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1 Úvod
Příroda je všude kolem nás a je nezbytným předpokladem existence všeho živého na
Zemi, tedy i člověka. Jeho činností se bohužel stav životního prostředí postupně zhoršuje,
proto je nutné životní prostředí cíleně chránit, neboť samočistící schopnosti přírody nejsou
neomezené.
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala deliktní odpovědnost fyzických osob v
ochraně životního prostředí, protože se jedná o významný právní nástroj pro ochranu
životního prostředí. Vedle zájmu o právo životního prostředí se budu snažit uplatnit také své
znalosti z oborů trestního a správního práva.
Svoji práci rozdělím na tři velké kapitoly. V první z nich se budu obecně zabývat
pojmem odpovědnosti, jako nutnosti každého nést následky svého jednání, a právní
odpovědností, na kterou navážu charakteristikou a zvláštnostmi právní odpovědnosti na úseku
ochrany životního prostředí, v jejímž rámci se následně budu věnovat pouze deliktní
odpovědnosti fyzických osob. Zmíním také ústavní základy práva na příznivé životní
prostředí a deliktní odpovědnosti.
Ve druhé velké kapitole o trestněprávní odpovědnosti fyzických osob v ochraně
životního prostředí se nejdříve zaměřím na mezinárodní a evropskou komunitární právní
úpravu v této oblasti, neboť by měla být východiskem pro naše právo. V historickém shrnutí
ochrany životního prostředí prostředky trestního práva v našem právním řádu se budu snažit
ukázat, jak se postupně vyvíjely skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí.
Navážu platnou právní úpravou podle nového trestního zákoníku, kde se zaměřím na všechny
trestné činy použitelné pro sankcionování protiprávního jednání proti životnímu prostředí,
tedy nejen těch obsaženým v hlavě osmé trestního zákona. Pro doplnění obecného výkladu
zahrnu do této kapitoly také údaje o počtu zjištěných trestných činů proti životnímu prostředí
a odsouzených osob za tyto trestné činy, a to pro představu jak trestněprávní ochrana
životního prostředí funguje v praxi. Kapitolu o trestněprávní odpovědnosti zakončím
pojednáním o problematice trestněprávní odpovědnosti právnických osob, která oproti jiným
zahraničním státům v našem právním řádu zakotvena není, ale je i u nás velice aktuálním
tématem, neboť se o jejím zavedení neustále uvažuje.
Poslední velkou kapitolu věnuji administrativněprávní odpovědnosti, kde se nejprve
budu zabývat teoretickým základům správního trestání a pojmu správního deliktu a snažit o
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nalezení hranice mezi správními a trestními delikty. Jelikož jsem administrativněprávní
odpovědnost fyzických osob pojala pouze z pohledu ochrany životního prostředí, nebudu se
ani teoreticky zabývat správními disciplinárními delikty a tzv. správními pořádkovými
delikty. Největší pozornost zaměřím na odpovědnost za přestupek, neboť je téměř komplexně
upravena v přestupkovém zákoně a v praxi je také nejčastěji využívána. Odpovědnosti za jiné
správní delikty se budu věnovat především v rámci zpracování odpovědnosti fyzických osob
podle některých zvláštních zákonů na ochranu životního prostředí s poukazem na nedostatky
současné právní úpravy a doplněním o judikaturu.
Mým cílem je poskytnout přehled úpravy deliktní odpovědnosti fyzických osob v
ochraně životního prostředí podle našeho platného práva, porovnat její zakotvení v trestním a
správním právu, poukázat na některé nedostatky a současně popřemýšlet o možných změnách,
které by měly být učiněny v budoucnosti.
Práce je napsána podle právního stavu k 18. listopadu 2010.
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2 Právní odpovědnost
Obecně se pod pojmem odpovědnost rozumí nutnost nést následky svého jednání.
Podle J. Boguszaka právní úprava odpovědnosti vychází z jistých filozoficko etických
představ o tom, jak je člověk odpovědný za svoje jednání, za svoje činy před ostatními lidmi,
společností, sám před sebou a svým svědomím nebo dokonce transcendentálně. 1
Právní odpovědnost přitom představuje pouze jeden druh odpovědnosti ve
společnosti. Další druhy tvoří odpovědnost politická a morální. 2 Porušením právní povinnosti
je možné založit současně odpovědnost právní, politickou i morální, a to za předpokladu, že
právní povinnost je také povinností politickou nebo morální. Na druhé straně porušení pouze
morální povinnosti zakládá morální odpovědnost s následkem v podobě morálního odsouzení
společností. Jiné dělení na odpovědnost právní, politickou, ústavní a morální uplatňuje A.
Gerloch ve své knize o teorii práva.3
Pro právní odpovědnost má zásadní význam ustanovení článku 2 odst. 2 LZPS, ze
kterého plyne, že právní odpovědnost může být státní mocí uplatňována pouze v případech a v
mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Rozsah a meze právní
odpovědnosti je tedy možné měnit pouze zákonem.
Pouze právní normy mohou založit právní odpovědnost, přičemž právní
odpovědností se rozumí povinnost strpět za porušení povinnosti následky stanovené právními
normami, v rámci odpovědnostního právního poměru. Právní odpovědnost je zpravidla
spojena se vznikem nové (sekundární) povinnosti, a to v důsledku zaviněného porušení
povinnosti původní.4 Někdy jsou právní vědou pod pojem odpovědnosti zahrnovány i případy
vzniku nové povinnosti, kdy není dáno zaviněné porušení odpovědnosti tím, komu nová
povinnost vzniká (občas jsou tyto případy označeny jako objektivní odpovědnost).
1 Boguszak, Jiří; Čapek, Jiří; Gerloch, Aleš. Teorie práva. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 189.
2 Boguszak, Jiří; Čapek, Jiří; Gerloch, Aleš. Teorie práva. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 195.
3 Gerloch, Aleš. Teorie práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, str. 178.
4 Boguszak, Jiří; Čapek, Jiří; Gerloch, Aleš. Teorie práva. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004,str. 195.
K definování pojmu právní odpovědnost srov.: Gerloch, Aleš. Teorie práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, str. 179.
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Obsahem právní povinnosti je nutnost určitého chování, které vymezují právní normy.
Pokud se povinný choval, jak neměl (komisivní porušení povinnosti), nebo nechoval, jak měl
(omisivní porušení právní povinnosti), dojde k porušení povinnosti. Přitom porušení
povinnosti je objektivním stavem, který se v právu posuzuje odděleně od otázky deliktní
způsobilosti toho, kdo povinnost porušil.
Porušení povinnosti může mít různé právní následky, společným rysem všech těchto
následků je potom snaha zabránit porušování povinnosti a napravit následky tohoto porušení.
Jedním z typů následků je případ, kdy povinnost, která byla porušena, zpravidla stále
trvá a zároveň je tu možnost vynucení splnění původní povinnosti státním donucením (na
povaze věci samozřejmě záleží, zda toto vynucení bude možné).
Jiným následkem je vznik nové (sekundární) povinnosti v důsledku zaviněného
porušení původní povinnosti tou osobou, které tato sekundární povinnost vzniká. Jedná se
zejména o případy, kdy se povinný choval jinak, než měl.
Konečně dalšími právními následky porušení povinnosti jsou případy neplatnosti
právního úkonu, zániku práva apod.
Na základě vztahu objektivních a subjektivních předpokladů se rozlišují dvě formy
odpovědnosti, a to odpovědnost subjektivní (za zavinění) a objektivní (bez ohledu na
zavinění). Při objektivní odpovědnosti mohou být připuštěny liberační důvody, nebo je tato
odpovědnost konstruována jako absolutní (tj. bez možnosti liberace). Objektivní odpovědnost
je vyloučena v trestním a přestupkovém právu, naopak v soukromém právu a některých
institutech práva správního má široké uplatnění.5
Právní odpovědnost je také možné rozdělit na veřejnoprávní a soukromoprávní.
V případě veřejnoprávní odpovědnosti vzniká odpovědnostní vztah delikventa vůči
subjektu, kterým není poškozený, ale stát, popř. jiná veřejnoprávní korporace. Hlavní význam
spočívá v postihu delikventa a zároveň v preventivním působení, a to ve formě individuální
prevence (vůči delikventovi) a generální prevence (působením na veřejné mínění). Mezi
veřejnoprávní delikty se řadí trestné činy, přestupky a jiné správní delikty a disciplinární
delikty. Pod pojmem právní delikt se přitom rozumí porušení nebo nesplnění právní
5 Boguszak, Jiří; Čapek, Jiří; Gerloch, Aleš. Teorie práva. 2. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 189196.
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povinnosti.
Soukromoprávní odpovědnost charakterizuje paritní vztah odpovědnosti mezi
poškozeným a delikventem. Klasickými případy této odpovědnosti jsou např. odpovědnost za
škodu, z prodlení nebo z bezdůvodného obohacení.6

