosti účastenství, 

smrt pachatele a milost prezidenta republiky.51 

                                                 
48 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 293-310 
49 Formy trestné součinnosti upravené ve zvláštní části trestního zákona: Účast na zločinném 

spolčení (§ 89 ods. 17 a § 163a), podněcování k trestnému činu (§ 164), schvalování trestného 
činu (§ 165), nadržování (§ 166), nepřekažení trestného činu (§ 167), neoznámení trestného 
činu (§ 168), podílnictví (§ 251, 252) a legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 252a). 

50 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a. s., 2007, strany 312-334 

51 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a. s., 2007, strany 351-361 
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Přehled jednotlivých skutkových podstat trestných činů na úseku ochrany 
životního prostředí a komparace s jejich právní úpravou v novém trestním 

zákoníku 

 

Trestné činy, které postihují jednání ohrožující nebo poškozující životní 

prostředí, můžeme rozdělit do tří skupin – na obecné, zvláštní a ostatní. Obecnou, široce 

využitelnou skutkovou podstatou, která je určena k ochraně celého životního prostředí, 

je trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle ustanovení § 181a a 181b. 

Zvláštní skutkové podstaty (viz dále) naproti tomu poskytují ochranu jednotlivým 

dílčím složkám životního prostředí. Ostatní skutkové podstaty52 primárně chrání jiné 

právní hodnoty, ale dají se rovněž využít i v rámci ochrany životního prostředí.53 

 
 

Trestné činy určené k ochraně životního prostředí ve zvláštní části trestního zákona: 
 

Hlava třetí – trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 
§ 178a Pytláctví 
 

Hlava čtvrtá - trestné činy obecně nebezpečné: 
§ 181a, 181b Ohrožení a poškození životního prostředí 
§ 181c Poškozování lesa těžbou 
§ 181e Nakládání s odpady 
§ 181f, 181g, 181h Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami 
§ 182, 184 Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného 

zařízení 
§ 186 Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a 

vysoce nebezpečné látky 
§ 187, 187a, 188 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních 

látek a jedů 
§ 191, 192 Šíření nakažlivé choroby 
 

Hlava pátá - trestné činy hrubě narušující občanské soužití: 
§ 203 Týrání zvířat 

 

                                                 
52 K těmto skutkovým podstatám řadíme například trestné činy zneužívání pravomoci veřejného 

činitele (§ 158), obecné ohrožení (§ 179, 180), poškozování cizí věci (§ 257), zneužívání 
vlastnictví (§ 258) a další. 

53 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 
strany 72-73 
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Trestné činy určené k ochraně životního prostředí ve zvláštní části nového (dosud 
neúčinného) trestního zákoníku: 

 
Hlava sedmá - trestné činy obecně nebezpečné: 

§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 
§ 277 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 

z nedbalosti 
§ 281 Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce 

nebezpečné látky 
§ 282 Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a 

zvláštního štěpného materiálu 
§ 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a 

psychotropními látkami a s jedy 
§ 284 Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 
§ 286 Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a 

psychotropní látky a jedu 
 

Hlava osmá - trestné činy proti životnímu prostředí: 
§ 293 Poškození a ohrožení životního prostředí 
§ 294 Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti 
§ 295 Poškození lesa 
§ 297 Neoprávněné vypouštění znečišťujících látek 
§ 298 Neoprávněné nakládání s odpady 
§ 299 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami 
§ 300 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti 
§ 301 Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin 
§ 302 Týrání zvířat 
§ 303 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 
§ 304 Pytláctví 
§ 305 Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a 

jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských 
zvířat 

§ 306 Šíření nakažlivé nemoci zvířat 
§ 307 Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin 
 
 
 
 
 

Nový trestní zákoník koncentruje trestné činy proti životnímu prostředí do 

samostatné hlavy zvláštní části zákona. Některé trestné činy, které se však výrazně 

dotýkají životního prostředí ponechává mezi trestnými činy obecně nebezpečnými. 

Většina trestných činů je v novém trestním zákoníku formulována podobně jako 
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v současném trestním zákoně. Nové formulace jsou ale většinou přesnější. V některých 

případech, kdy je v současné době obsaženo více skutkových podstat trestných činů 

v jednom paragrafu, budou nově tyto skutkové podstaty rozděleny do samostatných 

ustanovení se samostatnými názvy. Někdy také budou samostatně upraveny úmyslné a 

nedbalostní formy týchž jednání. 

U některých vyjádření skutkových podstat trestných činů však můžeme nalézt 

určité významnější rozdíly: 

Trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení je 

sice v novém zákoně formulován podobně, jako v současném, chybí ovšem 

demonstrativní výčet obecně prospěšných zařízení a tím i výslovná návaznost na 

ochranu životního prostředí. 

Trestný čin poškozování lesa těžbou bude nově nazván jako poškození lesa a 

jeho objektivní stránka již nebude omezena jen na protiprávní těžbu. Navíc následkem 

tohoto trestného činu bude kromě vzniku holiny nebo proředění porostu také závažné 

poškození lesa. 

Týrání zvířat bude nově formulováno přísněji. Již nebude podmínkou 

trestnosti recidiva pachatele nebo smrt zvířete. Postačí, když týrání bude zvlášť surové 

nebo trýznivé, nebo k němu dojde veřejně či na místě veřejnosti přístupném. Kromě 

toho bude k ochraně zvířat zaveden nový trestný čin, a to zanedbání péče o zvíře 

z nedbalosti. Přísněji bude formulováno i šíření nakažlivé choroby, které se nově bude 

vztahovat i na volně žijící zvířata. 

Skutková podstata trestného činu nakládání s odpady bude formulována šířeji. 

Nakládání s odpady, kterým bude ohroženo nebo poškozeno životní prostředí, se už 

nebude omezovat jen na odpady nebezpečné. Přibude ovšem podmínka vynaložení 

značných nákladů na odstranění vzniklého nebezpečí. 

Vedle trestného činu nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a 

vysoce nebezpečné látky přibude nový trestný čin - nedovolená výroba a držení 

jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu. 

Dále trestní zákoník zakotvuje dva zcela nové trestné činy, a to neoprávněné 

vypouštění znečišťujících látek, který se týká vypouštění znečišťujících látek 

z námořních plavidel, a také neoprávněnou výrobu, držení a jiné nakládání s léčivy a 

jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat. 



 28 

Jednotlivým trestným činům, rozdílům v jejich současné a budoucí právní 

úpravě a také komparaci se souvisejícími správními delikty se budu blíže věnovat také 

ve zvláštní části práce. 
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Sankce v trestním právu 

 

Za spáchání trestného činu lze jako sankci uložit trest nebo ochranné opatření. 

Mladistvému pachateli lze podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže uložit 

výchovné opatření,54 ochranné opatření55 nebo trestní opatření.56 

Trest můžeme definovat jako opatření státního donucení ukládané v trestním 

řízení, jímž se působí určitá újma za spáchaný trestný čin jeho pachateli. 

Charakteristickým rysem trestu je újma působená pachateli, která musí odpovídat 

společenské nebezpečnosti spáchaného činu a vyjadřovat společenské odsouzení, nemá 

však převyšovat nezbytně nutnou potřebu ochrany společnosti. Podle ustanovení § 23 

trestního zákona je účelem trestu především „chránit společnost před pachateli 

trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k 

tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“57 

Tresty nejsou jedinou formou reakce na trestný čin, existují hmotněprávní i 

procesněprávní alternativy58 k potrestání pachatele. Jako hmotněprávní alternativa 

k potrestání je možné od potrestání pachatele upustit (§ 24 trestního zákona), upustit od 

potrestání pachatele zmenšeně příčetného (§ 25), nebo podmíněně upustit od potrestání 

pachatele s dohledem (§ 26). 

                                                 
54 Výchovnými opatřeními podle ustanovení § 15 ods. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

jsou: Dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná 
omezení a napomenutí s výstrahou. Lze je uložit samostatně nebo vedle ochranného či 
trestního opatření. 

55 Ochrannými opatřeními ve smyslu ustanovení § 21 ods. 1 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže jsou: Ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové 
hodnoty a ochranná výchova. 

56 Druhy trestních opatření podle ustanovení § 24 ods. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 
jsou: Obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem 
výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, odnětí svobody 
podmíněně odložené na zkušební dobu, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 
s dohledem a odnětí svobody nepodmíněné. 

57 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 
a. s., 2007, strany 34-42 

58 Při použití procesních odklonů nekončí trestní řízení rozhodnutím o vině. Je možné řízení 
podmínečně zastavit (§ 307, 308 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu), podmínečně odložit 
podání návrhu na potrestání (§ 179g a 179h trestního řádu), schválit narovnání (§ 309 až 314 
trestního řádu) nebo odstoupit od trestního stíhání (§ 69 až 71 zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže). 
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Tresty je možné ukládat pouze na základě zákona. Výčet trestů obsahuje 

ustanovení § 27 trestního zákona, podle kterého může soud za spáchané trestné činy 

uložit pouze tyto tresty: Odnětí svobody, obecně prospěšné práce, ztrátu čestných titulů 

a vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti,59 zákaz činnosti, propadnutí majetku,60 

peněžitý trest, propadnutí věci, vyhoštění61 a zákaz pobytu.62 Kromě toho je možné 

uložit ještě výjimečný trest. Většinu trestů lze uložit samostatně i vedle sebe. 

Dosud neúčinný trestní zákoník zavádí ještě dva nové druhy trestů, a to 

domácí vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Pachatelé, 

kterým bude uloženo domácí vězení, se budou moci po dobu výkonu trestu zdržovat 

pouze doma nebo na pracovišti. Pohyb odsouzeného bude elektronicky monitorován a 

případné porušení bude trestáno. Přínosem domácího vězení je zejména úspora nákladů, 

které stát vynakládá na věznění pachatelů. Odsouzený si bude i během výkonu trestu 

dále vydělávat na živobytí a současně neztratí kontakt s rodinou ani pracovní návyky.63 

Ve smyslu ustanovení § 53 ods. 2 nového trestního zákoníku bude možné tento trest 

uložit za jakýkoli přečin, tedy za většinu trestných činů z oblasti práva životního 

prostředí. Bude tak další vhodnou alternativou ke kratším trestům odnětí svobody a 

bude moci být na úseku ochrany životního prostředí široce uplatňován.  

V současné době jsou z hlediska ochrany životního prostředí vhodnými a 

použitelnými tresty zejména peněžitý trest, obecně prospěšné práce, trest odnětí 

svobody, zákaz činnosti a propadnutí věci.64 Ve zvláštní části trestního zákona jsou u 

většiny ekologických trestných činů kromě trestu odnětí svobody výslovně zmíněny 

jako vhodné tresty peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

                                                 
59 Ztrátu čestných titulů a vyznamenání a ztrátu vojenské hodnosti lze uložit výhradně jako 

tresty vedlejší za trestné činy spáchané ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky. 
60 Trest propadnutí majetku lze uložit vedle výjimečného trestu, případně trestu odnětí svobody 

za závažný úmyslný trestný čin majetkového charakteru, nebo pokud to trestní zákon ve 
zvláštní části výslovně dovoluje. 

61 Účelem vyhoštění je zabránit další trestné činnosti na území České republiky ze strany osob, 
které nejsou jejími občany. 

62 Zákaz pobytu spočívá v tom, že se odsouzený nesmí zdržovat na určitém místě nebo 
v určitém obvodu. Hlavní je zabraňující funkce tohoto trestu. 

63 Viz http://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinasi-novy-trestni-zakonik-55564.html 
64 Viz Stejskal, V.: Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Vybrané 

otázky práva životního prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 
ediční středisko, 2002, strana 43 
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Peněžitý trest je v řadě případů vhodnou alternativou k trestu odnětí svobody. 

Ukládá se ve výměře od dvou tisíc do pěti milionů korun,65 a to především v případech, 

kdy pachatel úmyslnou trestnou činností získal nebo se snažil získat majetkový 

prospěch. Dále ho lze uložit i tehdy, jestliže to trestní zákon ve zvláštní části výslovně 

dovoluje nebo za trestný čin, u něhož horní hranice trestní sazby odnětí svobody 

nepřevyšuje tři léta. Lze ho uložit samostatně, jestliže vzhledem k povaze spáchaného 

trestného činu a možnosti nápravy pachatele jiného trestu není třeba. Při ukládání 

peněžitého trestu soud stanoví náhradní trest odnětí svobody až na dva roky. 

V případě, že uložení peněžitého trestu nepostačuje, lze krátkodobé tresty 

odnětí svobody nahradit také trestem obecně prospěšných prací. Ten spočívá ve výkonu 

určité, soudem stanovené pracovní povinnosti, kterou musí pachatel splnit osobně, 

bezplatně a ve svém volném čase. Lze ho uložit za trestný čin, za který zákon stanoví 

trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let a také v případě, že jej 

zákon připouští ve zvláštní části. Nelze ho uložit vedle trestu odnětí svobody. Je možné 

ho uložit ve výměře od padesáti do čtyř set hodin.66 Současně lze pachateli uložit i 

přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život. Zpravidla se 

mu také uloží, aby podle svých sil nahradil způsobenou škodu (nejedná se o náhradu 

škody poškozenému v adhezním řízení). 

Vhodným prostředkem převýchovy, kterým se nahrazují některé nepodmíněné 

tresty odnětí svobody pachatelů nepříliš závažných trestných činů může být podmíněné 

odsouzení k trestu odnětí svobody. Soud sice vynese odsuzující rozsudek, ale jeho 

výkon promine pod podmínkou, že pachatel během zkušební doby (stanovené na jeden 

rok až pět let)67 povede řádný život. Podmíněně odložit lze jen výkon trestu 

nepřevyšujícího dva roky. Rovněž lze uložit přiměřená omezení a povinnosti a 

nahrazení škody. 

                                                 
65 V případě mladistvých lze podle ustanovení § 27 zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

uložit peněžité opatření od 1.000 Kč do 500.000 Kč, pokud je pachatel výdělečně činný, nebo 
to jeho majetkové poměry umožňují. 

66 Mladistvému lze podle § 26 ods. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže uložit obecně 
prospěšné práce, pokud to neohrožuje jeho zdraví, bezpečnost nebo mravní vývoj. Horní 
hranice tohoto trestního opatření nesmí převyšovat polovinu horní hranice stanovené 
v trestním zákoně. 

67 V případě mladistvých pachatelů může být zkušební doba stanovena na jeden až tři roky 
(podle ustanovení § 33 zákona o soudnictví ve věcech mládeže). 
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Pachatelům, kteří před spácháním trestného činu nevedli řádný život a u nichž 

je nutné sledovat a usměrňovat jejich chování, je vhodné uložit podmíněné odsouzení 

k trestu odnětí svobody s dohledem. Od podmíněného odsouzení se liší jednak 

dohledem nad pachatelem, který soud vysloví zároveň s podmíněným odkladem výkonu 

trestu, a dále délkou odloženého trestu, která může být až tři léta. 

Účelem trestu zákazu činnosti je hlavně zabránit pachateli v dalším páchání 

trestných činů, ke kterému by mu tato činnost mohla vytvořit podmínky. Činnost, kterou 

lze zakázat, musí být v užší souvislosti se spáchaným trestným činem. Jde o činnost, 

která spočívá ve výkonu určitého zaměstnání či funkce, nebo je k ní třeba zvláštního 

povolení, anebo její výkon upravuje zvláštní předpis. Tento trest je možné uložit na 

dobu od jednoho roku do deseti let.68 Jako samostatný trest ho lze uložit pouze 

v případě, že to zákon ve zvláštní části dovoluje. 

Trest propadnutí věci se ukládá, pokud je třeba zneškodnit věc, která by mohla 

sloužit k dalšímu páchání trestné činnosti, ztížit pro pachatele podmínky k další trestné 

činnosti a odejmout mu prospěch ze spáchaného trestného činu. Propadnutí věci se 

vztahuje pouze na věc náležející pachateli Samostatně lze tento trest uložit pouze 

v případě, že to zákon ve zvláštní části dovoluje a dalšího trestu není třeba. 

Nepodmíněným trestem odnětí svobody lze potrestat každého pachatele 

trestného činu. Ukládá se tehdy, pokud k dosažení účelu trestu nestačí některý z trestů 

vykonávaných na svobodě. Obecnou horní hranicí trestu odnětí svobody je patnáct let a 

dále jsou hranice trestních sazeb upraveny pro jednotlivé trestné činy ve zvláštní části 

trestního zákona.69 Horní hranice sazby smí být překročena až o jednu třetinu, pokud je 

pachatel prohlášen za zvlášť nebezpečného recidivistu, nebo spáchal trestný čin ve 

prospěch zločinného spolčení. Pod dolní hranicí trestní sazby může soud trest uložit, 

zejména pokud by bylo použití zákonné trestní sazby vzhledem k okolnostem 

nepřiměřeně přísné. 

Výjimečným trestem rozumíme trest odnětí svobody na patnáct až dvacet pět 

let a trest odnětí svobody na doživotí. Může být uložen pouze tehdy, pokud to trestní 

                                                 
68 U mladistvých je horní hranice zákazu činnosti pět let (§ 26 ods. 2 zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže). 
69 Podle ustanovení § 31 zákona o soudnictví ve věcech mládeže se trestní sazby odnětí svobody 

stanovené v trestním zákoně snižují v případě mladistvých pachatelů na polovinu, přičemž 
však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. 
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zákon ve zvláštní části výslovně dovoluje.70 Trest odnětí svobody na doživotí lze uložit 

jen pokud je stupeň nebezpečnosti mimořádně vysoký a jeho uložení vyžaduje ochrana 

společnosti, nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem kratšího 

trvání.71 

Při ukládání trestů se uplatňují dva základní principy, a to princip zákonnosti a 

princip individualizace. Druh a intenzitu trestu musí soud v každém konkrétním případě 

zvolit tak, aby odpovídaly všem zvláštnostem případu. Současně je třeba ve smyslu 

ustanovení § 23 trestního zákona zvolit takový trest, který by mohl pozitivně ovlivnit 

budoucí pachatelovo chování. Trest musí být přiměřený stupni nebezpečnosti trestného 

činu pro společnost a je také nutné přihlédnout ke zvláštnostem konkrétního činu a 

k možnostem nápravy a k poměrům jeho pachatele. Aby bylo možné správně vystihnout 

stupeň nebezpečnosti, je nutné vycházet z příslušné zákonné sankce, které je výrazem 

typového stupně nebezpečnosti pro společnost pro daný druh trestného činu. 

V ustanoveních § 33 a 34 jsou demonstrativně vyčteny obecné polehčující a přitěžující 

okolnosti, ke kterým soud při výměře trestu přihlédne. Kromě těchto obecných 

okolností jsou v trestním zákoně upraveny ještě okolnosti podmiňující použití vyšší 

trestní sazby. Jejich taxativní výčet je pro jednotlivé trestné činy obsažen ve zvláštní 

části trestního zákona. Přihlédne se k nim, jen pokud pro svou závažnost podstatně 

zvyšují stupeň společenské nebezpečnosti. Postačí, aby byly pachatelem zaviněny 

z nedbalosti. 

Za více trestných činů, které byly spáchány dříve, než byl za některý z nich 

vyhlášen odsuzující rozsudek, uloží soud trest podle absorpční zásady, tedy trestní 

sazby za nejpřísněji trestný čin. K tomu, že pachatel spáchal více trestných činů, se 

přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 

Okolnosti, které nastaly po právní moci odsuzujícího rozsudku a které 

způsobují, že uložený trest již nelze vykonat, se označují jako důvody zániku trestu. 

Trestní zákon uvádí jen promlčení výkonu trestu, ovšem můžeme k nim řadit také smrt 

odsouzeného, milost prezidenta nebo skutečnost, že trest byl již vykonán. 

                                                 
70 Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit například pachateli, který spáchal trestný 

čin obecného ohrožení podle ustanovení § 179 odst. 3 a zavinil přitom smrt jiného úmyslně. 
71 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 364-428 
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Samostatnou kategorií trestněprávních sankcí jsou ochranná opatření. Jejich 

účel je ryze preventivní. Lze je uložit osobám trestně odpovědným i těm, které trestně 

odpovědné nejsou (např. pro nepříčetnost). Ukládají se samostatně nebo i vedle trestu. 

Stejně jako tresty jsou vynutitelné státní mocí, platí pro ně zásada nullum crimen sine 

lege a stejný je i jejich účel – ochrana společnosti. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že újma 

z ochranných opatření není jejich funkční složkou, ale nevyhnutelným důsledkem. 

Trestní zákon zná čtyři druhy ochranných opatření, a to ochranné léčení, zabezpečovací 

detence, ochranná výchova a zabrání věci.72 

                                                 
72 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 436-493 
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Trestní řízení 

 

Trestní řízení je zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, 

jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl trestný čin spáchán, zjistit jeho pachatele, uložit 

mu podle zákona sankci a učiněné rozhodnutí vykonat. Trestní řízení je kodifikováno 

v zákoně č. 141/1961 Sb., trestním řádu a v některých otázkách řízení ve věcech 

mladistvých se postupuje podle speciálního zákona o soudnictví ve věcech mládeže. 

Úkolem orgánů činných v trestním řízení, kterými jsou soud, státní zástupce a 

policejní orgán, je postupovat tak, aby byl splněn účel trestního řízení. Při výkonu svých 

pravomocí jsou povinny zachovávat předepsaný procesní postup.73 Nestanoví-li zákon 

jinak, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti a státní zástupce je 

povinen dbát, aby byl řádně a včas stíhán každý pachatel trestného činu.74 Orgány činné 

v trestním řízení musí trestní věci projednávat co nejrychleji a postupovat s plným 

šetřením občanských práv.75 Postupují za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový 

stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro 

jejich rozhodnutí.76 Jsou povinny zjišťovat právně relevantní skutečnosti a vyhledat o 

nich důkazy, a to i bez návrhu stran.77 

Policejní orgány78 v trestním řízení prověřují trestní oznámení a vyšetřují 

trestné činy, z vlastní iniciativy vyhledávají důkazy o skutečnostech důležitých pro 

trestní řízení. 

Hlavním úkolem státního zástupce je podle ustanovení čl. 80 Ústavy 

zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení. Státní zástupce ve veřejném zájmu stíhá 

pachatele trestných činů a před soudem dokazuje jejich vinu. 

Trestní soudnictví vykonávají okresní, krajské, vrchní soudy a Nejvyšší soud 

ČR. K řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak. 

Krajské soudy jsou v prvním stupni k projednávání vyjmenovaných trestných činů 

                                                 
73 Viz ustanovení § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 trestního řádu, k tomu blíže v kapitole o ústavních 

základech deliktní odpovědnosti. 
74 Zásady oficiality a legality zakotvené v ustanovení § 2 ods. 3, 4 trestního řádu. 
75 Zásady rychlosti a přiměřenosti, viz ustanovení § 2 ods. 4 trestního řádu. 
76 Zásada materiální pravdy, viz ustanovení § 2 ods. 5 trestního řádu. 
77 Zásada vyhledávací, viz ustanovení § 2 ods. 5 trestního řádu. 
78 Legislativní zkratka policejní orgán je definována v ustanovení § 12 ods. 2 trestního řádu. 
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(mezi nimiž ale není žádný z oblasti životního prostředí), a dále k projednávání těch 

trestných činů, za které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice je 

nejméně pět let (z oblasti životního prostředí jsou to pouze kvalifikované skutkové 

podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a 

jedů podle ustanovení § 187 ods. 3, 4 trestního zákona, případně také kvalifikované 

skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení podle ustanovení § 179 ods. 2, 3 

trestního zákona). Místní příslušnost se řídí místem, kde byl trestný čin spáchán. 

V případě tzv. distančních deliktů, jejichž účinek se projeví na jiném místě, než kde 

došlo k jednání, jsou místem spáchání všechna tato místa. Typicky se může jednat o 

případ znečištění vodního toku na delším úseku. Pokud místo činu nelze zjistit, je 

kritériem příslušnosti bydliště obviněného (či místo, kde se zdržuje, pracuje), případně 

také místo, kde trestný čin vyšel najevo. 

Pro trestní řízení je charakteristický akuzační princip, který spočívá 

v rozdělení procesních rolí mezi obžalobu, obhajobu a soud. Subjekty trestního řízení, 

které jsou oprávněny uplatňovat obžalobu nebo sebe či jiného proti obžalobě obhajovat, 

označujeme jako strany trestního řízení. Hlavními stranami v řízení před soudem jsou 

Státní zástupce a obviněný, dále k nim můžeme zařadit i obhájce, poškozeného79 a 

zúčastněnou osobu80. 

Nikdo nemůže být jako obviněný stíhán jinak, než ze zákonných důvodů a 

způsobem, který zákon stanoví.81 Základním právem obviněného je právo na obhajobu 

– tedy právo hájit se sám, mít obhájce a radit se s ním. Obviněný má právo vyjádřit se 

ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu a důkazům o nich, má právo 

vyhledat a navrhovat důkazy. Není povinen vypovídat, k výpovědi ani doznání nesmí 

být nucen. Má právo nahlížet do spisu, činit návrhy na doplnění dokazování a další 

procesní práva. Dokud není pravomocným rozsudkem vyslovena jeho vina, musí být 

považován za nevinného. Vina musí být obviněnému prokázána zákonnými prostředky, 

                                                 
79 Poškozeným v trestním řízení je ve smyslu ustanovení § 43 trestního řádu ten, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, nebo způsobena majetková či jiná škoda. Má určitá 
procesní práva, viz ustanovení § 43 a násl. trestního řádu. 

80 Zúčastněnou osobou je podle ustanovení § 42 trestního řádu ten, jehož věc nebo jiná 
majetková hodnota byla nebo má být zabrána. Rovněž má určitá procesní práva. 

81 Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů, zakotvená v ustanovení č. 8 Listiny základních práv 
a svobod a také v ustanovení § 2 ods. 1 trestního řádu, je procesním vyjádřením zásady 
nullum crimen sine lege. 
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obviněný nemusí dokazovat svou nevinu. Pokud jsou o vině obviněného pochybnosti, 

uplatní se princip in dubio pro reo. 

Trestní řízení zahrnuje několik procesních fází, a to přípravné řízení, 

fakultativně předběžné projednání obžaloby, poté hlavní líčení, případně také řízení o 

opravných prostředcích a nakonec výkon rozhodnutí. 

Přípravné řízení je předsoudním stadiem trestního řízení, zahrnuje postup před 

zahájením trestního stíhání a fázi vyšetřování. Před zahájením trestního stíhání policejní 

orgány na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i jiných podnětů prošetřují 

skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Jsou oprávněny vyžadovat 

vysvětlení, odborná vyjádření a znalecké posudky, ohledat místo činu či věci, vyžadovat 

odběr biologického materiálu, zadržet podezřelou osobu nebo provádět neodkladné a 

neopakovatelné úkony. Pokud policejní orgán dospěje k závěru, že spáchaný čin není 

trestným činem, ale správním deliktem, věc se odevzdá k projednání příslušnému 

správnímu orgánu. Pokud zjištěné skutečnosti odůvodňují závěr, že byl spáchán trestný 

čin a je z něho důvodně podezírána určitá osoba, zahájí se trestní stíhání. Trestní stíhání 

se zahajuje sdělením obvinění formou usnesení obviněnému. Obviněný tím získává 

procesní práva obviněného. Sdělení obvinění je také podmínkou některých úkonů, 

zejména vazby. 

Rozsah dokazování v přípravném řízení záleží na jeho formě, tedy zda se jedná 

o standardní, zkrácené nebo rozšířené přípravné řízení. Rozšířené přípravné řízení se 

koná v případě trestných činů, k jejichž projednávání je v prvním stupni příslušný 

krajský soud. Zkrácené přípravné řízení se koná o nejméně závažných trestných činech, 

jeho výsledkem je zpravidla předání podezřelého soudu spolu s návrhem na potrestání. 

Účelem celého přípravného řízení je opatřit podklady pro rozhodnutí, zda má 

být podána obžaloba. O všech způsobech skončení přípravného řízení rozhoduje státní 

zástupce, jedině on je oprávněn podat obžalobu. Učiní tak, pokud výsledky vyšetřování 

dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud. Také v této procesní fázi je 

možné postoupit věc k projednání správnímu orgánu, pokud se nejedná o trestný čin, ale 

správní delikt. 

Dalším procesním stádiem může být předběžné projednání obžaloby. Soud 

v něm v neveřejném zasedání přezkoumává, zda obžaloba poskytuje spolehlivý podklad 

pro další řízení. 
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Nejdůležitější fází trestního řízení je hlavní líčení. Soudní jednání má 

charakter sporu mezi žalobcem a obžalovaným (a jeho obhájcem). Obžalovaný a státní 

zástupce a mají postavení rovnoprávných procesních stran. Hlavní líčení je těžištěm 

dokazování. Státní zástupce prokazuje vinu obžalovaného, ovšem poukazuje i na 

skutečnosti svědčící v jeho prospěch. Soud přezkoumává obvinění v obžalobě a provádí 

důkazy za součinnosti stran, odpovídá přitom za správné a úplné zjištění skutkového 

stavu věci a zákonné rozhodnutí. Uplatňují se zásady veřejnosti, ústnosti, 

bezprostřednosti a volného hodnocení důkazů.  

Meritorně se rozhoduje zpravidla rozsudkem. Povahu odsuzujícího rozsudku 

má i trestní příkaz. Trestní příkaz se bez jednání vydává v řízení před samosoudcem,82 

pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán. Lze jím uložit trest odnětí svobody do 

jednoho roku s podmíněným odkladem výkonu a některé další tresty v omezené 

výměře. Proti trestnímu příkazu lze do osmi dnů podat odpor, kterým se trestní příkaz 

automaticky ruší a nařídí se hlavní líčení.83  

Řádným opravným prostředkem proti rozsudku soudu prvního stupně je 

odvolání. Má suspenzivní i devolutivní účinek. Může ho podat státní zástupce pro 

nesprávnost kteréhokoli výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo 

týká, poškozený ohledně výroku o náhradě škody a zúčastněná osoba co do výroku o 

zabrání věci. Podává se u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, do osmi dnů od doručení 

opisu rozsudku. Jako mimořádné opravné prostředky v trestním řízení lze využít 

dovolání,84 stížnost pro porušení zákona85 (kterou může podat jen ministr spravedlnosti) 

a obnovu řízení.86 

Pravomocné vykonatelné rozhodnutí je zpravidla třeba též vykonat. K nařízení 

výkonu trestů a ochranných opatření je zásadně příslušný soud, který rozhodoval 

                                                 
82 Samosoudce koná řízení o trestném činu, za který lze uložit trest odnětí svobody, jehož horní 

hranice nepřevyšuje pět let (podle ustanovení § 314a trestního řádu). 
83 Trestní řád upravuje i další zvláštní způsoby řízení – řízení proti uprchlému (§ 302 až 306a), 

podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307, 308), schválení narovnání (§ 309 až 314), řízení 
před samosoudcem (§ 314a až 314d), řízení po zrušení nálezem ústavního soudu (§ 314h až 
314k) a odkazuje také na zvláštní způsob řízení ve věcech mladistvých. 

84 Viz ustanovení § 265a až 265s trestního řádu 
85 Viz ustanovení § 266 až 276 trestního řádu 
86 Viz ustanovení § 277 až 289 trestního řádu 
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v prvním stupni. Jakmile je rozhodnutí vykonatelné, má být ihned vykonáno a bylo-li 

s jeho výkonem započato, má být vykonáno bez přerušení.87 

                                                 
87 K tomu blíže Císařová, D., Fenyk, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. 

Praha: Linde Praha, a.s. 2006 
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6. Odpovědnost za správní delikty 
 

Správní trestání 

 

Vedle trestných činů tvoří velkou skupinu protispolečenských protiprávních 

jednání správní delikty postihované v rámci tzv. správního trestání. Správní delikt je 

jedním z druhů právních deliktů. Obecný pojem správní delikt dosud není legálně 

definován a zahrnuje různé druhy správních deliktů vyskytujících se v právní úpravě. 

Jedná se o protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanovené zákonem, a za něž ukládá 

správní orgán trest stanovený normou správního práva.88  

Právní úprava správních deliktů, zejména přestupků, je v mnohých ohledech 

řešena stejně nebo podobně jako v trestním zákoně. Ustanovení o správních deliktech 

jsou k trestným činům v poměru subsidiarity. Základní rozdíl mezi trestnými činy a 

správními delikty spočívá hlavně v rozdílném typovém stupni společenské 

nebezpečnosti. Zatímco trestní právo postihuje trestné činy, tedy závažné delikty 

fyzických osob, správní právo postihuje zpravidla méně závažné delikty fyzických i 

právnických osob. Správní delikty se od trestných činů odlišují i svým objektem, kterým 

je typicky řádný výkon veřejné správy. Kromě určité podobnosti mezi trestním a 

přestupkovým právem zde existuje i jistá návaznost. Mnohé skutkové podstaty trestných 

činů jsou doplněny ustanoveními o přestupcích nebo jiných správních deliktech, které 

poskytují ochranu týmž právním hodnotám postihem méně závažných případů 

škodlivých jednání.89 Typickým příkladem této návaznosti může být delikt pytláctví, 

jehož objektivní stránka je zakotvena jako přestupek i jako trestný čin.90 

Správní trestání, tedy rozhodování správních orgánů o vině a trestu za 

protiprávní jednání, se u nás uplatňuje velmi široce. Rozsah právních povinností 

upravených v normách správního práva je značný a skutkové podstaty správních deliktů 

                                                 
88 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 439 - 454 
89 Viz Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, 

a. s., 2007, strany 140-144 
90 Trestný čin pytláctví podle ustanovení § 178a trestního zákona  navazuje na přestupek podle 

ustanovení § 35 ods. 1 písm. f) zákona o přestupcích, k tomu blíže v kapitole o ochraně fauny 
a flóry. 
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jsou obsaženy ve více než dvou stech zákonů. Tomuto rozsahu a také významu 

správního trestání co do možnosti zasahovat do práv a svobod jednotlivců ovšem 

neodpovídá kvalita současné právní úpravy. S výjimkou částečné kodifikace skutkových 

podstat přestupků v přestupkovém zákoně není „zvláštní část“ trestního práva správního 

kodifikována a charakterizuje ji roztříštěnost, komplikovanost a neujasněnost teoretické 

koncepce. 

Správní trestání velmi často citelně zasahuje do majetkových i jiných práv 

subjektů, a to někdy i významněji než trestněprávní postih, a proto je třeba mít i zde na 

paměti zásadu subsidiarity trestního postihu. Kromě toho správní úřady disponují řadou 

jiných mocenských oprávnění, kterými mohou velmi účinně prosadit plnění právních 

povinností, zabránit jejich dalšímu porušování. Jedná se zejména o exekuční prostředky, 

možnost bezprostředních zásahů, oprávnění zakázat určité činnosti nebo zastavit 

provoz, pozastavit či omezit vydaná povolení a podobně. Přitom ale uložení sankce za 

správní delikt a rozhodnutí o některém z jmenovaných opatření jsou zcela odlišné a 

samostatné instituty a jejich souběžné užití není porušením zásady „ne bis in idem“. 

Zásada „ne bis in idem“ obecně platí i v případě správního trestání. Není 

ovšem vyloučeno nové stíhání téže osoby pro týž skutek jako pro trestný čin, pokud o 

skutku bylo pravomocně rozhodnuto jako o správním deliktu. 

Současný systém správních deliktů je velice komplikovaný a nepřehledný. S 

výjimkou přestupků nejsou upraveny obecné základy odpovědnosti za správní delikty, 

pramenem právní úpravy je velké množství zvláštních zákonů bez jasné koncepce a 

skutkové podstaty jsou mnohdy tvořeny zcela nahodile. Jediným, z hlediska členění 

správních deliktů nepochybným druhem, je přestupek. Ostatní druhy správních deliktů 

nejsou nijak legálně pojmenovány a označujeme je jako jiné správní delikty. K nim 

řadíme k jiné správní delikty fyzických osob, správní delikty právnických osob, správní 

delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících, a dále také správní 

disciplinární delikty a správní pořádkové delikty.91 

                                                 
91 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 439 - 454 
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Odpovědnost za přestupek 
 

Obecné podmínky odpovědnosti za přestupek 

 

Přestupky jsou jediným druhem správního deliktu, jehož úprava je určitým 

způsobem kodifikována. Základním pramenem právní úpravy je zákon č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích. Obsahuje obecná ustanovení, jednotlivé skutkové podstaty přestupků i 

úpravu řízení o přestupcích. Kromě toho jsou skutkové podstaty přestupků obsaženy ve 

velkém množství dalších zákonů. Pro tyto zákony platí přestupkový zákon subsidiárně, 

speciální úpravu zvláštní zákony obsahují nejčastěji ohledně sankcí. Pro řízení o 

přestupcích se subsidiárně použije správní řád. 