2.1 Právní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí
Negativní vlivy člověka na životní prostředí postupně vedly k úvahám státu, jak těmto
negativním vlivům zabránit nebo je omezit. Významnou roli pro dosažení cílů v této oblasti
hrají prostředky právní.
Právní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí je jedním ze zvláštních
druhů právní odpovědnosti. Předmětem ochrany této ekologicko-právní odpovědnosti je
životní prostředí a jeho složky, tato odpovědnost je potom upravena předpisy práva životního
prostředí, trestního práva, správního práva a občanského práva. Základním rysem životního
prostředí je přitom skutečnost, že tvoří předpoklad existence jakékoliv jeho části, tj. všech
forem života i neživých složek. Charakteristické pro životní prostředí také je, že zásah do
jedné jeho části se dříve nebo později projeví v jeho částech dalších. 7
Právní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí zahrnuje na jedné straně
odpovědnost deliktní, na druhé straně také odpovědnost za ztráty na životním prostředí. V
našem právu se v oblasti ekologicko-právní odpovědnosti uplatňují obě kategorie
odpovědnosti, a to jak odpovědnost objektivní (za následek), tak i subjektivní (za zavinění).
Deliktní odpovědnost je odpovědností za protiprávní jednání, tj. za takové jednání,
které porušuje jednotlivá ustanovení (povinnosti osob) na ochranu životního prostředí nebo
jeho složek. V právu životního prostředí se uplatňuje odpovědnost trestní a správní, přičemž
správní je v praxi častěji využívána. Zároveň ale význam trestního práva pro ochranu
životního prostředí výrazně stoupá vzhledem k jeho odstrašující funkci a zvyšující se četnosti
a závažnosti protiprávních činů proti životnímu prostředí, jejichž sankcionování jen na úrovni
správního práva se nejeví jako dostatečné.8
6 Gerloch, Aleš. Teorie práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, str. 182-186.
7 Stejskal, V. Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Praha : Univerzita Karlova v
Praze – Právnická fakulta, ediční středisko, 2002, str. 24-25.
8 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 73.
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Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí by měla plnit
několik funkcí. První z nich je funkce výchovně preventivní vedoucí k tomu, aby pachatel
znovu neohrožoval nebo nepoškozoval životní prostředí a aby docházelo k odrazování dalších
potencionálních pachatelů od protiprávního jednání. Další funkce, reparační, spočívá v
náhradě škody, a nepřímo také v účelovém vázání finančních prostředků vybraných na
pokutách. Stimulační funkce má podněcovat k ekologickému chování a v neposlední řadě
funkce represivní, která úzce souvisí s prevencí, dodává jednotlivým pravidlům chování
skutečnou hodnotu závaznosti a vynutitelnosti. 9