Na rozdíl od ostatních správních deliktů je přestupek legálně definován. Podle 

ustanovení § 2 ods. 1 zákona o přestupcích se jedná o „zaviněné jednání, které porušuje 

nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo 

jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin“. Za povšimnutí stojí, že o vlastní definici přestupku se 

v ustanovení § 16 ods. 1 pokouší také zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. 

Podle tohoto ustanovení „přestupkem je porušení povinností fyzickou osobou, nejde-li o 

porušení povinností při výkonu její podnikatelské činnosti.“92 

Stejně jako trestný čin je i přestupek definován materiálně-formální definicí. 

Formální znaky přestupků jsou stanoveny v obecné i zvláštní části zákona o přestupcích 

a dále také v jednotlivých zákonech upravujících přestupky. Materiální znak definuje 

zákon o přestupcích tak, že jednání „porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti“. Zda je 

tento znak naplněn přitom závisí na posouzení všech konkrétních okolností daného 

případu. Význam materiálního znaku v praxi spočívá zejména ve dvou souvislostech: 

Tam, kde dochází k překrývání formálních znaků přestupku a trestného činu, slouží 

společenská nebezpečnost k rozlišení, o který druh deliktu se jedná. Podle § 3 ods. 2 

trestního zákona je trestným činem takový čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro 

společnost je vyšší než nepatrný (u mladistvých pachatelů malý). K takovéto situaci 

                                                 
92 K tomu blíže Stejskal, V. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity. Beroun: 

Eva Roztoková – IFEC, 2006, strana 147 
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nedochází v platné právní úpravě často. Příkladem však může být příbuznost přestupku 

na úseku životního prostředí podle § 45 ods.1 zákona o přestupcích a trestného činu 

ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181b trestního zákona. Společenská 

nebezpečnost je důležitá také v případě bagatelních přestupků. Jednání, které sice 

vykazujíce formální znaky přestupku, ale chybí u něj potřebný stupeň společenské 

nebezpečnosti, nelze označit za přestupek. 

Souběh přestupku s jiným správním deliktem je vyloučen. To se však týká 

pouze případů, kdy je subjektem jiného správního deliktu „nepodnikající“ fyzická 

osoba. Jestliže se deliktu dopustí fyzická osoba, která je dle zvláštních předpisů 

oprávněna k podnikání, je vždy nutné posoudit, zda byl delikt spáchán v souvislosti 

s touto podnikatelskou činností. Pokud se podnikající fyzická osoba dopustí deliktu, 

který je z části spáchán v rámci podnikatelské činností a částečně také pro soukromou 

potřebu, není vyloučen souběh přestupku a jiného správního deliktu fyzické osoby 

podnikající. V tomto směru je velice zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 

j. 2 As 40/2007-60. Spor se týkal pokácení vzrostlých stromů, které stínily skleníku 

podnikatele. Jádrem sporu byla otázka, zda pachatel stromy pokácel jako fyzická osoba, 

nebo se jednání dopustil jako statutární orgán společnosti provozující skleník a jeho 

jednání by tedy bylo přičitatelné této právnické osobě. Nebylo tedy sporné, která osoba 

spáchala skutek, ale zda se tohoto jednání dopustila jako statutární orgán žalobce či jako 

fyzická osoba. Delikt, který byl původně ve správním řízení projednáván, je upraven 

zvlášť pro osoby fyzické (§ 87 ods. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny) a zvlášť pro osoby právnické a fyzické osoby podnikající (§ 88 ods. 1 

písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny). Přitom horní hranice výše pokuty, kterou 

lze za spáchání tohoto deliktu uložit, je pro právnickou osobu či podnikající fyzickou 

osobu padesátkrát vyšší, než pro osobu fyzickou. „Aby bylo možno dovozovat 

odpovědnost žalobce, bylo by třeba nad vší rozumnou pochybnost prokázat, že se 

jednání dopustil (pachatel) jako statutární orgán žalobce, či že k tomu dal žalobce jiným 

způsobem příkaz či podnět. Je nepřípustné, aby odpovědnost žalobce byla dovozována 

z pouhého faktu, že mu zřejmě z tohoto deliktu plynul prospěch.“ 93 

                                                 
93 V tomto rozsudku soud citoval také z významného judikátu Ústavního soudu č. 558/1999 Rs., 

který se týká starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb.: „Odpověď na otázku, zda má být 
stavebník jako fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů postižena při porušení 



 44 

Stejně tak je vyloučen i souběh přestupku a trestného činu. Je ovšem možné, 

aby pachatel naplnil jednáním současně skutkové podstaty přestupku i trestného činu, 

pokud jsou určeny k ochraně rozdílných právních hodnot. V rozsudku č. j. 7 As 6/2006-

65 Nejvyšší soud řešil otázku, zda je možné pachatele odsoudit za trestný čin krádeže, 

kterého se dopustil tím, že pokácel a přisvojil si pět vzrostlých stromů, a současně jej 

potrestat za přestupek za jejich pokácení bez potřebného povolení. Pachateli byla za 

pokácení 5 jasanů bez povolení orgánů ochrany přírody uložena pokuta za přestupek 

podle ustanovení § 87 ods. 3 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny. Objektem 

tohoto přestupku je přitom společenský zájem na ochraně přírody. Současně byl 

pachatel postižen trestním příkazem za trestný čin krádeže, které se dopustil odcizením 

dřevní hmoty. Objektem trestného činu krádeže je společenský zájem na ochraně 

majetku. Z tohoto důvodu se nejednalo o totožnost skutku, protože zde nebyla  ani 

totožnost jednání, ani totožnost následku. Přestupek byl spáchán nepovoleným kácením 

dřevin rostoucích mimo les, trestný čin krádeže jejich přisvojením. Přisvojit si dřevní 

hmotu pokácených stromů přitom pachatel mohl i bez toho, že by se na pokácení stromů 

podílel. „Skutková podstata trestného činu krádeže, za který byl stěžovatel odsouzen 

podle § 247 ods. 2 trestního zákona, spočívá v přisvojení si cizí věci tím, že se jí 

pachatel zmocní a tímto činem způsobí škodu nikoli malou. Z toho ustanovení je zřejmé, 

že skutek kácení stromů rostoucích mimo les bez povolení orgánů ochrany přírody není 

jednáním popsaným ve skutkové podstatě trestného činu krádeže.“ 

Nezbytným pojmovým znakem přestupku je protiprávnost, přestože nebývá ve 

skutkových podstatách přestupků výslovně vyjádřena. V případě, že protiprávnost 

chybí, nevyvolává jednání, které jinak znaky přestupku má, odpovědnost za přestupek. 

Zákon výslovně zakotvuje tři okolnosti vylučující protiprávnost, a to nutnou obranu, 

krajní nouzi a jednání na příkaz. 

Nutnou obranou je ve smyslu ustanovení § 2 ods. 2 písm. a) zákona o 

přestupcích takové jednání, „jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem“. Jednání, jímž se útok odvrací, musí být 

                                                                                                                                               
zájmů chráněných stavebním zákonem jako občan za přestupek podle § 105 stavebního 
zákona nebo jako podnikatel za správní delikt podle § 106 citovaného zákona, je třeba vždy 
hledat v tom, zda k porušení stavebního zákona došlo v souvislosti s podnikatelskou činností či 
nikoliv.“ 
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přiměřené. Podmínky nutné obrany jsou zde tedy vymezeny přísněji, než v trestním 

zákoně, kde postačuje, aby obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená. 

Krajní nouze je v ustanovení § 2 ods. 2 písm. b) zákona o přestupcích 

formulována obdobně jako v trestním zákoně, tedy jako jednání, „jímž někdo odvrací 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl 

způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo 

možno v dané situaci odvrátit jinak“. 

Jako další z okolností vylučujících protiprávnost zákon o přestupcích upravuje, 

na rozdíl od trestního zákona, také jednání na příkaz. Podle ustanovení § 6 zákona o 

přestupcích „za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá podle tohoto 

zákona ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na 

příkaz, ten, kdo dal k jednání příkaz“. Protože odpovědnost za přestupek je založena na 

principu odpovědnosti fyzické osoby, nemůže být podle zákona o přestupcích 

postihována osoba právnická. Povinnost plnit příkazy většinou vyplývá 

z pracovněprávního vztahu. Skutečnost, že bude za přestupek odpovídat ten, kdo jednal 

nebo dal příkaz, nevylučuje další postih právnické osoby za příslušný správní delikt. 

Jiné okolnosti vylučující protiprávnost zákon o přestupcích výslovně 

neupravuje, jejich uplatnění ovšem plyne z obecných právních principů a je třeba k nim 

přihlížet i pokud jde o odpovědnost za přestupek.94  

Jako důvody zániku trestnosti  zákon o přestupcích v ustanovení § 20 ods. 1 

zakotvuje jen uplynutí doby a amnestii.95 Přestupek nelze projednat po uplynutí jednoho 

roku od jeho spáchání. Tato lhůta je prekluzivní a nemůže být prodloužena, nedochází 

k přerušení jejího běhu a přihlížet se k ní musí z úřední povinnosti. Do jejího běhu se 

ovšem nezapočítává doba, kdy se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení. Dále se mezi 

důvody zániku trestnosti řadí i smrt pachatele, i když ji zákon výslovně neuvádí. 

                                                 
94 Z rozsudku Vrchního soudu v Praze, judikát č. 396/1999 Rs.: „Správní orgán, rozhodující o 

uložení trestu za správní delikt musí zásadně přihlížet k okolnostem, které protiprávnost 
sankcionovaného jednání vylučují a způsobují, že jednání vykazující znaky správního deliktu 
není protiprávní (a tedy není deliktem), například ke skutečnostem, zakládajícím krajní 
nouzi.“ 

95 Amnestii ve věcech přestupků uděluje vláda, a to usnesením, které se vyhlašuje ve Sbírce 
zákonů. Protože v zákoně o přestupcích není amnestie blíže upravena, je třeba postupovat 
analogicky podle její trestněprávní úpravy. 
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Vymezení institutu skutkové podstaty přestupků vychází z trestněprávní 

nauky. Na rozdíl od trestního zákona je ovšem nutno znaky skutkových podstat hledat 

jak v obecné a zvláštní části zákona o přestupcích, tak i v dalších zákonech, které 

přestupky obsahují.  

Vzhledem k povaze veřejné správy, značné rozmanitostí správně-právních 

vztahů a četným změnám předpisů správního práva se při formulací skutkových podstat 

přestupků častěji užívají obecnější, neurčité pojmy a vyskytují se blanketní hypotézy. 

Nesmí se tak ale dít na úkor právní jistoty.96  

Skutková podstata přestupku je konstruována stejně jako skutková podstata 

trestného činu. Charakterizují znaky subjektu, subjektivní stránky, objektu a objektivní 

stránky. Tyto znaky má každá skutková podstata, i když často nejsou vyjádřeny 

výslovně. 

Obecným objektem přestupků je zájem na řádném výkonu veřejné správy. 

Kromě toho je přestupkovým právem chráněno v určitém rozsahu také vlastnictví, 

osobnostní práva a jiné hodnoty, které s výkonem státní správy přímo nesouvisí, 

v našem případě tedy zejména životní prostředí. Rozlišení druhových objektů 

společných skupinám přestupků je základem pro systematiku „zvláštní části“ 

přestupkového práva. Určitou oblast správních deliktů tedy tvoří přestupky, jejichž 

společným druhovým objektem je ochrana životního prostředí a jeho jednotlivých 

složek. V rámci této skupiny můžeme ještě rozlišovat skupiny přestupků, jejichž 

společným druhovým objektem je ochrana fauny a flóry, ochrana vod atd. Určení 

individuálního objektu má potom velký význam pro správnou kvalifikaci skutku. 

Objektivní stránku přestupku stejně jako v trestním zákoně charakterizuje 

jednání a následek, které spojuje příčinná souvislost. Jednotlivé skutkové podstaty blíže 

vymezují způsob jednání, anebo stanoví, že přestupkem je porušení předpisu, případně 

určují pouze následek bez specifikace, jakým konáním nebo opomenutím má být 

způsoben. 

Subjektem přestupku - pachatelem je osoba, která svým jednáním naplnila 

všechny znaky přestupku. Může jím být jen fyzická osoba, která v době spáchání 

dovršila patnáctý rok věku a byla příčetná. Den patnáctých narozenin se přitom nepočítá 

                                                 
96 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 

strany 27-33 
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a odpovědnost může vzniknout nejdříve dnem následujícím, což se analogicky dovozuje 

z trestněprávní úpravy. Subjektem většiny přestupků může být zpravidla jakákoli 

fyzická osoba, v některých skutkových podstatách je ovšem stanoven subjekt speciální. 

Speciální subjekty typicky zakotvují skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, většiny z nich se lze dopustit jen jako 

chovatel, jako chovatel hospodářských zvířat apod. 

Postih právnické osoby za přestupek je vyloučen. Za jednání, které naplnilo 

skutkovou podstatu přestupku (nebo i jiného správního deliktu) odpovídá vždy osoba, 

která jednání fyzicky provedla. Problematické, ovšem přípustné, je vyvození deliktní 

odpovědnosti objednatele prací. Zásadně však vedle, a nikoli namísto odpovědnosti 

zhotovitele. Vrchní soud v Praze v rozsudku č.j. 6 A 234/96-35, vyslovil názor, že 

„odpovědnost zadavatele prací vyloučit nelze“, a to „zejména pokud byla činnost 

prováděna podle požadavků zadavatele, za metodického dohledu jeho pracovníků a při 

předávání nebyly ze strany zadavatele vzneseny jakékoliv připomínky“. (Tento případ se 

týkal ořezu stromů na základě smlouvy o dílo). 

Přestupkový zákon neupravuje součinnost nebo účastenství, proto spáchají-li 

přestupek dvě nebo více osob, odpovídá každá za své protiprávní jednání samostatně. 

Stejně tak přestupkový zákon neupravuje ani přípravu a pokus přestupku, takže je 

možné pachatele postihnout výhradně za dokonaný přestupek. 

Subjektivní stránku přestupku charakterizuje zavinění. Ustanovení § 3 zákona 

o přestupcích zakotvuje opačnou zásadu, než jakou zná trestní zákon, tedy že 

„k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, 

že je třeba úmyslného zavinění“. Z toho potom vychází konstrukce jednotlivých 

skutkových podstat ve zvláštní části - forma zavinění je výslovně stanovena pouze tam, 

kde přestupkem může být pouze úmyslné jednání.97 Stejně jako v trestním právu může 

být fakultativním znakem subjektivní stránky skutkové podstaty přestupku také 

pohnutka nebo určitý cíl. Například přestupky podle lesního zákona lze spáchat jen 

jednáním v rámci obecného užívání lesa, de facto je zde tedy požadována určitá 

pohnutka, kterou je vlastní potřeba.98 

                                                 
97 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 456-459 
98 K tomu blíže v kapitole o deliktní odpovědnosti na úseku ochrany přírody, krajiny a lesa. 
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Systematika skutkových podstat přestupků na úseku ochrany životního prostředí 

 

Jednotlivé skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany životního prostředí 

můžeme rozdělit do tří skupin, a to na speciální, základní a zbytkové. Speciální 

skutkové podstaty přestupků jsou v poměru speciality k základním, základní skutkové 

podstaty jsou v poměru speciality ke zbytkovým.99   

Speciální skutkové podstaty přestupků jsou obsaženy v jednotlivých zvláštních 

zákonech. Jedná se především o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování 

s ohroženými druhy, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání nebo zákon č. 

289/1995 Sb., lesní zákon. 

Základní skutkové podstaty jsou namířeny proti jednotlivým složkám 

životního prostředí a jsou obsaženy ve zvláštní části zákona o přestupcích. V oblasti 

ochrany životního prostředí přicházejí v úvahu zejména přestupky na úseku 

zdravotnictví (§ 29 zákona o přestupcích), přestupky na úseku vodního hospodářství (§ 

34), přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství (§ 35) a přestupky na úseku 

ochrany a využití nerostného bohatství (§ 39). Dále mohou být k ochraně životního 

prostředí využity také přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47) nebo přestupky proti 

majetku (§ 50). 

Zbytkové přestupky jsou obsaženy v ustanoveních § 45 (přestupky na úseku 

životního prostředí) a § 46 (přestupky proti pořádku v územní samosprávě) zákona o 

přestupcích.100  

 

                                                 
99 Viz Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 

strana 77 
100 Viz Stejskal, V.: Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Vybrané 

otázky práva životního prostředí. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 
ediční středisko, 2002, strana 131 
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Sankce za přestupek 

 

Sankce je právním následkem přestupku. Může být uložena pouze za spáchaný 

přestupek, jen jeho pachateli a výhradně na základě zákona. Požadavek zákonné formy 

vyjádření druhů a výše sankce, včetně podmínek a způsobu jejich ukládání, vyplývá ze 

zásady „nulla poena sine lege“. Zákon o přestupcích zná čtyři druhy sankcí - 

napomenutí, pokutu, zákaz činnosti a propadnutí věci. Platí, že za přestupek lze uložit 

jen ty sankce, které stanoví zákon o přestupcích nebo zvláštní zákon. 

Při vyměřování sankcí se postupuje podle zásad zákonnosti, spravedlnosti, 

individualizace a přiměřenosti.101 Podle ustanovení § 12 ods. 1 zákona o přestupcích „se 

přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, 

k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele“. 

Při posuzování přestupku osoby mladistvé přihlíží ke zvláštní péči, kterou společnost 

věnuje mládeži, a je omezena výměra některých druhů sankcí.  

Na určení druhu a výměry sankce má vliv i to, zda a jakým způsobem byl 

pachatel přestupku postižen v disciplinárním řízení. Ze zákona nevyplývá, že by pro 

vztah postihu za přestupek a za disciplinární delikt měla platit zásada „ne bis in idem“. 