2.2 Ústavní základy
Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí má také svoje
ústavní základy obsažené v Ústavě a Listině základních práv a svobod. V Preambuli Ústavy je
vyjádřeno odhodlání občanů České republiky společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a
kulturní bohatství. Toto ustanovení, ač určeno občanské společnosti, stanovuje povinnost
státu učinit vše pro to, aby těchto cílů bylo dosaženo.
Podle článku 7 Ústavy dbá stát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu
přírodního bohatství, čímž jsou určeny povinnosti a odpovědnost státu v oblasti životního
prostředí. Právo každého na příznivé životní prostředí, které náleží každé fyzické osobě – tj.
nejen občanům našeho státu, ale i např. cizím státním příslušníkům, zakotvuje článek 35 odst.
1 LZPS. K zajištění tohoto práva formuluje stát povinnosti, překážky a sankce pro ty, kdo by
škodili životnímu prostředí. Má-li každý právo na příznivé životní prostředí, znamená to
zároveň jeho povinnost předcházet jeho znečišťování a poškozování a minimalizovat
negativní důsledky své činnosti na životní prostředí. Podle článku 41 odst. 1 LZPS je možné
se domáhat práva na příznivé životní prostředí pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení
provádějí.

9 Stejskal, V. Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Praha : Univerzita Karlova v
Praze – Právnická fakulta, ediční středisko, 2002, str. 26-27.
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Dalším významným ustanovením je článek 35 odst. 3 LZPS, podle kterého nesmí
nikdo při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje,
druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Souvisejícím
ustanovením je článek 11 odst. 3 LZPS omezující vlastnické právo, který stanoví, že
vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem
chráněnými obecnými zájmy, jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní
prostředí nad míru stanovenou zákonem.
Ústava a LZPS obsahují základní principy, které jsou dále podrobněji rozvíjeny
zákony. Ochrana životního prostředí přitom v sobě zahrnuje činnosti pro předcházení,
omezování a odstraňování znečišťování a poškozování životního prostředí a uplatňování
odpovědnosti v této oblasti.
Základ deliktní odpovědnosti fyzických osob v ochraně životního prostředí na ústavní
úrovni tvoří i obecná zásada podle článku 2 odst. 2 Ústavy, podle kterého je možné uplatňovat
státní moc pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (státní moc zaručuje
práva a svobody, způsob, jakým je možné uplatňovat státní moc, což zahrnuje i oblast sankcí,
které může státní moc použít, stanoví zákon). Zároveň platí, že povinnosti mohou být
ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a při zachování základních práv a svobod
(čl. 4 odst. 1 LZPS), přičemž zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně
pro všechny případy splňující stanovené podmínky (čl. 4 odst. 3 LZPS). Významné je
ustanovení článku 39 LZPS zakotvující pravidlo, že jen zákon stanoví, které jednání je
trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, je možné za jeho
spáchání uložit. Dále také ustanovení článků 36 až 40 hlavy páté (Právo na soudní a jinou
právní ochranu) LZPS.10

10 Stejskal, V. Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí. Praha : Univerzita Karlova v
Praze – Právnická fakulta, ediční středisko, 2002, str. 31-33.