Jestliže byl tedy pachatel postižen disciplinárně, není to překážkou, aby byl za týž 

skutek znovu potrestán, tentokrát jako za přestupek.102 

V souvislosti s určením druhu a výměry sankce je v ustanovení § 12 ods. 2 

zákona o přestupcích řešena otázka souběhu přestupků. Při ukládání sankcí za více 

přestupků téhož pachatele projednávaných ve společném řízení se pachateli uloží sankce 

podle ustanovení, které se vztahuje na přestupek nejpřísněji postižitelný. Vzhledem 

k tomu, že za každý přestupek lze jako sankci uložit pokutu, bude zpravidla nejpřísněji 

postižitelný přestupek, za který lze uložit pokutu s nejvyšší horní hranicí. 

Každá sankce může být uložena buď samostatně, nebo společně s jiným 

druhem sankce. Výjimkou je, že napomenutí nelze uložit společně s pokutou. Pokud 

k nápravě pachatele postačí i samotné projednání přestupku, lze podle ustanovení § 11 

                                                 
101 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 459-460 
102 Výjimky jsou upraveny v ustanoveních § 9 a § 9a zákona o přestupcích 
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ods. 3 zákona o přestupcích od uložení sankce poté, co byla vyslovena vina pachatele, 

upustit.103 

Nejmírnější sankcí, kterou zákon o přestupcích zná, je napomenutí. Je možné 

ho uložit za kterýkoliv přestupek z přestupkového zákona, pokud je to vzhledem 

k závažnosti spáchaného přestupku dostačující. Napomenutí má působit především 

výchovně, neboť se z pohledu pachatele ničím neliší od upuštění od uložení sankce. 

Nejtypičtější a nejčastěji ukládanou sankcí za přestupek je pokuta. Lze ji uložit 

za každý přestupek. Její výše bývá v zákoně nejčastěji stanovena horní hranicí, přičemž 

v rámci určeného rozsahu je správnímu orgánu ponechán prostor pro správní uvážení. 

Ustanovení § 13 zákona o přestupcích zakotvuje obecnou výši horní hranice pokuty. 

Pokuta může být uložena jednoho tisíce korun, pokud není ve zvláštní části zákona o 

přestupcích nebo jiném zákoně stanovena částka vyšší. Obecná horní hranice pokuty 

však není využívána často a určitým trendem je zvyšování horních hranic pokut. 

Vysoké horní hranice pokut jsou typické pro přestupky upravené ve zvláštních 

zákonech. Například za přestupky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech lze uložit 

pokutu až do milionu korun. Mladistvému pachateli se horní hranice pokuty snižuje na 

polovinu, přičemž nesmí být nikdy vyšší než dva tisíce korun. 

Účelem zákazu činnosti je (stejně jako v trestním právu) především zabránit 

pachateli v recidivě. Je možné ho uložit jen za ty přestupky, u kterých to zákon o 

přestupcích nebo zvláštní zákon výslovně dovoluje. Horní hranice doby, na kterou je 

možné zákaz činnosti uložit, je dva roky. Mladistvým je možné uložit zákaz činnosti 

nejdéle na dobu jednoho roku, a to jen pokud to nebrání jeho přípravě na povolání. 

Zakázat lze zejména takovou činnost, kterou pachatel v době spáchání přestupku 

vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, nebo k níž je třeba povolení či 

souhlasu státního orgánu. Podmínkou je, že pachatel spáchal přestupek takovouto 

činností nebo alespoň v souvislosti s ní. Úmyslné nerespektování zákazu činnosti může 

naplnit skutkovou podstatu trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 

171 ods. 1 písm. c) trestního zákona. 

Čtvrtým druhem sankce v přestupkovém zákoně je propadnutí věci. Jeho 

účelem je, podobně jako u zákazu činnosti, zabránit pachateli přestupku v jeho 

                                                 
103 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 

strany 45-47 
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opakování, a navíc také odejmutí prospěchu z přestupku. Předmětem propadnutí věci 

může být jen věc individuálně určená, samostatná, která v době rozhodování o 

přestupku existuje a je dosažitelná. Jejím výlučným vlastníkem musí být pachatel 

přestupku. Musí se jednat o věc, která byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, 

anebo byla přestupkem získána či byla nabyta za věc přestupkem získanou. Propadnutí 

věci není možné uložit, pokud je její hodnota v nápadném nepoměru k povaze 

přestupku. Prakticky tak nepřichází v úvahu propadnutí věci nemovité.  

Ve zvláštních zákonech jsou jako sankce zakotveny jen pokuty. V otázce, zda 

je možné v takovém případě uložit jen tuto sankci nebo i další, obsažené 

v přestupkovém zákoně, nepanuje shoda. Některé zvláštní zákony stanoví, že na 

odpovědnost, řízení, příslušnost atd. se v plném rozsahu použije zákon o přestupcích. 

V takovém případě je nepochybně možné uložit vedle sankce obsažené v tomto zákoně i 

sankce obsažené v zákoně o přestupcích. Stejná bude situace i v případě, kdy zvláštní 

zákon žádný výslovný odkaz na obecnou úpravu neobsahuje. Naproti tomu tam, kde 

zvláštní zákon stanoví, že obecná právní úprava platí pouze v případě, kdy tento zákon 

neobsahuje úpravu zvláštní, je však situace sporná.104 Výraz zvláštní úprava je 

vztahován i k druhu sankce, z čehož se dovozuje, že v těchto případech je možné uložit 

pouze pokutu. Otázkou zůstává, zda k takovéto dikci zákona byly věcné důvody nebo 

je-li zvolená formulace záležitostí spíše náhodnou.105 

Vedle hrozby a ukládání sankcí slouží k dosažení účelu přestupkového zákona 

též ochranná opatření. Jedná se o opatření státního donucení, která způsobují určitou 

újmu osobám, jimž jsou ukládána, a současně také chrání zájmy společnosti. Toto mají 

se sankcemi společné. Rozdíl však spočívá v tom, že způsobená újma není v případě 

ochranného opatření účelem, nýbrž nezbytným důsledkem jejich jinak výchovného a 

preventivního zaměření. Přestupkový zákon upravuje dva druhy ochranných opatřeních, 

                                                 
104 Může být tedy otázkou, jak z pohledu ukládání různých druhů sankcí interpretovat například 

ustanovení § 70 ods. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, podle kterého „nestanoví-li 
tento zákon jinak, vztahují se na přestupky a jejich projednávání obecné právní předpisy o 
přestupcích.“ Také zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy v ustanovení 
§ 31 ods. 4 stanoví, že „jinak se na přestupky a jejich projednání vztahují obecné právní 
předpisy o přestupcích.“ Rovněž podle ustanovení § 53 zákona č. 289/1995 Sb., lesního 
zákona „Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich projednávání 
obecné předpisy.“ 

105 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 
strany 47-52 
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a to omezující opatření a zabrání věci.106 Zabrání věci je obdobným institutem jako 

propadnutí věci. Jeho charakter ovšem není sankční, ale ryze preventivní. Lze ho uložit, 

jen pokud nebylo uloženo propadnutí věci, a to v případě že náleží pachateli, kterého 

nelze stíhat, nebo pachateli věc nenáleží či mu nenáleží zcela.107 

Zcela jinými instituty, přestože mohou být veřejností vnímány stejně jako 

sankce, jsou zadržení a zabavení exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo 

regulovaných kožešin podle zákona o obchodování s ohroženými druhy108 a institut 

odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny.109 Tyto instituty vzhledem k dikci ustanovení § 18 zákona o 

přestupcích nemůžeme povařovat ani za ochranná opatření podle přestupkového zákona, 

přestože jejich účel je stejný.110 Stejně jako sankce nebo ochranná opatření se ovšem 

tyto instituty uplatní jako důsledek porušení povinnosti uložené zákonem nebo na 

základě zákona a v tomto smyslu je tedy můžeme do odpovědnostního mechanismu 

zařadit.111  

 

  

 

                                                 
106 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strana 460 
107 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 

strana 53 
108 Viz ustanovení § 34 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy 
109 Viz ustanovení § 89 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
110 Podle ustanovení § 18 zákona o přestupcích lze uložit ochranné opatření zabrání věci, pokud 

nebylo uloženo propadnutí věci. „Lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží 
pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, nebo nenáleží pachateli přestupku nebo mu 
nenáleží zcela.“ 

111 Viz Stejskal, V. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity. Beroun: Eva 
Roztoková – IFEC, 2006, strana 162 
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Řízení o přestupcích 

 

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení. Pokud zákon o 

přestupcích neobsahuje zvláštní úpravu, použije se pro něj dle ustanovení § 51 zákona o 

přestupcích subsidiárně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. V části třetí přestupkového 

zákona nazvané „Řízení o přestupcích“, jsou upraveny jen ty procesní instituty, které 

jsou odůvodněné vzhledem ke zvláštní povaze přestupkového řízení. Jednotlivá 

procesní ustanovení pak mohou obsahovat též zvláštní zákony, v nichž jsou upraveny 

jednotlivé skutkové podstaty přestupků. Tato ustanovení jsou ve vztahu speciality 

k obecné úpravě přestupkového řízení a mají tedy přednost před ustanoveními zákona o 

přestupcích. 

Pro úpravu věcné příslušnosti platí zásada, že přestupek má projednávat ten 

orgán, v jehož oboru působnosti byl přestupek spáchán. K projednávání přestupků jsou 

podle ustanovení § 52 zákona o přestupcích příslušné obecní úřady nebo zvláštní orgány 

obcí, orgány Policie České republiky, nebo jiné správní orgány, stanovené zvláštními 

zákony (jako například Česká inspekce životního prostředí). Obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností projednávají přestupky ve věcech, které samy spravují, a dále 

také ostatní přestupky, k jejichž projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány dle 

zvláštních zákonů. Naproti tomu policejní orgány  a jiné správní orgány jsou příslušné 

k projednávání těch přestupků, které do jejich působnosti svěřuje zákon. Místní 

příslušnost se zpravidla řídí místem, kde byl přestupek spáchán, v některých případech 

také místem, kde má pachatel trvalý pobyt. 

Účastníkem řízení je v prvé řadě obviněný z přestupku a dále jím může být 

také poškozený či vlastník věci, která má být nebo byla zabrána. Obviněným 

z přestupku se občan stává, jakmile vůči němu správní orgán učinil první procesní úkon. 

Obdobně jako v trestním řízení mu jsou garantována určitá práva. Podle ustanovení § 73 

ods. 1 zákona o přestupcích se „na takového občana se hledí, jako by byl nevinen, pokud 

jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím.“ Z takto zakotvené presumpce 

neviny plyne pro správní orgán povinnost úplně a nepochybně prokázat vinu 

obviněného, které ho nezbavuje ani doznání obviněného. Obviněný přitom svou nevinu 

prokazovat nemusí. Podle ods. 2 téhož ustanovení má obviněný z přestupku „právo 
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vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, 

uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné 

prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován.“ 

Přestupkový zákon nezná žádné zvláštní procesní stádium, které by 

předcházelo vlastnímu projednávání přestupku, a jehož účelem by bylo objasnit, zda 

podezření ze spáchání přestupku vůči konkrétní osobě odůvodňuje zahájení řízení. 

Zákon o přestupcích pouze obsahuje ustanovení o součinnosti. Státní orgány, orgány 

policie a obce mají podle nich povinnost oznamovat příslušným správním orgánům 

přestupky, o nichž se dozvěděly, pokud samy nejsou příslušné k jejich projednání. 

Orgány policie jsou navíc u stanovených přestupků povinny provést nezbytná šetření. 

Dále je upraveno také oprávnění správních orgánů obracet se na státní orgány a orgány 

policie se žádostmi o provedení potřebných úkonů, a to nejen před zahájením řízení o 

přestupku, ale i v jeho průběhu a také ohledně výkonu rozhodnutí. Významným je i 

oprávnění správních orgánů zakotvené v ustanovení § 60 zákona o přestupcích 

požadovat od kohokoli podání nezbytného vysvětlení k prověření došlého oznámení o 

přestupku a povinnost každého dostavit se na výzvu k jeho podání. Odepření vysvětlení 

z jiných než zákonných důvodů, nebo nedostavení se bez závažných důvodů, lze 

potrestat pořádkovou pokutou. Podle správního řádu také lze před zahájením řízení za 

stanovených podmínek zajistit důkaz. 

V přestupkovém řízení se uplatňuje zásada oficiality, k jeho zahájení zpravidla 

dochází z moci úřední. Podle zásady legality musí správní orgán stíhat všechny 

přestupky, o nichž se dozví. I z této zásady se ovšem uplatňuje několik výjimek, 

příkladem může být ustanovení § 66 ods. 2 zákona o přestupcích, podle něhož může 

správní orgán věc odložit, pokud sankce, kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná 

vedle trestu, který byl nebo bude dle očekávání uložen osobě podezřelé z přestupku za 

jiný čin v trestním řízení. 

V prvním stupni řízení o přestupku se obligatorně koná ústní jednání. 

Přítomnost obviněného na ústním jednání je jeho ústavně zaručeným právem. Důvody, 

pro které může být věc projednána bez jeho přítomnosti, jsou zákon taxativně 

stanoveny. Ústní jednání je sice podle správního řádu zásadně neveřejné, lze ale 

vyhovět návrhu účastníka, aby byla věc projednána veřejné, pokud tím nemůže být 

způsobena újma ostatním účastníkům. 
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Primárním účelem přestupkového řízení je objasnit, zda se skutek, který je 

předmětem řízení, stal, zda je přestupkem a kdo je jeho pachatelem. Tomu odpovídá i 

rozsah zjišťování a shromažďování podkladů pro rozhodnutí. Při řízení je třeba chránit 

nejen veřejný zájem, ale také práva a svobody jednotlivce. Je třeba především nade vší 

pochybnost dokázat vinu obviněného a další skutečnosti důležité pro určení druhu a 

výměry sankce.  

Pokud se pachatel dopustil více přestupků a nebylo o nich dosud rozhodnuto, 

je správní orgán povinen o nich vést společné řízení. To samozřejmě za předpokladu, že 

je k projednání všech přestupků příslušný. Společné řízení se také koná proti všem 

pachatelům, jejichž přestupky spolu souvisejí a jsou projednávány stejným orgánem. 

V přestupkovém řízení je možné se odvolat zásadně proti každému rozhodnutí. 

Odvolání proti meritornímu rozhodnutí má vždy suspenzivní účinek. Odvolat se mohou 

účastníci řízení. Rozsah odvolacího práva se přitom odvíjí od jejich postavení 

v přestupkovém řízení. Je samozřejmě také možné podat dovolání, podnět 

k přezkumnému řízení či využít správní soudnictví. 

Podle přestupkového zákona může být přestupek projednán i v tzv. zkráceném 

řízení. Jeho účelem je bez předchozího formálního řízení rozhodnout o jednoduchých, 

méně závažných přestupcích. Zkráceným řízením je jednak řízení blokové, a jednak 

řízení příkazní.  

Blokové řízeni představuje rozhodnutí o uložení pokuty ihned po spolehlivém 

zjištění přestupku a její zaplacení pachatelem buď přímo na místě nebo ve lhůtě 

stanovené v bloku na pokutu. Je to rozhodnutí, kterému nepředchází ústní řízení ani 

dokazování, ihned nabývá právní moci a nelze se proti němu odvolat. Zpravidla je 

okamžitě realizována i sankce. Vzhledem k tomu jsou pro blokové řízení zákonem 

stanoveny přísnější podmínky. Přestupek musí být spolehlivě zjištěn, jako sankce 

nepostačuje domluva a obviněný je ochoten pokutu zaplatit, s čímž je spojen i souhlas 

k projednání přestupku v blokovém řízení. Sankcí v blokovém řízení je výlučně pokuta. 

Přestupkový zákon stanoví její obecnou výši tisíc korun, ovšem zvláštní část 

přestupkového zákona či zvláštní zákony mohou připustit pokutu vyšší.  

Podstatou příkazního řízení je rovněž vydání rozhodnutí (příkazu) bez 

provedení ústního jednání a dokazování. Není zde ovšem vyžadován souhlas 

obviněného s vydáním příkazu a ani nemá obviněný jiné možnosti uplatnit v řízení 
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v plném rozsahu svá procesní práva. Proto má právo podat odpor, kterým se příkaz 

automaticky ruší a správní orgán pokračuje v klasickém přestupkovém prvoinstančním 

řízení. Pokud ale odpor podán není, má příkaz všechny účinky pravomocného 

rozhodnutí. V příkazním řízení lze uložit napomenutí anebo pokutu do čtyř tisíc korun.  

Relativně samostatnou část přestupkového řízení představuje exekuce. 

V přestupkovém zákoně upravena není a řídí obecnou úpravou ve správním řádu. 

Sankční povinnosti ukládané v rozhodnutí o přestupku mají obdobný charakter jako 

v trestním řízení, a proto pro jejich výkon proto platí i podobné základní zásady. 

Vykonatelné rozhodnutí by mělo být vykonáno bezodkladně, aby výkon sankce 

následoval co nejrychleji po spáchání činu a bylo tak dosaženo účelu sankce. Výkon 

sankcí a ochranných opatření se provádí z  moci úřední a není na úvaze správních 

orgánů, zda je provedou či nikoli.112 

                                                 
112 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 461-471 
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Jiné správní delikty fyzických osob 

 

Přívlastek jiný, daný těmto deliktům v teorii správního práva, znamená vlastně 

jiný než přestupek. Jsou speciální vůči přestupkům, ale zároveň subsidiární vůči 

trestným činům.113 

Původně tento druh správního deliktu vznikl jako správní delikt zaměstnanců. 

Zaměstnanecké správní delikty mají speciální subjekt, spáchat je může pouze 

zaměstnanec porušením svých zaměstnaneckých povinností. Tento druh správního 

deliktu se na úseku ochrany životního prostředí již nevyskytuje, výjimkou však zůstává 

správní delikt podle ustanovení § 41 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., atomového zákona, 

jehož subjektem může být jen fyzická osoba jako zaměstnanec anebo fyzická osoba jako 

člen statutárního orgánu. 

Zbývající jiné správní delikty fyzických osob netvoří homogenní skupinu, 

nemají stejné znaky způsobilosti pachatele ani objektivní stránky deliktu. Odpovědnost 

za tyto správní delikty je velmi často koncipována jako odpovědnost objektivní, bez 

ohledu na zavinění,114 čímž se velmi zjednodušuje realizace postihu správním orgánem. 