11

3 Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí

3.1 Trestněprávní ochrana životního prostředí podle mezinárodního práva
Protiprávní jednání proti zájmu na ochraně životního prostředí není zatím v
mezinárodním právu účinně trestáno prostředky trestního práva. Na regionální úrovni se v této
oblasti významně projevila činnost Rady Evropy.
Rada Evropy se věnuje oblasti možnosti uplatnění trestního práva v ochraně životního
prostředí od počátku 70. let 20. století. Podpora jednotného přístupu k ekologické kriminalitě
se projevila na půdě Rady Evropy v roce 1998, kdy byla přijata Evropská konvence o
trestněprávní ochraně životního prostředí (Convention on the Protection of the
Environment through Criminal Law) (ETS 172, Štrasburk, 1998). Prvních sedm států
(Francie, Německo, Dánsko, Finsko, Island, Řecko a Švédsko) podepsalo tuto úmluvu 4.
listopadu 1998. Od počátku byla úmluva otevřena k podpisu i dalším členským státům Rady
Evropy a také nečlenským státům, které se na její přípravě aktivně podílely (např. Kanada).
Do září 2000 byla úmluva podepsána 11 státy, k její účinnosti je ovšem nezbytné, aby ji
ratifikovaly nejméně tři země, k čemuž zatím nedošlo. Česká republika tak zatím také
neučinila.11
Úmluva požaduje důslednou kriminalizaci každého protiprávního jednání proti
taxativně vyjmenovaným složkám životního prostředí, pokud dosáhne určitého vyššího stupně
společenské nebezpečnosti. Smluvní strany mají přijmout ve svém národním právu taková
vhodná opatření, která jsou potřebná pro zavedení trestných činů postihující úmyslné:
•

uvolnění nebo vypouštění určitého množství látek nebo radiace do ovzduší, půdy nebo
vody, jsou-li schopny vážně ohrozit život nebo zdraví nebo poškodit zdraví nebo
vyvolat smrt lidí

•

emise látek nebo radiace do ovzduší, půdy nebo vody, které jsou schopné způsobit

11 Stejskal, Vojtěch. Nová komunitární trestněprávní ochrana životního prostředí na obzoru. České právo
životního prostředí, 2007, roč. VIII, č. 1, str. 5-6.
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jejich trvalé zhoršení nebo hmotnou škodu chráněných památek, smrt nebo vážné
zranění lidí, nebo živočichů nebo ohrožení rostlin a živočichů
•

nezákonné disponování, zacházení, uskladňování, přeprava, vývoz nebo dovoz
nebezpečných odpadů, jsou-li schopné způsobit hmotnou škodu na majetku, poškodit
zdraví nebo způsobit smrt lidi, zhoršit kvalitu vzduchu, vod, půdy nebo ohrozit
rostliny a živočichy

•

nezákonná výroba, dovoz, vývoz, skladování, užívání jaderných nebo radioaktivních
materiálů
Smluvní strany se také zavazují přijmout úpravy (výše v bodech uvedených) trestných
činů do svých právních řádů, které byly spáchány z nedbalosti. V některých případech
si ale mohou vyhradit trestání pouze úmyslných nebo hrubě nedbalostních činů. Do
svých právních řádů mají smluvní státy také zavést postih účastenství na trestném činu
proti životnímu prostředí.12
Na vůli smluvních stran je ponecháno, jestli některé protiprávní činy, které ohrožují

nebo poškozují životní prostředí, ale nevznikly z nich škodlivé následky, budou
sankcionovány jako delikty podle trestního nebo správního práva. Jako sankce, které by měly
následovat za tato protiprávní jednání, Úmluva zmiňuje především trest odnětí svobody,
peněžitý trest, propadnutí věci a také ochranná opatření spočívající např. v uložení povinnosti
uvést životní prostředí do původního stavu tam, kde je to možné. Stíhání a odsouzení
pachatelů příslušným státem se řídí zásadou teritoriality.13
Přijetí této úmluvy je velmi významné z hlediska formulování ekologické kriminility a
jako inspirace pro právní úpravu oblasti ekologické kriminality v rámci

Evropského

společenství.