Na druhé straně je však zřejmé, že takové právní konstrukce jsou značně problematické 

z hlediska požadavků kladených v naší právní kultuře na veřejnoprávní úpravu deliktní 

odpovědnosti fyzické osoby. Fyzické osobě tak často hrozí, že bez ohledu na zavinění, 

bude postižena za delikt, jehož horní hranice finančního postihu se může pohybovat ve 

velmi vysokých částkách. Skutečnost, že v nových úpravách dochází nezřídka až 

k extrémnímu zvyšování horních hranic pokut, může v praxi i relativizovat význam 

odpovědnosti, vzhledem k tomu, že takovou pokutu, pokud by byla uložena při její 

horní hranici, lze sotva fakticky vymáhat.115 

Někdy je jako subjekt tohoto deliktu výslovně označena fyzická osoba, jindy 

je subjektem fyzická osoba jako vlastník nebo uživatel určitého statku. Například 

v zákoně č. 289/1995 Sb., lesním zákoně, je subjektem jiného správního deliktu vlastník 

                                                 
113 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 

strana 75 
114 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 472-473 
115 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 

strany  75–77 



 58 

lesa, který může být bez návaznosti na podnikatelskou činnost a bez ohledu na zavinění 

postižen pokutou až do výše jednoho milionu korun.116 Dalším příkladem jiného 

správního deliktu fyzické osoby nepodnikající může být také delikt v ustanovení § 40 

ods. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.117 

Subjektem tohoto druhu deliktu může být také fyzická osoba, která bez 

uděleného oprávnění vykonává určité kvalifikované činnosti.118 Pokud by tato osoba 

příslušné oprávnění měla a vykonávala by činnost v rozporu s právními předpisy, mohlo 

by se potom jednat o správní delikt fyzické osoby podnikající. Subjektem deliktu je 

fyzická osoba také tehdy, jestliže zákon formuluje subjekt zcela obecně.119 V takovém 

případě může být odpovědnou osobou kdokoli, včetně právnických osob. 

Na rozdíl od právní úpravy přestupků nejsou jiné správní delikty fyzických 

osob ani částečně kodifikovány. Právní úprava je roztříštěná a nejednotné jsou i 

základní otázky postihu za tyto delikty.120 Je otázkou, zda i v případě jiných správních 

deliktů musí být naplněn materiální znak a zda postihovat deliktní jednání minimální či 

nulové společenské nebezpečnosti. Postihovat pouze správní delikty vykazující určitý 

stupeň nebezpečnosti by ovšem mohlo být značně problematické. Lze se tedy spíše 

přiklonit k názoru, že stupeň společenské nebezpečnosti by se měl odrazit především ve 

výměře uložené sankce.121 

 Tyto delikty jsou projednávány podle správního řádu bez odchylek platných 

pro přestupkové řízení. Některé zvláštní zákony upravují možnost projednat delikt 

v blokovém řízení, jehož podmínky a postup samy stanoví, anebo odkazují na 

ustanovení přestupkového zákona.122 Z tohoto pohledu je zajímavě je řešeno řízení o 

jiných správních deliktech v zákoně č. 276/2003 Sb., o Antarktidě. Tento zákon 

                                                 
116 K tomu blíže v kapitole o ochraně přírody, krajiny a lesa. 
117 K tomu blíže v kapitole o ochraně ovzduší. 
118 Například jiný správní delikt v ustanovení § 40 ods. 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, k tomu blíže v kapitole o ochraně ovzduší. 
119 Příkladem mohou být jiné správní delikty upravené v ustanovení § 54 ods. 2 zákona č. 

289/1995 Sb., lesního zákona. Jejich subjektem může být kdokoli, tedy i fyzické osoby 
nepodnikající. K tomu blíže v kapitole o ochraně přírody, krajiny a lesa. 

120 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 
strany 473-474 

121 Viz Zápis č. 4/2007 z pracovní porady odborných pracovníků MŽP a ČIŽP k problematice 
správní činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny konané dne 20. června 2007 

122 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 
strany 473-474 
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v ustanovení § 27 obsahuje skutkové podstaty správních deliktů bez jakéhokoli 

označení jejich druhu. V prvních dvou odstavcích je subjektem deliktu „fyzická osoba“, 

ovšem bez označení, že by šlo o přestupek. V odstavci 8 téhož ustanovení potom zákon 

uvádí, že „obecné podmínky odpovědnosti za delikty podle odstavce 1 nebo 2 se posoudí 

a řízení o nich se provede podle zákona o přestupcích“. 

V judikatuře se objevují názory, že i při projednávání jiných správních deliktů 

fyzických osob je možno v některých ohledech použít analogicky úpravu přestupkového 

zákona,123 například pokud jde o posouzení deliktní odpovědnosti fyzické osoby.124 

Rovněž judikatura připouští užití okolností vylučujících protiprávnost. 

Také v procesním postavení obviněných osob se projevují odlišnosti. 

V přestupkovém zákoně je zakotvena zásada presumpce neviny, obligatornost ústního 

jednání v první instanci, garance práv obviněného a další instituty, které správní řád, 

podle něhož se vede řízení o jiném správním deliktu, nezná.125 

Lze také podotknout, že právní úprava správního postihu fyzických osob se 

stává nepřehlednou a velmi komplikovanou, což může mít za následek oslabení 

právního vědomí fyzických osob o obsahu jejich právních povinností, a tím i vyšší míře 

neplnění a porušování těchto právních povinností. 

                                                 
123 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 

strana 75 
124 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strana 449 
125 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strana 486 
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Správní delikty fyzických osob podnikajících 

 

Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících se v teorii 

často označují  jako správní delikty podnikatelů. Jde o kategorii správních deliktů, která 

bez ohledu na povahu subjektu postihuje protiprávní jednání spáchaná při provozování 

určitých kvalifikovaných činností, jejichž výkon často představuje vyšší riziko ohrožení 

veřejných zájmů. Fyzické i právnické osoby musí při jejich provádění dodržovat stejné 

právní povinnosti, odlišné od obecných občanských povinností. Podmínky odpovědnosti 

právnických i fyzických osob jsou v  případě tohoto druhu deliktů totožné a většina 

zákonů z posledních let je upravuje společně. Podmínky odpovědnosti deliktů 

podnikatelů, skutkové podstaty i sankce jsou pro právnické i fyzické osoby stanoveny 

shodně a rozhodují o nich stejné orgány ve stejném procesním režimu. 

Subjekt deliktu může být ve zvláštních zákonech označen různě (např. 

podnikatel, výrobce a pod.) Fyzická osoba je subjektem správního deliktu podnikatele 

pouze tehdy, pokud ho spáchá při podnikání nebo v souvislosti s podnikáním. 

Podnikajícím fyzickým osobám, stejně jako osobám právnickým je přičítáno i 

protiprávní jednání jejich zaměstnanců nebo jiných osob, které za ni jednají. 

Ani tento druh deliktů není kodifikován. Nejsou upraveny obecné základy 

odpovědnosti, systém sankcí, ani specifika postupu při projednávání těchto deliktů a 

ukládání sankcí. Právní úprava je obsažena v jednotlivých zvláštních zákonech a 

zpravidla se omezuje na výčet skutkových podstat a určení sankcí, lhůty pro jejich 

ukládání a určení orgánu, který o nich rozhoduje.  

Podmínky deliktní způsobilosti fyzické osoby nejsou ve zvláštních zákonech 

stanoveny, je však možné je analogicky dovodit z ustanovení přestupkového zákona. 

Vzhledem k tomu, že správní delikt fyzické osoby podnikatele vyžaduje, aby pachatel 

byl oprávněn k podnikání nebo k výkonu určitých kvalifikovaných činností, ke kterým 

se vyžaduje zvláštní způsobilost, musí pachatel z logiky věci vždy splňovat i podmínky 

odpovědnosti deliktní. 

Odpovědnost za delikty podnikatelů je zásadně koncipována jako odpovědnost 

objektivní, což je odůvodňováno teoretickými i praktickými důvody. V novějších 

zákonech však bývá formulován obecný liberační důvod. Osoba za správní delikt 
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neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno 

požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

Za správní delikt podnikatele je zpravidla ukládán peněžitý trest – pokuta, 

někdy je možno uložit i sankci jinou, například zákaz činnosti. Vzhledem k absenci 

obecné úpravy deliktů podnikatelů nejsou stanovena ani obecná pravidla pro ukládání 

sankcí při souběhu deliktů. Pokud je nestanoví zvláštní zákon, dovozuje se použití 

absorpční zásady pomocí analogie z přestupkového zákona. V řízení se postupuje podle 

správního řádu  s odchylkami, které stanoví zvláštní zákony. 126 

Vzhledem k příbuznosti správních deliktů fyzických osob podnikajících se 

správními delikty právnických osob i rozsahu diplomové práce se tímto druhem deliktů 

ve zvláštní části práce již nebudu zabývat a budu se soustředit na delikty fyzických osob 

„nepodnikajících“, tedy především na delikty založené na subjektivní odpovědnosti 

s doplněním o kategorii jiných správních deliktů fyzických osob. 

 

                                                 
126 Viz Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 

strany 477-481 
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7. Deliktní odpovědnost na úseku ochrany jednotlivých složek 

životního prostředí 

 

Deliktní odpovědnost na úseku ochrany ovzduší 

 

Skutkové podstaty deliktů, které ohrožují nebo poškozují stav ovzduší, jsou 

upraveny v zákoně o ochraně ovzduší, přestupkovém zákoně i trestním zákoně.  

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší neobsahuje skutkové podstaty 

přestupků, ale pouze jiných správních deliktů fyzických osob a také správních deliktů 

právnických a fyzických osob podnikajících. Správní delikty, kterých se může dopustit 

nepodnikající fyzická osoba, jsou obsaženy v ustanovení § 40 ods. 10, 11 zákona o 

ochraně ovzduší. 

Za povšimnutí stojí jiný správní delikt upravený v ustanovení § 40 ods. 10, 

který odkazuje na porušení povinnosti z ustanovení § 3 ods 5: „V otevřených ohništích, 

zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, 

dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž 

uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.“ Za 

tento delikt může uložit obecní úřad pokutu až do sto padesáti tisíc korun. Podle mého 

názoru by měl být tento správní delikt označen za přestupek, a to se všemi důsledky 

z toho plynoucími. Objektivní stránku tohoto deliktu typicky naplňují fyzické osoby bez 

jakékoli návaznosti na podnikatelskou činnost. Není tedy důvod, aby pro tento delikt 

byla stanovena objektivní odpovědnost, aby pro něj nebyly zakotveny okolnosti 

vylučující protiprávnost, nebo aby byla stanovena jiná promlčecí lhůta, než pro 

přestupek.127 

Jiného správního deliktu podle ustanovení § 40 ods. 11 se může fyzická osoba 

dopustit, pokud vykonává stanovené činnosti bez platné autorizace. Za tento delikt 

může Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu do pěti tisíc korun. 

Ani přestupkový zákon neobsahuje skutkové podstaty přestupků, které by byly 

přímo určeny k ochraně ovzduší. K jeho ochraně tak budou využitelné pouze zbytkové 

                                                 
127 K tomu blíže v kapitole o ústavních základech deliktní odpovědnosti.  
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skutkové podstaty v ustanoveních § 45 a 46. Přestupku podle ustanovení § 45 se dopustí 

fyzická osoba, která porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního 

prostředí zhorší životní prostředí. A to za předpokladu, že toto jednání současně 

nenaplňuje znaky skutkové podstaty dříve popsaných deliktů, nebo případně i jiného 

přestupku nebo správního deliktu, který je k tomuto ustanovení v poměru speciality. 

Objektivní stránka tohoto přestupku je obdobná, jako v případě trestného činu ohrožení 

a poškození životního prostředí,128 k jehož naplnění je ovšem nutný vyšší než nepatrný 

stupeň společenské nebezpečnosti. Za tento přestupek lze uložit pokutu do deseti tisíc 

korun. 

Přestupek podle ustanovení § 46 je subsidiární k ostatním správním deliktům 

na úseku ochrany životního prostředí, postihuje porušení ostatních povinností, „jestliže 

jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a 

krajů. Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností 

stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich 

samostatné působnosti.“ Za přestupek podle ustanovení § 46 lze uložit pokutu do třiceti 

tisíc korun. K projednání přestupků podle ustanovení § 45, 46 zákona o přestupcích, 

jsou ve smyslu ustanovení § 52 příslušné obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí. 

Dokonce ani trestní zákon neobsahuje skutkové podstaty trestných činů 

zakotvených speciálně pro ochranu ovzduší. Ovzduší je trestněprávně chráněno jako 

jedna z demonstrativně vyjmenovaných složek životního prostředí v rámci obecné 

skutkové podstaty trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí v 

ustanoveních § 181a a 181b trestního zákona, dále je pro ochranu ovzduší možné využít 

i trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle 

ustanovení § 182 nebo 184. 

Trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí se dopustí ten, kdo 

„znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku 

životního prostředí tím, že poruší předpisy o ochraně životního prostředí nebo předpisy 

o ochraně a využívání přírodních zdrojů a na větším území, na zvláště chráněném území 

nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, ohrozí společenstva nebo 

populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin (poškození životního 

                                                 
128 Viz Mates, P. a kol. Základy správního práva trestního. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 

strana 28 
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prostředí), nebo kdo úmyslně poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho 

odvrácení nebo zmírnění.“129 Ustanovení § 181a zakotvuje úmyslnou formu tohoto 

jednání, ustanovení § 181b nedbalostní. Trestného činu ohrožení a poškození životního 

prostředí se tedy na úseku ochrany ovzduší dopustí ten, kdo poruší předpisy o ochraně 

životního prostředí, v důsledku toho ovzduší znečistí a ohrozí tím společenstva nebo 

populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin na větším nebo zvláště 

chráněném území. Dále se tohoto trestného činu dopustí i ten, kdo úmyslně poškození 

životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. Pachatel tohoto 

trestného činu může být potrestán odnětím svobody až na tři léta, v kvalifikované 

skutkové podstatě až na osm let. 

Pokud se fyzická osoba dopustí některého z dříve popsaných správních deliktů 

(poruší tedy předpisy o ochraně životního prostředí) a současně tím ohrozí životní 

prostředí ve větší, než nepatrné míře (materiální znak), může tím současně naplnit i 

znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí. 

Trestné činy jsou obecně v poměru speciality ke správním deliktům, a proto je 

v takovém případě postih za správní delikt vyloučen. Na druhé straně je ale třeba mít na 

paměti i zásadu subsidiarity trestní represe – tedy neuplatňovat postih za trestný čin, 

pokud je postih za správní delikt vzhledem k jeho společenské nebezpečnosti 

dostačující. 

Trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného 

zařízení podle ustanovení § 182 nebo 184 se dopustí ten, kdo ohrozí provoz obecně 

prospěšného zařízení, například ochranného zařízení proti úniku znečišťujících látek. Na 

úseku ochrany ovzduší se může jednat zejména o odpopílkovací či odsiřovací zařízení 

elektráren, tepláren apod.130 Ustanovení § 182 zakotvuje trestnost tohoto jednání 

spáchaného úmyslně, ustanovení § 184 z nedbalosti. Za tento trestný čin lze uložit trest 

odnětím svobody až na šest let. 

 

                                                 
129 Viz základní skutková podstata trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí 

v ustanovení § 181a ods. 1. 
130 Viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, strana 1130 
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Deliktní odpovědnost na úseku ochrany vod 

 

Skutkové podstaty deliktů na úseku ochrany vod jsou obsaženy ve složkových 

zákonech k ochraně životního prostředí, přestupkovém zákoně i v trestním zákoně. 

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, neobsahuje skutkové podstaty přestupků 

ani jiných správních deliktů fyzických osob, ale pouze delikty právnických osob a 

fyzických osob podnikajících. Skutkové podstaty přestupků spáchaných porušením 

vodního zákona jsou upraveny v zákoně o přestupcích. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích obsahuje kromě 

správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob také přestupky. Objektem 

většiny těchto přestupků ovšem není ochrana životního prostředí ale spíše řádný výkon 

veřejné správy. V ustanovení § 32 ods. 4 a 6 přesto můžeme nalézt i skutkové podstaty 

přestupků, které k ochraně životního prostředí nepochybně slouží Podle ustanovení § 32 

ods. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích se fyzická osoba jako odběratel dopustí 

přestupku také tím, že nezajistí, aby vinou vodovodní přípojky nemohlo dojít ke 

znečištění vody ve vodovodu, aby kanalizační přípojka byla vodotěsná, nekontroluje 

míru znečištění vypouštěných odpadních vod, vypouští do kanalizace bez povolení 

odpadní vody, které vyžadují předchozí čištění, vypouští do kanalizace odpadní vody 

přes septik nebo žumpu v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, 

nebo neměří míru znečištění a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do 

kanalizace. Fyzická osoba se může podle ustanovení § 32 ods. 6 dopustit přestupku 

mimo jiné i tím, že poškodí vodovod nebo kanalizaci či jejich součásti, nebo vypustí do 

kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami. Tyto přestupky projednává v prvním 

stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, za některé z nich lze uložit pokutu až 

do půl milionu korun. 

Zákon o přestupcích obsahuje skutkové podstaty určené k ochraně vod 

zejména mezi přestupky na úseku vodního hospodářství v ustanovení § 34, dále také 

mezi přestupky na úseku zdravotnictví v ustanovení § 29 a mezi přestupky na úseku 

vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod a lázeňských míst v ustanovení § 29a. Rovněž jsou pro 
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ochranu vod použitelné i zbytkové skutkové podstaty v ustanoveních § 45, 46 zákona o 

přestupcích.131 

Přestupku na úseku zdravotnictví podle ustanovení § 29 ods. 1 písm. c) se 

dopustí ten, kdo ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost pitné vody. Tato skutková 

podstata je speciálním ustanovením k přestupku podle § 34 ods. 1 písm. e), kterého se 

dopustí, kdo poruší povinnosti stanovené vodním zákonem či povinnosti na základě 

něho uložené.132 Za tento přestupek lze uložit pokutu do deseti tisíc korun, k jeho 

projednání jsou dle ustanovení § 52 příslušné obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí. 