12 Stejskal, Vojtěch. Nová komunitární trestněprávní ochrana životního prostředí na obzoru. České právo
životního prostředí, 2007, roč. VII, č. 1, str. 6-7
13 viz http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/172.htm
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3.2 Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním
a unijním právu
Štrasburskou úmluvu Rady Evropy o trestněprávní ochraně životního prostředí
podepsalo i několik členských států tehdejší evropské patnáctky a stala se inspirací pro
komunitární právo.
V roce 2001 byl v Goteborgu přijat Šestý akční program pro životní prostředí, a to na
období let 2002 – 2010. Členské státy se zde shodly na nutnosti bojovat proti environmentální
kriminalitě.
Návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí ( COM 2001/139) přijala
Komise v březnu roku 2001. Cílem této navrhované směrnice bylo zajistit účinnější
uplatňování právních předpisů ES při ochraně životního prostředí zavedením minimálního
souboru trestných činů v rámci celého ES. 14 Komise opírala svůj návrh o čl. 174 a 175
Smlouvy ES, byla i poskytnuta možnost přijmout nebo zachovat přísnější úpravu (čl. 176
Smlouvy ES). Pochybnosti, zda by tato směrnice nebyla v rozporu se Smlouvou ES z důvodu
zasahování do národních kompetencí členských států, přiměly Radu EU připravit rámcového
rozhodnutí. Rada EU se přitom opírala o čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU (přijímání rámcových
rozhodnutí za účelem sbližování právních a správních předpisů členských států) a tzv. třetí
pilíř Smlouvy o EU, hlavu šestou, policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.
V roce 2003 bylo tedy Radou EU přijato rámcové rozhodnutí Rady č. 2003/80/SVV
z 27. ledna 2003, o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva. Jednalo
se zároveň o první vlastní právní předpis EU v oblasti boje s environmentální kriminalitou.
Rámcové rozhodnutí nabylo platnosti 5. února 2003 publikací v úředním věstníku EU
(Official Journal). Lhůta pro přijetí nezbytných opatření k převzetí ustanovení tohoto
rámcového rozhodnutí členskými státy byla stanovena do 27. ledna 2005.
Zvrat v této oblasti přinesl rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-176/03,
kterým došlo ke zrušení rámcového rozhodnutí Rady č. 2003/80/SVV, protože bylo přijato
14 Stejskal, Vojtěch. Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu těsně před
cílem? České právo životního prostředí, 2008, roč. VIII, č. 2, str. 63.
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mimo legislativní rámec Společenství. Argumenty ESD byly následující: K vydání společné
právní úpravy měl být použit jako právní základ čl. 175 SES. Účel a obsah napadeného
rámcového rozhodnutí (zvýšení efektivnosti prosazování ochrany životního prostředí) spadá
do kompetence ES. Přestože trestněprávní hmotné a procesní normy obecně nespadají do
kompetence ES, toto nemůže bránit ES přijetí takových opatření, která jsou nezbytná k
zajištění účinnosti ochrany životního prostředí, tedy i trestní sankce.15
V únoru 2007 zveřejnila Komise ES návrh na vydání směrnice Rady a Parlamentu o
trestněprávní ochraně životního prostředí. Návrh směrnice se opíral o čl. 175 odst. 1 SES a
snažil se prosadit ochranu životního prostředí prostřednictvím harmonizace trestných jednání
a odpovědnosti fyzických a právnických osob, obsahoval i ustanovení ohledně sankcí. Další
soudní spor Komise ES a Rady EU, ve kterém se ESD zabýval neplatností Rámcového
rozhodnutí Rady EU 2005/667/SVV o boji proti znečištění z lodí, vedl k rozhodnutí ESD č.
C-440/05, ve kterém ESD konstatoval, že je možné zavést skutkové podstaty trestných činů
Společenstvím, ale není možné stanovit konkrétní druh a výše trestních sankcí. Komise tedy
přepracovala i návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí z roku 2007.
Změnou prošlo ustanovení o druzích a výši sankcí tak, že se jejich stanovení ponechává na
jednotlivých členských státech, požadavkem směrnice je pouze obecné vyjádření, že sankce
musí být přiměřené, účinné a odrazující.
Evropská unie následně přijala dne 19. listopadu 2008 Směrnici Evropského
Parlamentu a Rady č. 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí, která je
historicky prvním platným právním předpisem z oblasti trestněprávní ochrany životního
prostředí v rámci ES a posiluje vymahatelnost práva EU v oblasti životního prostředí. Tato
směrnice určuje minimální okruh protiprávních jednání16, které musí členské státy účinně
15 Stejskal, Vojtěch. Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu těsně před
cílem? České právo životního prostředí, 2008, roč. VIII, č. 2, str. 64.
16 Jedná se o:
a) 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;
b) 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;
c) 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 (1) a probíhá v množství jiném
než zanedbatelném, ať již je provedena jednorázově nebo v několika zásilkách, které spolu zřejmě souvisejí;
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trestat, přičemž protiprávním jednáním je jednání v rozporu s unijním právem (popř.
národními transpozičními předpisy). Směrnice vymezuje skutkové podstaty, ale nezabývá se
žádnými procesními normami. V jednotlivých národních právních řádech musí být trestné
spáchání uvedených trestných činů jak úmyslně, tak i přinejmenším z hrubé nedbalosti, včetně
návodu a pomoci.
Směrnice se také věnuje odpovědnosti právnických osob, která nemusí být nezbytně
trestněprávní, ale sankce uložené za její protiprávní činnost musí být účinné, přiměřené a
odrazující.
Směrnice stanoví pouze minimální pravidla, proto členské státy mohou přijmout nebo
si ponechat přísnější opatření pro trestněprávní ochranu životního prostředí.