Přestupku podle ustanovení § 29a ods. 1 písm. se lze dopustit nedodržením 

omezení nebo zákazu stanoveného na ochranu přírodního léčivého zdroje, zdroje 

přírodní minerální vody, přírodních léčebných lázní nebo lázeňského místa, anebo 

vykonáváním činnosti zakázané v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a zdroje 

přírodní minerální vody. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do padesáti tisíc korun. 

Přestupek rovněž projednávají dle ustanovení § 52 obecní úřady nebo zvláštní orgány 

obcí. 

Přestupky na úseku vodního hospodářství podle ustanovení § 34 navazují na 

právní úpravu vodního zákona a dopustí se jich fyzická osoba, pokud poruší povinnosti 

stanovené vodním zákonem nebo povinnosti na základě něho uložené. Zejména tedy 

pokud odebere povrchovou nebo podzemní vodu bez potřebného povolení, vypustí 

odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních nebo do kanalizace v 

rozporu s vodním zákonem, znečistí povrchovou nebo podzemní vodu nebo ohrozí její 

jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, 

způsobí vniknutí těchto látek do kanalizace v rozporu s vodním zákonem, nebo poruší 

povinnosti týkající se vodních děl založené stavebními předpisy. Kromě toho se lze 

tohoto přestupku dopustit i dalším jednáním v rozporu s vodním zákonem, které zákon o 

přestupcích výslovně nezmiňuje. Může se jednat například o poškozování břehů 

vodních toků.133 Pokuty za tyto přestupky ukládá Česká inspekce životního prostředí 

                                                 
131 K těmto skutkovým podstatám blíže v kapitole o ochraně ovzduší. 
132 K tomu blíže také Červený, Z., Šlauf, V.: Přestupkové právo. Komentář. Praha: Linde Praha, 

a.s. 2008, strana 71 
133 Viz Červený, Z., Šlauf, V.: Přestupkové právo. Komentář. Praha: Linde Praha, a.s. 2008, 

strana 88 
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nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, za některé z nich lze uložit pokutu až 

sto tisíc korun.  

Trestním právem je voda chráněna v rámci trestného činu ohrožení a 

poškození životního prostředí podle ustanovení § 181a a 181b trestního zákona jako 

jedna z tam vyjmenovaných chráněných složek životního prostředí. Dále je také voda 

chráněna před kontaminací znečišťujícími látkami v rámci trestného činu poškozování a 

ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle ustanovení § 182 a 184 

trestního zákona. 

Trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí se na úseku ochrany 

vod fyzická osoba dopustí, pokud poruší předpisy o ochraně životního prostředí nebo 

předpisy o ochraně a využívání přírodních zdrojů a v důsledku toho znečistí vodu, čímž 

ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích 

rostlin na větším území, na zvláště chráněném území nebo ve vodním zdroji, u něhož je 

stanoveno ochranné pásmo. Stejně tak tento čin spáchá, kdo poškození životního 

prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. Také na úseku ochrany vod 

platí, co bylo řečeno již v rámci kapitoly o ochraně ovzduší, tedy že tohoto trestného 

činu se lze dopustit i jednáním, které naplňuje znaky správních deliktů z oblasti ochrany 

vod. Pokud je takovéto jednání dostatečně společensky nebezpečné a současně jsou 

naplněny všechny znaky skutkové podstaty ohrožení a poškození životního prostředí, je 

toto jednání trestným činem. 

Trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného 

zařízení se lze na úseku ochrany vod dopustit nedbalostním i úmyslným ohrožením 

provozu ochranného zařízení proti úniku znečišťujících látek. Takovýmto ochranným 

zařízením může být typicky čistička odpadních vod.134 Lze si představit, že by také 

tento trestný čin mohl být spáchán naplněním znaků skutkové podstaty některého z 

popsaných správních deliktů na úseku ochrany vod (zejména přestupků podle zákona o 

vodovodech a kanalizacích), pokud by stupeň jejich společenské nebezpečnosti byl 

dostatečně vysoký. 

Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., navíc zakotvuje na ochranu vody ještě 

jeden trestný čin, a to v ustanovení § 297 neoprávněné vypouštění znečišťujících látek. 

                                                 
134 Viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, strana 1130 
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Tento trestný čin se ovšem týká pouze vypouštění znečišťujících látek z námořních 

plavidel. Dopustí se ho ten, kdo ropnou, jedovatou nebo jinou znečišťující látku 

v rozporu s mezinárodní smlouvou vypustí, anebo nezabrání jejímu úniku, pokud to 

byla jeho povinnost. Za tento trestný čin bude možné v kvalifikované skutkové podstatě 

uložit trest odnětí svobody až na deset let. 
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Deliktní odpovědnost na úseku ochrany půdy 

 

Stejně jako ovzduší a voda je i půda chráněna zakotvením skutkových podstat 

deliktů ve složkových zákonech ochrany životního prostředí, přestupkovém zákoně i 

trestním zákoně. 

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon na úseku ochrany půdy obsahuje pouze 

skutkové podstaty přestupků, a to v ustanovení § 53 ods. 1 písm. l), m). Přestupku se 

dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese naruší půdní kryt nebo vodní 

režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene, anebo bez povolení provádí 

terénní úpravy nebo staví chodníky či jiné stavby. Za tyto přestupky může orgán státní 

správy lesů uložit pokutu až do patnácti tisíc korun. 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu skutkové 

podstaty přestupků neobsahuje, obsahuje pouze ustanovení o ukládání pokut 

právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání. Skutkové podstaty 

přestupků, které na tento zákon navazují, jsou obsaženy v zákoně o přestupcích. 

Přestupkový zákon obsahuje skutkové podstaty přestupků určené k ochraně 

půdy v ustanovení § 35 nazvaném přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a 

rybářství. Kromě toho se opět dají využít i zbytkové skutkové podstaty (§ 45, 46). 

Přestupku podle ustanovení § 35 se dopustí ten, kdo znečistí půdu nevhodným 

skladováním olejů a pohonných hmot, pesticidů, hnojiv nebo jiných škodlivých látek, 

kdo nesplní opatření uložené podle zvláštních právních předpisů o ochraně 

zemědělského půdního fondu, anebo kdo neoprávněně provede změnu kultury 

pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, nebo neoprávněně odejme 

zemědělskou půdu zemědělské výrobě. Tyto přestupky projednávají dle ustanovení § 52 

obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí a za některé z nich lze uložit pokutu až do pěti 

tisíc korun. 

V rámci trestního práva je půda chráněna (stejně jako v případě ovzduší a 

vody) trestnými činy ohrožení a poškození životního prostředí podle ustanovení § 181a 

a 181b trestního zákona a také trestným činem poškozování a ohrožování provozu 

obecně prospěšného zařízení podle ustanovení § 182 a 184. Rovněž si lze představit, že 

by naplněním skutkové podstaty některého ze zmíněných správních deliktů na úseku 
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ochrany půdy mohl být spáchán trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí 

(zejména naplněním skutkové podstaty přestupku podle ustanovení § 35 ods. 1 písm. b), 

tedy znečištěním půdy nevhodným skladováním škodlivých látek). 
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Deliktní odpovědnost na úseku ochrany přírody, krajiny a lesa 

 

Deliktní odpovědnost fyzických osob na úseku ochrany přírody, krajiny a lesa 

je upravena ve složkových zákonech ochrany přírody a v trestním zákoně. Ze zákona o 

přestupcích jsou pro ochranu přírody, krajiny a lesa využitelné pouze tzv. zbytkové 

skutkové podstaty v ustanoveních § 45 a 46. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny obsahuje skutkové 

podstaty přestupků a správních deliktů právnických osob a fyzických osob při výkonu 

podnikatelské činnosti. Skutkové podstaty přestupků upravuje zákon o ochraně přírody 

a krajiny v ustanovení § 87, k jejich projednávání jsou příslušné orgány ochrany přírody 

a za některé z nich lze uložit pokutu až do sto tisíc korun. 

Skutkové podstaty přestupků jsou obsaženy ve třech odstavcích § 87 

s odstupňovanými horními hranicemi pokut. V některých případech je přitom obdobná 

skutková podstata přestupku upravena ve více odstavcích dle stupně své společenské 

nebezpečnosti. Jedná se například o skutkové podstaty upravené v ustanovení § 87 ods. 

1 písm. a), § 87 ods. 2 písm. a) a § 87 ods. 3 písm. a). V prvním případě jde o 

nedovolenou změnu či rušení dochovaného stavu přírody ve zvláště chráněném území, 

v druhém případě se jedná o zničení součásti přírody ve zvláště chráněném území, ve 

třetím případě o poškození nebo zničení zvláště chráněného území či jeho části. Pokud 

by byl stupeň společenské nebezpečnosti ještě vyšší, mohli bychom zvažovat, zda nebyl 

spáchán trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí. 

Přestupku na úseku ochrany přírody, krajiny a lesa podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny se tedy dopustí ten, kdo nedovoleně mění nebo zničí dochovaný stav 

přírody ve zvláště chráněném území, anebo neuvede poškozenou část přírody chráněnou 

dle tohoto zákona do původního stavu, případně nesplní opatření k nápravě tohoto stavu 

či přiměřená náhradní opatření. Dále také ten, kdo vykonává činnost zakázanou v 

ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody, nebo kdo 

ohrožuje nad nezbytnou míru zvláště chráněné části přírody při zásazích proti škůdcům 

či rostlinným chorobám. Přestupek spáchá také vlastník či nájemce pozemku, který 

nesplní povinnost zdržet se negativních zásahů na pozemcích připravovaných k 

vyhlášení zvláštní ochrany, anebo ten, kdo porušuje podmínky stanovené k ochraně 
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přechodně chráněných ploch. Přestupku se lze dopustit také provedením škodlivého 

zásahu do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody nebo 

jeho závažným poškozením či zničením. Přestupku se dopustí i ten, kdo porušením 

svých povinností naruší krajinný ráz, nebo kdo neprovede náhradní výsadbu dřevin, 

která mu byla uložena. Přestupkem je také poškozování jeskyně nebo její součásti, 

případně i porušení jiných povinností stanovených k ochraně jeskyní.135 

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon obsahuje skutkové podstaty přestupků i 

jiných správních deliktů (nejen) fyzických osob. Přestupky jsou upraveny v ustanovení 

§ 53 lesního zákona, k jejich projednání je příslušný orgán státní správy lesů a za 

některé z nich lze uložit pokutu až do patnácti tisíc korun. 

Přestupku podle lesního zákona se fyzická osoba dopustí, pokud v rámci 

obecného užívání lesa ruší v lese klid a ticho, odhazuje odpadky, táboří mimo 

vyhrazená místa, kouří, nebo do padesáti metrů od okraje lesa rozdělává otevřené ohně 

a odhazuje doutnající předměty. Přestupek spáchá i ten, kdo v lese jezdí mimo 

vyznačené cesty na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, kdo poruší zákaz vjezdu 

motorovým vozidlem, nebo kdo vstoupí do míst označených zákazem vstupu či do 

porostů, kde se provádí těžba nebo doprava dříví. Potrestán může být i ten, kdo sbírá 

lesní plody způsobem poškozujícím les, vyzvedává semenáčky a sazenice lesních 

dřevin, kdo bez povolení sbírá semena lesních dřevin nebo jmelí, kdo hrabe stelivo, 

nebo kdo těží nebo poškozuje lesní dřeviny. Přestupku se lze dopustit i pasením nebo 

proháněním dobytka, nebo konáním neoznámené organizované nebo hromadné 

sportovní akce. Přestupku na úseku ochrany lesa je možné se dopustit také jednáním již 

dříve zmíněným v kapitole o ochraně půdy, tedy narušením půdního krytu nebo vodního 

režimu nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene, nebo prováděním terénních 

úprav bez potřebného povolení. 

                                                 
135 Přestupek na úseku ochrany přírody, krajiny a lesa podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

dále spáchá také ten, kdo neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 
81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá, kdo nesplní ohlašovací povinnost určenou 
tímto zákonem, kdo nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64, kdo 
porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku vydaného podle § 19, kdo 
nedodržuje omezení či zákaz činnosti vyslovený podle § 66, kdo neplní podmínky výjimky 
udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57, nebo kdo vykonává ve 
zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné 
lokalitě nebo ptačí oblasti činnost zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je 
vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu. 
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Dále lesní zákon obsahuje oddíl nazvaný jako „pokuty“. Subjektem těchto 

deliktů může být kdokoli, nebo v některých případech jen vlastník lesa. Svým 

charakterem tyto delikty  připomínají spíše delikty právnických osob a fyzických osob 

podnikajících a většiny z nich se lze dopustit jen v rámci lesního hospodaření. Za 

povšimnutí ovšem stojí, že v případě těchto deliktů je vlastnictví určitého statku 

postaveno na roveň podnikatelské činnosti, a to se všemi důsledky, které z toho plynou 

(objektivní odpovědnost, vysoké pokuty atd.). Za tyto delikty je možné uložit pokuty až 

do milionu korun. 

Za pozornost stojí také správní delikty upravené v ustanovení § 54 ods. 2, za 

jejichž spáchání může orgán státní správy lesů uložit pokutu až sto tisíc korun. Jejich 

subjektem může být kdokoli, tedy i fyzické osoby nepodnikající. Objektivní stránka 

spočívá zejména ve vyzvedávání semenáčků a sazenic lesních stromů a keřů bez 

souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa, neoprávněném sběru semen a plodů lesních 

stromů, nebo v provádění jiných činností v lese zakázaných. Tyto jiné správní delikty 

tedy postihují stejná jednání fyzických osob, jako dříve uvedené přestupky.136 Z tohoto 

důvodu by bylo možné uvažovat o poměru speciality správních deliktů k přestupkům. 

Rozlišujícím znakem mezi přestupky podle lesního zákona a těmito správními delikty 

ovšem zůstává, že přestupek podle lesního zákona fyzická osoba spáchá pouze v rámci 

obecného užívání lesa, tedy že se uvedeného jednání dopustí pro svou vlastní potřebu.137 

Spíše než pohnutka či cíl jednání ovšem může být v praxi rozlišujícím znakem množství 

vyzvednutých sazenic či sebraných plodů, nebo existence podnikatelské činnosti 

pachatele. Dále také můžeme z formulace „v rámci obecného užívání lesa“ vyvodit i to, 

že pachatel přestupku je v lese pouhým návštěvníkem a nemá k lesu vlastnický, nájemní 

ani jiný obdobný vztah.138  

Trestním právem jsou příroda, krajina a les chráněny opět v rámci trestného 

činu ohrožení a poškození životního prostředí podle ustanovení § 181a, 181b, také les je 

                                                 
136 Objektivní stránka správního deliktu v ustanovení § 54 ods. 2 písm. a) lesního zákona 

odpovídá objektivní stránce přestupku v ustanovení § 53 ods. 1 písm. c), objektivní stránka 
správního deliktu v ustanovení § 54 ods. 2 písm. b) odpovídá objektivní stránce přestupku 
v ustanovení § 53 ods. 1 písm. d). 

137 Podle výkladu ustanovení § 19 ods. 1 lesního zákona, viz také Damohorský, M. a kol. Právo 
životního prostředí. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, strana 317 

138 Viz Stejskal, V. Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity. Beroun: Eva 
Roztoková – IFEC, 2006, strana 146 
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jednou z demonstrativně vyjmenovaných složek životního prostředí, na které se tento 

trestný čin výslovně vztahuje. Les je ovšem trestněprávně chráněn také v rámci 

skutkové podstaty zakotvené speciálně pro ochranu lesa – poškozování lesa těžbou 

podle ustanovení § 181c. Tohoto trestného činu se fyzická osoba dopustí, pokud provádí 

těžbu lesních porostů v rozporu s právními předpisy, čímž na větší ploše způsobí vznik 

holé seče, anebo přespříliš proředí lesní porost. Tento trestný čin lze spáchat jak 

úmyslně, tak i z nedbalosti. Trestný čin poškozování lesa těžbou je privilegovanou 

skutkovou podstatou k trestnému činu ohrožení a poškození životního prostředí. Ve 

srovnání s ním jde o mírněji sankcionovanou konkrétní protiprávní činnost, která 

způsobuje konkrétní následky. Trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí 

tedy musí být spáchán jinak, než jednáním popsaným ve skutkové podstatě trestného 

činu poškozování lesa těžbou, a současně musí dojít k ohrožení společenstva nebo 

populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin.139 Za poškozování lesa 

těžbou je možné uložit trest odnětí svobody do tří let.  

V novém trestním zákoníku bude trestný čin poškozování lesa těžbou zakotven 

v ustanovení § 295 pod názvem poškození lesa. Jeho skutková podstata bude širší. 

Kromě vzniku holiny a proředění porostu se tento trestný čin bude vztahovat i na 

závažné poškození lesa na větší ploše. Navíc tyto následky budou moci být způsobeny i 

jiným protiprávním jednáním, než těžbou. Trestní sazba v kvalifikované skutkové 

podstatě se zvýší na čtyři roky. 

 

                                                 
139 Viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, strana 1104 
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Deliktní odpovědnost na úseku ochrany fauny a flóry 

 

Skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany fauny a flóry obsahují 

jak zvláštní zákony, tak i zákon o přestupcích. Několik trestných činů z oblasti ochrany 

fauny a flóry zakotvuje také trestní zákon. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obsahuje správní delikty 

právnických osob a fyzických osob podnikajících a také přestupky. Přestupky na úseku 

ochrany fauny a flóry jsou v ustanovení § 87 rozděleny do třech odstavců podle stupně 

společenské nebezpečnosti, čemuž odpovídají i odstupňované horní hranice pokut. Za 

nejzávažnější přestupky lze uložit pokutu až sto tisíc korun, případně až dvojnásobnou 

pokutu za přestupky spáchané v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin 

a památných stromů na zvláště chráněných územích. 

Opět zde platí, co bylo o tomto ustanovení řečeno již v kapitole o ochraně 

přírody, krajiny a lesa, tedy že často je obdobné jednání popsáno ve více odstavcích a 

rozlišujícím znakem je stupeň společenské nebezpečnosti. Například se lze přestupku 

dopustit nedovolenou změnou dochovaného stavu památného stromu (ods. 1), anebo 

jeho poškozením či zničením (ods. 3). Dále se přestupku dopustí také ten, kdo poškodí 

nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les (ods. 2), a také ten, kdo závažně 

poškodí nebo bez povolení pokácí skupinu dřevin rostoucích mimo les (ods. 3). 