Lhůta pro

implementaci směrnice do národních právních řádů byla stanovena do 26. prosince 2010.17

d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) 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;
h) každé jednání, které způsobí významné poškození stanoviště v chráněné lokalitě;
i) výroba, dovoz, vývoz, uvádění na trh nebo používání látek poškozujících ozonovou vrstvu.
Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0028:0037:CS:PDF
17 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 76-77.
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3.3 Historie ochrany životního prostředí prostředky trestního práva v
našem právním řádu

Trestní právo zaujímá stále významnější roli v ochraně životního prostředí. Četnost a
závažnost protiprávních činů proti životnímu prostředí se v posledních letech neustále zvyšuje
a trestání na úrovni správního práva se nejeví jako dostatečné. Trestní právo se tak postupně
od konce 20. století stává prostředkem ochrany nejen lidského života, zdraví nebo majetku,
ale i životního prostředí. Svojí odstrašující funkcí vede k plnění povinností stanovených
osobám jinými právními předpisy, které upravují vztahy týkající se životního prostředí.
Již před rokem 1989 bylo u nás trestní právo k ochraně životního prostředí využíváno,
i když v omezeném rozsahu. Využívána byla ustanovení o trestných činech hospodářských
(např. skutková podstata trestného činu Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví), a
dále skutkové podstaty trestných činů Obecné ohrožení, Poškozování cizí věci, Zneužívání
vlastnictví nebo Zneužívání pravomoci veřejného činitele. Jednotlivé skutkové podstaty přímo
aplikovatelné na protiprávní činy proti životnímu prostředí vznikly až později.
Změna nastala až na přelomu 80. a 90. let 20. století novelami č. 159/1989 Sb. a č.
175/1990 Sb., které novelizovaly v té době platný trestní zákoník č. 140/1961 Sb.
Zákon č. 159/1989 Sb. založil novým § 181a skutkovou podstatu trestného činu
Ohrožení životního prostředí, která spočívala v ohrožení životního prostředí porušením
zvláštních předpisů o tvorbě a ochraně životního prostředí týkajících se ovzduší, vod, půdy,
ochrany živočichů nebo rostlin nebo nakládání s jadernými nebo radioaktivními, toxickými
nebo nebezpečnými biologickými materiály. Nedbalostní forma tohoto trestného činu byla
zakotvena v § 181b.
Tento § 181a byl následně změněn novelou č. 175/1990 Sb., která stanovila, že
ohrožení životního prostředí se dopustí ten, kdo úmyslně vydá životní prostředí v nebezpečí
závažného poškození porušením předpisů o ochraně životního prostředí a hospodaření s
přírodními zdroji. Kvalifikovaná skutková podstata ve 2. a 3. odstavci byla spojena s pojmy
značná újma a újma velkého rozsahu. Velmi široká a obecná formulace tohoto trestného činu
činila v teorii i praxi problémy např. i z toho důvodu, že pojem životního prostředí byl
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vymezen až zákonem č. 17/1992 Sb. Velká abstraktnost skutkové podstaty v kombinaci s
malou zkušeností orgánů činných v trestním řízení s ekologickou kriminalitou způsobily, že
místo § 181a a 181b TZ1961 byly v praxi častěji využívány skutkové podstaty obecnější nebo
naopak speciálnější.
Další novela (zákon č. 238/1999 Sb.) starého trestního zákona se dotkla oblasti
životního prostředí ustanovením, že veřejným činitelem je také fyzická osoba pověřena lesní
stráží, vodní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud vykonává
oprávnění a pravomoci podle zvláštních právních předpisů. Těmto veřejným činitelům byla
tedy zaručena zvýšená trestněprávní ochrana i odpovědnost.
Další skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí zavedla novela
trestního zákona (zákon č. 134/2002 Sb.), a to vedle nového znění § 181a a 181b TZ1961
Ohrožení a poškození životního prostředí také nové trestné činy Poškozování lesa těžbou,
Nakládání s nebezpečnými odpady a Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími
živočichy a planě rostoucími rostlinami. Tato novela se snažila řešit problémy, které vyplývaly
z předchozí nedostatečné právní úpravy, a zároveň naplňovala některé mezinárodní závazky v
podobě Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
(CITES), či závazků v rámci sjednocování legislativy České republiky a Evropského
společenství (např. čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení č. 338/97/ES, o ochraně volně žijících druhů
fauny a planě rostoucí flóry regulováním obchodu s nimi).
Významnou změnu přinesla novela u nového znění § 181a a § 181b starého trestního
zákoníku, kdy, kromě přejmenování na Ohrožení a poškození životního prostředí, opouští
původní úpravu zahrnující pojmy značné újmy a újmy velkého rozsahu na životním prostředí,
které se často velmi obtížně zjišťovaly, a místo toho klade důraz na ohrožení a poškození
jednotlivých složek životního prostředí, územní rozlohu nebo stupeň zvláštní územní ochrany
přírody a krajiny.
V důsledku této změny byly k trestání činů proti životnímu prostředí využívány
skutkové podstaty obecné (využitelné pro postihování činů proti zájmům na ochraně životního
prostředí jako takového - § 181a a 181b TZ1961), zvláštní (např. Pytláctví, Poškozování lesa
těžbou, Nakládání s odpady nebo Týrání zvířat) a ostatní (ty, které lze také využít pro ochranu
životního prostředí – např. Zneužití pravomoci veřejného činitele, Obecné ohrožení nebo
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Poškozování cizí věci). Tyto skutkové podstaty spadaly do různých hlav starého trestního
zákona. Samotný trestný čin Ohrožení a poškození životního prostředí (§ 181a a 181b
TZ1961) byl zařazen v hlavě 4 – Trestné činy obecně nebezpečné.
Nová formulace skutkové podstaty trestného činu Ohrožení a poškození životního
prostředí (§ 181a TZ1961) sankcionovala jednání, kdy pachatel úmyslně znečistil nebo jiným
způsobem poškodil půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, že
porušil předpisy o ochraně životního prostředí nebo předpisy o ochraně a využívání přírodních
zdrojů a na větším území nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo,
ohrozil společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin
(poškození životního prostředí), nebo kdy pachatel úmyslně poškození životního prostředí
zvýšil nebo ztížil jeho odvrácení nebo zmírnění. Nedbalostní formu tohoto jednání zakotvil §
181b.18

18 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 71-73.
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3.4 Nový trestní zákoník z roku 2009
Nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) nabyl účinnosti 1. ledna 2010. Podle
profesora J. Jelínka samotná definice trestního práva hmotného zní následovně: Trestní právo
hmotné je odvětvím práva, které chrání práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických
osob, zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky před trestnými činy taxativně
vypočtenými v trestněprávních normách.19
Trestněprávní ochrana přitom spočívá v tom, že trestní právo stanoví, které
společensky škodlivé činy jsou trestné, a určí tresty za jejich spáchání. Zároveň také upravuje
ukládání tzv. ochranných opatření.20
Trestní právo má několik základních funkcí, a to funkci ochrannou, preventivní,
represivní a regulativní. Nejvýznamnější je přitom funkce ochranná spočívající v ochraně
společnosti před kriminalitou. Trestní právo zároveň ovlivňuje zásada, že by mělo být až
úplně posledním prostředkem k ochraně společnosti, který doplňuje ochranu, kterou poskytují
normy jiných právních odvětví a svou roli plní v případě, že jiné právní prostředky nejsou
účinné.21
Nový trestní zákoník je založen na několika principech, které vycházejí z principů
právního státu a tvoří základ, na kterém je celá koncepce trestního práva postavena.
Prvním z nich je již výše zmíněná subsidiarita trestního práva (obsažena v § 12 TZ),
tzv. princip „ultima ratio“, který považuje trestní právo za krajní prostředek pro ochranu
jednotlivců a společnosti. Dále je to princip „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“,
kdy pachatele lze uznat vinným trestným činem a lze mu uložit trestněprávní sankci pouze na
základě zákona (zásada zákonnosti zakotvená též v § 12 TZ). Zákaz retroaktivity přísnějšího
zákona vyplývá již z § 1 TZ. Dalším principem zákazu analogie v neprospěch pachatele (in
malam partem) je stanovena nepřípustnost analogie pro rozšiřování podmínek trestní
19 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 17
20 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2010, str. 33
21Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 20-21
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odpovědnosti nebo při stanovení trestů, ochranných opatření a podmínek pro jejich uložení.
Trestní odpovědnost fyzických osob je individuální, vyjadřuje odpovědnost pouze za vlastní
jednání, zároveň je vždy založena na zavinění. Kolektivní odpovědnost je vyloučena.
Významnou zásadou je i zásada humanismu. Ukládání sankcí a jejich výkon by měl
vyjadřovat přiměřenost trestání vzhledem k závažnosti spáchaného trestného činu a osobě
pachatele. Tyto zásady nejsou v novém trestním zákoníku až na výjimky přímo definovány,
ale vyplývají z celkové koncepce tohoto zákoníku a jsou v teorii i praxi obecně uznávány.22