Přestupkem je i nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů 

rostlin (ods. 1), zničení zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď 

přímo, nebo nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí (ods. 2), anebo zničení 

zvláště chráněné rostliny kriticky nebo silně ohroženého druhu nebo způsobení jejího 

úhynu zásahem do jejího životního prostředí (ods. 3). Dále je možné se přestupku 

dopustit nedovoleným zásahem do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 

nebo ptáků, jejich zraňováním nebo jejich chovem bez povolení (ods. 1), usmrcováním 

chráněných živočichů zařazených do kategorie ohrožených nebo ptáků, a to buď přímo 

nebo zásahem do jejich životního prostředí, a dále také odchytem zvláště chráněných 

živočichů (ods. 2), anebo usmrcením zvláště chráněného živočicha kriticky nebo silně 
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ohroženého druhu nebo způsobením jeho úhynu zásahem do jeho životního prostředí 

(ods.3).140 

Také zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, obsahuje 

skutkové podstaty přestupků i správních deliktů právnických osob a fyzických osob 

podnikajících. Skutkové podstaty přestupků jsou obsaženy v ustanovení § 31 ods. 1,  je 

možné za ně uložit pokutu až do dvou set tisíc korun, k jejich ukládání je příslušná 

Česká inspekce životního prostředí. Přestupek podle zákona o obchodování 

s ohroženými druhy spáchá zejména ten, kdo bez platného povolení dováží nebo vyváží 

exemplář ohroženého druhu, anebo kdo tak činí s padělaným či neplatným povolením. 

Přestupku se lze dopustit také porušováním dalších povinností v souvislosti s dovozem, 

vývozem nebo držením exemplářů, nebo jiným protiprávním jednáním na úseku 

obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin.141  

                                                 
140 Dále také přestupek na úseku ochrany fauny a flóry podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

spáchá, kdo nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem, kdo nevede řádně 
záznamy o chovu zvláště chráněných živočichů nebo ptáků či pěstování zvláště chráněných 
rostlin, kdo nesplní povinnost nezaměnitelného označení zvláště chráněného živočicha nebo 
ptáka, nepožádá ve stanovených lhůtách o vydání osvědčení nebo osvědčení ve stanovené 
lhůtě neodevzdá příslušnému orgánu ochrany přírody, kdo vysazuje či vysévá uměle 
vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a 
odchované v zajetí do volné přírody bez souhlasu orgánu ochrany přírody, kdo nepostupuje 
tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů podle § 5 odst. 3, kdo 
nedovoleně obchoduje s jedinci druhů, jejichž obchod je omezen nebo zakázán podle 
mezinárodních úmluv (je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zákona o 
obchodování s ohroženými druhy, toto ustanovení se nepoužije), kdo neplní podmínky 
výjimky udělené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 44 a 57, nebo kdo 
neprokáže předepsaným způsobem původ ptáka nebo původ zvláště chráněné rostliny nebo 
živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodní úmluvy, popřípadě 
zvláštního právního předpisu, popřípadě jinak poruší povinnost nebo zákaz stanovený v § 
54. 

 
141 Přestupku podle zákona o obchodování s ohroženými druhy se dopustí také ten, kdo nedodrží 

podmínky uvedené ve vydaném povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci, kdo poskytne 
nepravdivé nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o 
registraci, kdo použije nepravého nebo  padělaného povolení, kdo nepředloží příslušnému 
úřadu oznámení o dovozu exempláře anebo předloží oznámení nepravé, kdo používá 
povolení, potvrzení nebo osvědčení u jiného exempláře nebo jedince, než pro který byl tento 
doklad vydán, neprokáže původ exempláře, kdo padělá doklad o registraci nebo pozmění 
jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, kdo neinformuje příslušný úřad o 
zamítnutí své žádosti o povolení dovozu, vývozu do členského státu Evropských 
společenství nebo z členského státu Evropských společenství, nesplní povinnost vyplývající 
z § 23 o registraci exempláře, nebo kdo neumožní inspekci kontrolu vyplývající z § 30. 

Dále se přestupku podle tohoto zákona dopustí také ten, kdo zasílá exempláře do nebo z České 
republiky a provádí jejich tranzit bez odpovídajícího povolení, kdo provádí protiprávně 
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Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, obsahuje skutkové 

podstaty přestupků i správních deliktů právnických osob a fyzických osob 

podnikajících. Skutkové podstaty přestupků jsou obsaženy v ustanovení § 27, v prvním 

stupni je projednává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Lze za ně 

uložit pokutu až do půl milionu korun a v případě propagace týrání zvířat také zákaz 

činnosti. Subjektem některých z těchto přestupků může být jakákoli fyzická osoba, 

ovšem pro většinou z nich je stanoven speciální subjekt (např. fyzická osoba jako 

chovatel). 

Jakákoli fyzická osoba se může přestupku dopustit zejména tím, že týrá nebo 

utýrá zvíře, propaguje týrání zvířat, nezabrání týrání zvířat nesvéprávnou osobou, nebo 

usmrtí zvíře z jiných, než zákonných důvodů. Dále přestupek spáchá fyzická osoba, 

která poruší zákaz odchytu zvířat, anebo vyrobí, doveze či prodá čelisťovou nebo lepicí 

past.142 

Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku, pokud poruší povinnost 

týkající se podmínek chovu psa nebo kočky, dále také pokud přepravuje zvíře v rozporu 

se zákonem, prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu nesvéprávné osobě, chová 

protiprávně druh zvířete vyžadující zvláštní péči, anebo provozuje zakázané činnosti s 

volně žijícími zvířaty. 

                                                                                                                                               
tranzit regulované kožešiny, kdo provádí protiprávně tranzit výrobku jiného jedince nebo z 
tuleně v rozporu s tímto zákonem, kdo přepravuje živé exempláře živočišného druhu, které 
nejsou řádně vybaveny tak, aby se zmenšilo na nejmenší možnou míru nebezpečí zranění, 
poškození zdraví nebo krutého zacházení podle zvláštního právního předpisu, kdo použije 
exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím jinak než v souladu s uděleným dovozním 
povolením, kdo protiprávně obchoduje s uměle vypěstovanými rostlinami, kdo nakupuje, 
vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá 
pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo 
přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s právem, anebo kdo na lodi plující pod 
státní vlajkou České republiky loví kytovce, na které se vztahuje tento zákon. 

 
142 Dále se jakákoli fyzická osoba může dopustit přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti 

týrání tím, že usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ač není osobou uvedenou v § 5 odst. 6. 
Dále také tím, že provádí nebo kontroluje pokusy na zvířatech bez potřebného osvědčení, 
nebo protiprávně manipuluje s pokusným zvířetem, případně provede zákrok, aniž k tomu 
získala osvědčení o odborné způsobilosti. Přestupku se dopustí i ten, kdo nesplní v rozporu 
s § 25 odst. 2 písm. c) povinnost předvést zvíře, kdo nesplní povinnost stanovenou na 
základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce, nebo kdo nesplní povinnost 
stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku ochrany zvířat 
proti týrání. 
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Jako chovatel hospodářských zvířat spáchá fyzická osoba přestupek, zejména 

pokud nedodrží zákonné minimální standardy pro chov hospodářských zvířat, nezajistí 

pro chov odpovídající personál, neučiní nezbytná opatření pro zabránění úniku zvířat, 

anebo pokud přepravuje zvíře v rozporu se zákonem.143 

Dále zákon na ochranu zvířat proti týrání obsahuje skutkové podstaty 

přestupků, kterých se může fyzická osoba dopustit jen jako chovatel druhu zvířete 

vyžadujícího zvláštní péči, jako chovatel poskytující soustavnou nezbytnou péči 

handicapovanému zvířeti, jako pořadatel veřejného vystoupení, jako osoba zodpovědná 

za péči o pokusná zvířata, anebo jako vedoucí pokusu. 

Zákon o přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků z oblasti ochrany 

fauny a flóry mezi přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství v ustanovení 

§ 35, dále jsou samozřejmě využitelné i zbytkové skutkové podstaty v ustanoveních § 

45, 46. Přestupku podle ustanovení § 35 se na úseku ochrany fauny a flóry dopustí ten, 

kdo poruší povinnost stanovenou k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými škůdci 

nebo chorobami a také ten, kdo neoprávněně loví zvěř nebo chytá ryby. Obecní úřady 

nebo zvláštní orgány obcí, které tyto přestupky projednávají, mohou uložit pokutu do 

osmi tisíc korun.  

Trestněprávně je fauna a flóra chráněna zakotvením největšího počtu 

skutkových podstat trestných činů ze všech složek životního prostředí. Jedná se zejména 

o tyto trestné činy: Pytláctví (§ 178a), neoprávněné nakládání s chráněnými a volně 

žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 181f, 181g, 181h), šíření nakažlivé 

choroby (§ 191, 192), týrání zvířat (§ 203) a samozřejmě také obecná skutková podstata 

trestního činu ohrožení a poškození životního prostředí (§ 181a, 181b). 

Trestného činu pytláctví se dopustí ten, kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby, 

nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede, nebo přechovává zvěř nebo ryby 

neoprávněně ulovené, za což lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. Tento trestný 

čin navazuje na přestupek podle ustanovení § 35 ods. 1 písm. f) zákona o přestupcích, 

který rovněž spáchá ten, kdo neoprávněně loví zvěř nebo chytá ryby. Rozlišujícím 

                                                 
143 Fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat dopustí přestupku také tím, že, nezajistí 

provádění prohlídky hospodářských zvířat stanovené zákonem, nebo nemá k dispozici 
požadované nástroje a pomůcky, nesplní povinnosti týkající se větrání, nevyžádá si 
požadované vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem, anebo tím, že 
doveze hospodářské zvíře bez nutného osvědčení. 
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znakem mezi těmito delikty je tak výhradně stupeň společenské nebezpečnosti. Určitá 

odlišnost je ovšem v tom, že skutková podstata přestupku je užší a nezahrnuje 

přechovávání a převádění neoprávněně ulovené zvěře a ryb. 

Trestného činu týrání zvířat se dopustí, kdo utýrá zvíře, anebo kdo zvíře týrá, 

ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen nebo za takový čin v 

posledních dvou letech odsouzen. K naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu se 

tedy vyžaduje buď smrt zvířete, anebo určitá forma recidivy. Tento trestný čin navazuje 

na přestupek v ustanovení § 27 ods. 1 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání, 

kterého se fyzická osoba dopustí tím, že týrá zvíře nebo utýrá zvíře. V případě utýrání 

zvířete je objektivní stránka obou deliktů shodná a rozhoduje pouze materiální znak. 

Kdo zvíře týrá, aniž by tím způsobil jeho smrt, může být za trestný čin postižen jen 

v případě zmiňované recidivy. Ovšem ani splnění podmínky recidivy nevylučuje postih 

pachatele za přestupek, pokud jeho jednání nebude dostatečně společensky nebezpečné. 

Za trestný čin týrání zvířat lze pachatele potrestat odnětím svobody do jednoho roku, 

popř. do dvou let v kvalifikované skutkové podstatě. 

V novém trestním zákoníku v ustanovení § 302 bude skutková podstata 

trestného činu týrání zvířat formulována podobně, ovšem přísněji. Zmiňované 

podmínky recidivy nebo smrti zvířete budou pouze znakem kvalifikované skutkové 

podstaty. Základní skutkové podstaty týrání zvířat podle nového trestního zákoníku se 

dopustí ten, kdo týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, anebo surovým 

nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Pachateli 

kvalifikované skutkové podstaty bude možné uložit trest odnětí svobody až na pět let. 

Nový trestní zákoník také na ochranu zvířat před týráním zavádí v ustanovení 

§ 303 novou skutkovou postatu trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. 

Tohoto trestného činu se dopustí, kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o 

zvíře, které vlastní, nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím  

trvalé následky na zdraví nebo smrt. Z textu ustanovení lze vyvodit, že se jedná o 

mírněji sankcionovanou privilegovanou skutkovou podstatu k týrání zvířat (za tento 

trestný čin lze v základní skutkové podstatě uložit trest odnětí svobody jen do šesti 

měsíců), a že pokud se někdo uvedeného jednání dopustí úmyslně, půjde nejspíše o 

přísněji trestný čin týrání zvířat podle ustanovení § 302. 
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Trestný čin šíření nakažlivé choroby podle ustanovení § 191 spáchá, kdo, byť i 

z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby 

domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat.144 V novém trestním zákoníku 

bude tento čin v ustanovení § 306 pojat šířeji a bude poskytovat ochranu také volně 

žijícím zvířatům. Kromě toho na ochranu hospodářských zvířat přibude v ustanovení § 

305 nového trestního zákoníku nový trestný čin neoprávněná výroba, držení a jiné 

nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost  hospodářských zvířat. 

Trestného činu šíření nakažlivé choroby podle ustanovení § 192 trestního 

zákona se dopustí, kdo, byť i z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo 

rozšíření nakažlivé choroby nebo škůdce užitkových rostlin. Skutková podstata tohoto 

trestného činu je podobná, jako v případě přestupku podle ustanovení § 35 ods. 1 písm. 

d) zákona o přestupcích. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost 

stanovenou k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými škůdci nebo chorobami. 

K naplnění skutkové podstaty přestupku tedy postačuje pouhé porušení povinnosti, 

zatímco v případě trestného činu je požadováno způsobení následku v podobě ohrožení 

rostlin nakažlivou chorobou či škůdcem. Za trestné činy podle ustanovení § 191, 192 lze 

uložit trest odnětí svobody na až na tři léta. 

Trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a 

planě rostoucími rostlinami podle ustanovení § 181f, 181g, 181h navazuje na skutkové 

podstaty přestupků podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o obchodování 

s ohroženými druhy. Trestného činu podle ustanovení § 181f se dopustí, kdo v rozporu s 

právními předpisy usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, 

nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu 

živočicha nebo rostliny nebo exemplář ohroženého druhu. Současně s tím musí být 

splněna alespoň jedna z těchto podmínek: Pachatel tento čin spáchá na více než padesáti 

kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, anebo je zde dána určitá forma recidivy. 

Tohoto trestného činu se rovněž dopustí i ten, kdo stejným způsobem nakládá s 

exemplářem kriticky ohroženého druhu nebo druhu přímo ohroženého vyhubením. 

V tomto případě se ovšem nevyžaduje splnění žádných dalších podmínek. Za spáchání 

tohoto trestného činu lze uložit trest odnětí svobody až na osm let. 

                                                 
144 Tento trestný čin navazuje na přestupky a jiné správní delikty podle zákona č. 166/1999 Sb., 

veterinárního zákona. 
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V ustanovení § 181g je obsažena nedbalostní forma obdobných jednání. Tento 

trestný čin spáchá, kdo usmrtí, zničí nebo sobě či jinému opatří jedince druhu kriticky 

ohroženého nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením, anebo se tohoto 

jednání dopustí na více než padesáti kusech jedinců zvláště chráněného druhu živočicha 

nebo rostliny nebo exempláře ohroženého druhu. Dále se tohoto trestného činu dopustí i 

ten, kdo opakovaně doveze, vyveze nebo proveze jedince druhu kriticky ohroženého 

nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením, anebo více než padesát kusů 

jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exempláře ohroženého 

druhu.145 

Trestný čin podle ustanovení § 181h spáchá, kdo, byť i z nedbalosti, poruší 

právní předpisy (především zákon o ochraně přírody a krajiny) nebo rozhodnutí 

správního úřadu tím, že odnímá z přírody volně žijící živočichy nebo planě rostoucí 

rostliny v takovém měřítku, že tím ohrožuje místní populaci těchto živočichů nebo 

rostlin. Za trestné činy v ustanovení § 181g, 181h je možné uložit trest odnětí svobody 

do jednoho roku. 

 

                                                 
145 K tomu blíže Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, strana 1125 
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Deliktní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí před specifickými 

zdroji ohrožení 

 

Životní prostředí a jeho jednotlivé složky jsou prostřednictvím deliktní 

odpovědnosti chráněny také před specifickými zdroji ohrožení. V následujícím výkladu 

se budu jako zdroji ohrožení zabývat zejména odpady a obaly, chemickými látkami a 

radioaktivním materiálem. Skutkové podstaty deliktů jsou také v této oblasti ochrany 

životního prostředí obsaženy v jednotlivých zvláštních zákonech, přestupkovém zákoně 

i v trestním zákoně. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech obsahuje ustanovení o přestupcích i 

správních deliktech právnických osob a fyzických osob podnikajících. 

Přestupku podle ustanovení § 69 ods. 1 zákona o odpadech se dopustí ten, kdo 

se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu se 

zákonem, anebo kdo odloží elektrozařízení mimo určené místo. Za tyto přestupky může 

obecní úřad uložit pokutu do dvaceti tisíc korun.  

Pozoruhodné je ale vymezení skutkových podstat přestupků v ustanovení § 69 

ods. 2. Podle ustanovení § 69 odst. 2 písm. a) se přestupku dopustí nepodnikající 

fyzická osoba, která převezme odpad do svého vlastnictví. Dikce tohoto ustanovení 

ovšem zcela opomíjí rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromoprávními požadavky na 

nakládání s odpady. Převzetí odpadu, včetně neoprávněného, totiž není vázáno na 

převod vlastnictví k odpadu. Fyzická osoba nemůže podle zákona o odpadech legálně 

odpad převzít a tudíž ani nabýt vlastnictví k němu, a proto není možné skutkovou 

podstatu tohoto přestupku naplnit. Vhodným řešením, jak toto ustanovení formulovat, 

aby mohlo dosahovat svého účelu, by bylo použít podobný text jako v případě 

správního deliktu v ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) – „předá odpad osobě, která k 

převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněna“. 

Přestupek vymezený v ustanovení § 69 odst. 2 písm. b) se vztahuje na 

neoprávněnou přeshraniční přepravu odpadů. Tato přeprava musí být buď v rozporu s 

přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů, anebo 

v rozporu s povolením. Fyzická nepodnikající osoba ovšem nemůže takovéto povolení 
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získat, nemůže tedy ani přepravovat odpad v rozporu s ním a nemůže proto ani naplnit 

skutkovou podstatu tohoto přestupku.146 

Přestupku podle ustanovení § 69 odst. 2 písm. c) se fyzická osoba dopustí, pokud 

nakládá s odpadem v objektech, které k tomu nejsou podle zákona určeny, anebo za 

tímto účelem objekt pronajímá. Za každý z přestupků podle ustanovení ods. 2 může 

Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu až do milionu korun.147 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech skutkové podstaty přestupků neobsahuje, jsou 

v něm obsaženy pouze skutkové podstaty správních deliktů právnických osob a 

fyzických osob podnikajících. 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

neobsahuje skutkové podstaty přestupků, ale pouze jiných správních deliktů. Podle 

ustanovení § 1 ods. 1 se ovšem tento zákon vztahuje jen na právnické osoby a fyzické 

osoby podnikající. 

Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon také neobsahuje skutkové podstaty 

přestupků, ale jen správních deliktů. Za pozornost stojí zejména správní delikt v 

ustanovení § 41 písm. e), který můžeme zařadit do kategorie tzv. zaměstnaneckých 

deliktů. Subjektem tohoto deliktu může být jen fyzická osoba jako člen statutárního 

orgánu nebo fyzická osoba jako zaměstnanec. Objektivní stránka tohoto deliktu se týká 

porušování povinností při výkonu dozoru a kontroly. Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost může za tento delikt uložit pokutu až do dvou set tisíc korun.  

Zákon o přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany 

životního prostředí před specifickými zdroji ohrožení mezi přestupky na úseku 

zdravotnictví v ustanovení § 29. Těchto přestupků se lze dopustit porušením povinností 

při zacházení s omamnými, psychotropními nebo jinými škodlivými látkami, porušením 

povinností stanovených k ochraně před neionizujícím zářením, anebo nedodržením 

opatření stanovených ke snížení hluku a vibrací. Přestupku se dopustí také pořadatel 

veřejné produkce hudby, který nezajistí, aby hluk nepřekročil hygienické limity, anebo 

ten, kdo poskytne stavbu nebo pozemek k veřejné produkci hudby, aniž by zajistil, že 

                                                 
146 Viz Sobotka, M.: Novela zákona o odpadech. České právo životního prostředí 1/2006 
147 Přestupek na úseku nakládání s odpady je upraven také v ustanovení § 53 ods. 1 písm. 

r) lesního zákona. Tento přestupek spáchá, kdo v lese v rámci obecného užívání lesa 
odhazuje odpady nebo odpadky. 
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hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity. Za nejzávažnější z těchto přestupků 

mohou obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí uložit pokutu až do padesáti tisíc korun. 

Pro ochranu životního prostředí před specifickými zdroji ohrožení jsou rovněž 

využitelné i zbytkové skutkové podstaty v ustanovení § 45, 46 zákona o přestupcích.  

Trestní zákon zakotvuje v této oblasti tyto trestné činy: Nakládání s odpady (§ 

181e), nedovolenou výrobu a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné 

látky (§ 186) a  nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů 

(§ 187, 187a, 188).  

Trestný čin nakládání s odpady spáchá, kdo protiprávně nakládá s 

nebezpečnými odpady a tím poškodí nebo ohrozí životní prostředí. Dále se tohoto 

trestného činu dopustí i ten, kdo protiprávně přepraví (jakýkoli) odpad přes hranice státu 

bez oznámení či souhlasu příslušného úřadu, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o 

souhlas uvede nepravdivé údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Tohoto trestného činu se 

lze dopustit jak úmyslně, tak i z nedbalosti a lze za něj uložit trest odnětí svobody do 

pěti let. Na tento trestný čin navazuje úprava správních deliktů v zákoně o odpadech, 

zejména zmiňovaný přestupek v ustanovení § 69 odst. 2 písm. b). 

Tento trestný čin je ve vztahu speciality k obecné skutkové podstatě trestného 

činu ohrožení a poškození životního prostředí. Tento mírněji sankcionovaný trestný čin 

lze spáchat jen poškozením či ohrožením životní prostředí, ke kterému dojde 

stanoveným způsobem a kvůli porušení konkrétních právních předpisů. 

V novém trestním zákoníku bude tento trestný čin v ustanovení § 298 

formulován trochu jinak. Skutková podstata týkající se přeshraniční přepravy odpadů 

sice zůstává stejná, mění se ovšem druhá skutková podstata. Protiprávní nakládání 

s odpady, jehož následkem bude ohrožení nebo poškození životního prostředí, již 

nebude omezeno jen na odpady nebezpečné. Tento trestný čin nově bude možné spáchat 

nedovoleným nakládáním s jakýmikoli odpady. Přibude ovšem nová podmínka 

trestnosti – že k odstranění poškození nebo ohrožení životního prostředí, které vznikne 

následkem tohoto činu, bude třeba vynaložit značné náklady. 

Trestného činu nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce 

nebezpečné látky se dopustí, kdo bez povolení vyrobí, doveze, proveze, vyveze, 

přechovává anebo jinému obstará radioaktivní materiál nebo vysoce nebezpečnou látku 

či předměty určené k její výrobě. V kvalifikované skutkové podstatě lze za tento trestný 
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čin uložit trest odnětí svobody až na patnáct let. Tato skutková podstata souvisí s právní 

úpravou v atomovém zákoně. V novém trestním zákoně vedle tohoto trestného činu 

přibude ještě podobná skutková podstata v ustanovení § 282, trestný čin nedovolená 

výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu. Objektivní stránka 

tohoto činu bude stejná, ovšem bude se týkat výchozího jaderného materiálu, zvláštního 

štěpného materiálu nebo předmětů určených k jejich výrobě. Za tento trestný čin bude 

možné uložit trest odnětí svobody na patnáct let již v základní skutkové podstatě. 

Trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek 

a jedů se lze dopustit nedovoleným nakládáním s omamnou nebo psychotropní látkou, 

přípravkem obsahujícím omamnou nebo psychotropní látku, prekursorem nebo jedem. 

Dále tento trestný čin spáchá i ten, kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo 

přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, 

přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu. Za tento trestný 

čin bude možné v kvalifikované skutkové podstatě uložit trest odnětí svobody až do 

patnácti let. 
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Závěr 

 

Deliktní odpovědnost fyzických osob je pro ochranu životního prostředí velice 

důležitým právním nástrojem. Zahrnuje odpovědnost za trestné činy a odpovědnost za 

přestupky a jiné správní delikty fyzických osob. Ekologicko-právní odpovědnost 

v zásadě vychází z obecné právní úpravy deliktní odpovědnosti, v některých rysech se 

však liší. Důvodem jsou především zvláštnosti předmětu úpravy, kterým je životní 

prostředí, jeho jednotlivé složky a chování osob k nim. Při výkladu o obecných 

podmínkách deliktní odpovědnosti, o sankcích, které lze za spáchání deliktu uložit, a 

také při výkladu o procesním uplatnění odpovědnosti jsem se proto snažila upozornit na 

vše typické, charakteristické a specifické pro pro uplatňování odpovědnosti na úseku 

ochrany životního prostředí. 

V úvodních kapitolách jsem se zaměřila na širší souvislosti ochrany životního 

prostředí prostřednictvím deliktní odpovědnosti. Svou práci jsem zahájila pojednáním o 

základech právní odpovědnosti jako takové a o nutnosti nést následky svého 

protiprávního jednání. V kapitole o právní odpovědnosti na úseku ochrany životního 

prostředí jsem podala obecný výklad o jednotlivých odpovědnostních systémech v této 

oblasti, o uplatňování občanskoprávní náhrady škody na životním prostředí, o 

ekologické újmě i o odpovědnosti za historické škody. 

Výklad o deliktní odpovědnosti jsem zahájila kapitolou o mezinárodním a 

komunitárním zakotvením ochrany životního prostředí prostřednictvím deliktní 

odpovědnosti. Věnovala jsem se Štrasburské úmluvě, procesu europeizace trestního 

práva i nově přijaté směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. 

Poté jsem již přešla k národní právní úpravě deliktní odpovědnosti na úseku 

ochrany životního prostředí. Jako první jsem se zabývala ústavním zakotvením deliktní 

odpovědnosti jako takové. Základní principy trestní odpovědnosti jsou v Ústavě a 

Listině relativně podrobně upraveny, problém je ovšem se zakotvením ústavních 

základů správního trestání. Ty je třeba složitě dovozovat z ostatních principů právního 

státu nebo mezinárodních smluv, což se mi vzhledem k významu správního trestání jeví 

jako velice nešťastné. V této oblasti tak hraje zásadní roli judikatura, a proto jsem se 

několika judikáty zabývala také ve své práci. 
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V další kapitole jsem se věnovala trestní odpovědnosti. Nejprve jsem relativně 

stručně shrnula podmínky odpovědnosti za trestný čin a porovnala je také s úpravou 

nového trestního zákoníku. V rámci výkladu o znacích objektu, objektivní stránky, 

subjektu i subjektivní stránky jsem se věnovala specifikám ekologických trestných činů 

a uváděla konkrétní příklady. V této kapitole jsem rovněž sestavila určitý přehled 

trestných činů na úseku ochrany životního prostředí v současném i novém trestním 

zákoníku, zmínila jejich systematiku a provedla jejich stručnou komparaci. Dále jsem 

pokračovala výkladem o trestních sankcích, přičemž jsem se zaměřila na ty významné 

z hlediska ekologicko-právní odpovědnosti. Zamyslela jsem se také nad možnostmi 

ukládání nového trestu, domácího vězení, který by se v trestání ekologické kriminality 

mohl stát hojně využívaným trestem. V závěru kapitoly o trestní odpovědnosti jsem se 

věnovala řízení o trestných činech. Uvedla jsem jeho základní charakteristiky, popsala 

procesní subjekty a jejich postavení v řízení a stručně jsem zmínila také jednotlivé 

procesní fáze. 

Další velkou kapitolu jsem věnovala odpovědnosti za správní delikty. Nejprve 

jsem obecně charakterizovala správní trestání a zabývala jsem se rozdíly, shodami a 

návaznostmi mezi správními delikty a trestnými činy. Zamyslela jsem se také nad 

významem správního trestání, který ale bohužel hrubě kontrastuje s kvalitou jeho právní 

úpravy. Osobně bych se přimlouvala za vypracování kodexu správního trestání, který by 

jako druhy správních deliktů uznával výhradně přestupky a delikty právnických osob a 

podnikatelů a jednoznačně by stanovil všechny podmínky trestání, podobně jako je 

tomu v trestním právu. 

Po tomto úvodu ke správnímu trestání jsem se již soustředila na jednotlivé 

druhy správních deliktů, jejich charakteristiky a význam pro ochranu životního 

prostředí. Největší pozornost jsem pochopitelně věnovala přestupkům, výklad o nich 

jsem systematizovala stejně jako výklad o trestných činech. Nejprve jsem se zaměřila na 

pojmem přestupku, jeho definici a jeho zakotvení a poté jsem přešla k jednotlivým 

znakům jeho skutkové podstaty. V této kapitole jsem hojně využívala judikaturu 

z oblasti trestání ekologických deliktů, která ilustruje některé teoretické problémy. 

Zabývala jsem se tak otázkou určení odpovědného subjektu při spáchání přestupku 

fyzickou osobou, která je současně statutárním orgánem právnické osoby, otázkou 

souběhu ekologického přestupku s majetkovým trestným činem nebo otázkou 
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odpovědnosti zhotovitele a objednatale. Dále jsem do této kapitoly zařadila přehled 

systematiky přestupků na úseku ochrany životního prostředí a také pojednání o sankcích 

za přestupek a o přestupkovém řízení. 

V rámci výkladu o jiných správních deliktech fyzických osob jsem zmínila jak 

zaměstnanecké delikty, tak i nesourodou skupinu zbývajících jiných správních deliktů. 

Zamyslela jsem se také nad problematičností jejich právní úpravy, kterou je možné 

považovat i za protiústavní pro porušení zásady rovnosti. Vůbec celou úpravu správního 

trestání považuji za dosti problematickou, zejména z pohledu právní jistoty, neboť 

podstatná část fyzických osob nemá povědomí o zakotvení skutkových podstat 

správních deliktů a dopouštějí se jich i pro neznalost právní úpravy. V oblasti práva 

životního prostředí může situaci ještě více komplikovat skutečnost, že mnohá 

protiekologická jednání neschledává veřejnost jako společensky škodlivá a poukazuje 

na dlouhé historické tradice takových jednání. K posílení veřejného povědomí o obsahu 

právních norem z hlediska deliktní odpovědnosti za protiekologické činy by zcela jistě 

přispěla kodifikace správního trestání, která by obsahovala skutkové podstaty správních 

deliktů setříděné podle jednotlivých odvětví. Současně by bylo třeba opustit přílišnou 

kazuistiku ve prospěch menšího počtu obecnějších skutkových podstat, a to nejen kvůli 

rozsahu kodexu, ale i kvůli snadnější orientaci. Domnívám se, že pokud by byly 

skutkové podstaty správních deliktů kodifikovány, většina fyzických osob by si je 

dokázala v případě zájmu alespoň vyhledat. Je třeba si uvědomit, že správní delikty 

fyzických osob nepodnikajících páchají zpravidla průměrné fyzické osoby, po kterých 

nelze rozumně požadovat znalost právní úpravy všech složkových zákonů, které 

obsahují skutkové podstaty (nejen) ekologických správních deliktů. A to i přesto, že 

ignorantia legis non excusat.  

Krátce jsem také charakterizovala správní delikty fyzických osob 

podnikajících. Přestože jejich právní úprava není o mnoho kvalitnější, než v případě 

jiných správních deliktů fyzických osob, je v možnostech podnikatelů se s právní 

úpravou seznámit. Současně je to i v jejich zájmu, což lze velmi dobře ilustrovat na 

příkladu judikátu zmíněném v kapitole o odpovědnosti za přestupek, který se týká 

určení odpovědného subjektu. Kdyby byl v tomto případě subjektem deliktu jednotlivec, 

jednalo by se o přestupek s relativně nízkou hranicí pokuty. Kdyby totéž jednání bylo 

posouzeno jako správní delikt podnikatele (právnické osoby, jejímž byl tento 
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jednotlivec statutárním orgánem), horní hranice postihu by byla mnohonásobně vyšší. 

Z těchto důvodů nevidím v právní úpravě deliktů podnikatelů až takový problém, jako 

v úpravě deliktů nepodnikajících fyzických osob. 

Zvláštní část práce jsem systematizovala podle objektů, chráněných hodnot - 

jednotlivých složek životního prostředí. Do poslední kapitoly jsem potom soustředila 

delikty na úseku ochrany životního prostředí před specifickými zdroji ohrožení, abych 

dodržela určitou systematiku práva životního prostředí. Při práci na zvláštní části jsem 

pociťovala zoufalý neodostatek použitelých komentářů ke správním deliktům, a tak 

jsem si většinou musela vystačit jen s vlastním úsudkem. Ve většině komentářů ke 

složkovým zákonům byla správním deliktům věnována jen minimální pozornost a 

někdy se omezovaly jen na konstatování, že zákon správní delikty upravuje, anebo jen 

dlouze popisovaly podmínky odpovědnosti podle přestupkového zákona. Kromě 

komentářů k přestupkovému zákonu a k trestnímu zákonu jsem nenalezla ani jeden 

komentář, který by se věnoval znakům skutkových podstat deliktů. 

Ve zvláštní části jsem se pokusila o přehled všech druhů deliktů, kterých se 

může nepodnikající fyzická osoba dopustit na jednotlivých složkách životního prostředí. 

Čerpala jsem přitom jak ze složkových zákonů, přestupkového zákona, trestního 

zákona, tak i z nového trestního zákoníku. Hlavní pozornost jsem přitom věnovala 

vztahům a souvislostem mezi jednotlivými delikty, jejichž skutkové podstaty lze naplnit 

obdobným jednáním. 

Při zpracovávání práce jsem si byla vědoma toho, že toto téma bylo již 

mnohokrát zpracováno, a proto jsem se ho snažila pojmout po svém a nevycházet 

přespříliš ze zaběhnutých systematik a postupů. V tématu jsem hledala neprozkoumané 

oblasti, teoretické problémy a prostor pro vlastní názory. Bohužel jsem se ale nemohla 

vyhnout rozsáhlému teoretickému zákadu, zejména v kapitolách o trestní a správní 

odpovědnosti. Vzhledem k neujasněnosti teoretické koncepce správního trestání byl 

ovšem i zde prostor pro úvahy. Správní trestání podle mého názoru stále zůstává oblastí, 

kde každý právní názor může být správný, pokud ho judikatura bude následovat. Právě 

kvůli důležitosti judikatury v této oblasti jsem se i já snažila některé judikáty do své 

práce zapracovat. 



 90 

Závěrem bych jen dodala, že i když o tomto tématu bylo napsáno již velké 

množství literatury, stále je ještě zústává dost oblastí, nad kterými se lze zamýšlet a 

diskutovat.  
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Resumé 

 

Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí – 

Delictual liability of natural persons in environmental protection 

 

Key words: Environmental protection, crime, administrative delict 

 

I have chosen delictual liability of natural persons in environmental protection 

as a topic of my Master’s degree thesis. The first reason for this choice was an 

undubitable importance of this legal tool for environmental protection. Second reason 

was an interdisciplinar character of the theme where I can use my knowledge of another 

legal branches. The main purpose of the thesis is to describe the nature of delictual 

liability inclusive of criminal liability and administrative responsibility in protection of 

environment. 

I have divided the topic into general part and special part. I have focused on 

comment of everything common in delictual liability in enviromental protection in 

general part. I have started the paper by short passage about legal responsibility and 

then general passage about responsibility in environmental law. I have also described 

international, European and constitutional connections of delictual liability of natural 

persons in environmental protection. Then I have focused on criminal liability, criminal 

penalty and criminal procedure. I have compared criminal liability in present criminal 

code with changes in new criminal code. I have finished the general part by chapter 

about administrative responsibility, administrative infraction, penalty for committing 

administrative infraction and administrative procedure. I also compared administrative 

responsibility with criminal liability in this chapter. I have also focused on several 

theoretical problems in delictual liability. 

I have focused on delictual liability in protection of particular components of 

environment in special part of the thesis. I have started the special part by description of 

delictual liability in protection of air quality, then I have continued by protection of soil, 

water, nature, landscape and forest, fauna and flora and protection against specific 

sources og danger. I have tryed to compare particular crimes, administrative infractions 
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and other administrative delicts which can be used for punishing the similar illegal acts. 

I have also compared particular crimes in present criminal code with their expressing in 

new criminal code. 