Podle § 13 TZ se trestným činem rozumí protiprávní čin, který trestní zákon označuje
za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Trestný čin mladistvého se
nazývá provinění podle § 6 odst. 1 ZSVM.
Prvním znakem každého trestného činu je protiprávnost, protože trestným činem může
být pouze čin nedovolený, protiprávní. Tato protiprávnost je charakterizována jako rozpor s
právní normou v rámci právního řádu. Právem nedovolený čin ale nemusí být vždy trestným
činem. Některé z těchto činů jsou přestupky nebo jinými správními delikty, disciplinárními,
popř. pořádkovými delikty, jiné jsou postihovány na základě ustanovení občanského práva,
zejména náhradou škody. Odlišnost od ostatních protiprávních činů spočívá především ve
skutečnosti, že se jedná o delikty s vyšším stupněm nebezpečnosti pro společnost.
Protiprávnost daného činu se vyvozuje z právního řádu jako celku.23
Existují ovšem okolnosti (okolnosti vylučující protiprávnost), které pachatele činu
jinak trestného zbavují trestní odpovědnosti. Jednání tedy zůstává dovolené, pokud je
protiprávnost vyloučena z nějakého ospravedlňujícího důvodu. Dojde-li k jednání za okolností
vylučujících protiprávnost, pak toto jednání od samého počátku není trestné (od počátku nejde
o trestný čin), protože tu schází protiprávnost. V novém trestním zákoníku je uvedeno pět
okolností vylučujících protiprávnost, a to krajní nouze (§ 28 TZ), nutná obrana (§ 29 TZ),
svolení poškozeného (§ 30 TZ), přípustné riziko (§ 31 TZ) a oprávněné použití zbraně (§ 32
TZ). Teorie a praxe k nim dále řadí výkon dovolené či dokonce přikázané činnosti.
Specifickou okolností vylučující protiprávnost je potom beztrestnost policejního agenta, která
je uvedena ve zvláštní části trestního zákona a uplatní se za podmínek tam stanovených. Od
22 Stejskal, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo životního prostředí, 2009, roč. IX, č. 1, str. 44.
23 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 114-115.
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okolností vylučujících protiprávnost je potřeba odlišit důvody zániku trestnosti, kterými jsou
případy, kdy v době, kdy byl čin spáchán, se jednalo o trestný čin, jehož trestnost ovšem
dodatečně zanikla např. z důvodu účinné lítosti nebo promlčení trestního stíhání.24
Druhou obligatorní podmínkou trestného činu, která musí být současně splněna s
protiprávností, jsou znaky uvedené v zákoně, tj. formální znaky trestného činu. O pojetí
trestného činu, které uvádí § 13 odst. 1 TZ, hovoříme jako o formálním pojetí trestného činu.25
Formální pojetí trestného činu, na rozdíl od předchozí úpravy spočívájící v materiálněformálním pojetí, by mělo být výhodné z hlediska přesného vymezení skutkových podstat
jednotlivých trestných činů, důsledného sledování požadavku zásady „nullum crimen sine
lege“, rovnosti občanů před zákonem a zároveň v nedávání možnosti orgánům činným v
trestním řízení jít nad rámec zákona.
Legální definici trestného činu podle § 13 odst. 1 TZ doplňuje hmotněprávní korektiv
odrážející zásadu subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 TZ), který stanoví, že trestní
odpovědnost pachatele a důsledky s ní spojené lze uplatňovat pouze v případech společensky
škodlivých, pokud uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu není dostatečné.
Druhým doplňujícím korektivem je procesněprávní korektiv vyjadřující zásadu oportunity,
která představuje možnost státního zástupce zastavit trestní stíhání z důvodu neúčelnosti podle
§ 172 odst. 2 písm. c) TŘ, popř. věc před zahájením trestního stíhání odložit dle § 159a odst. 4
TŘ.
Vedle protiprávnosti a typových znaků trestného činu (znaky skutkové podstaty
trestného činu charakterizující objekt, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku)
řadíme ke znakům trestného činu i obecné znaky uvedené v zákoně, kterými jsou věk (§ 25
TZ) a příčetnost (§ 26 TZ) a které se týkají všech trestných činů bez rozdílu. Trestný čin může
tedy spáchat pouze osoba, která dovršila patnáctý rok svého věku a byla příčetná. U
mladistvých pachatelů se navíc vyžaduje rozumová a mravní vyspělost, spočívající v
možnosti rozpoznat protiprávnost svého jednání a ovládnout je.26

24

Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 241-243.

25 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 116
26 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 116-120.

22

Trestným činem se zároveň dle platné právní úpravy rozumí i příprava zvlášť
závažného zločinu, stanoví-li to výslovně zákon, a dále pokus trestného činu a účastenství na
trestném činu ve formě organizátorství, návodu a pomoci.

Nový trestní zákoník z roku 2009 zavedl s účinností od 1. ledna 2010 dvě kategorie
soudně trestných deliktů, a to zločiny a přečiny (§ 14 TZ). České trestní právo je tedy opět
založeno na bipartici trestných činů. Přečiny jsou definovány pozitivně jako všechny trestné
činy spáchané z nedbalosti a ty úmyslné trestné činy, za které zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Z daného vyplývá, že bez ohledu na trestní
sazbu jsou všechny nedbalostní trestné činy přečiny. Naopak zločiny jsou vymezeny
negativně jako trestné činy, které nejsou přečiny. Zvláštní skupinu zločinů pak představují
zvlášť závažné zločiny, kterými jsou úmyslné trestné činy, za které trestní zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí minimálně deset let. 27
Trestní odpovědnost může zaniknout účinnou lítostí u řady trestných činů na ochranu
životního prostředí, a to u trestných činů podle § 293, 294, 295, 298, 299, 300, 306, 307 TZ.
Podle § 33 TZ upravujícího účinnou lítost trestní odpovědnost zaniká, pokud pachatel
dobrovolně zamezil škodlivému následku nebo ho napravil, nebo učinil o trestném činu
oznámení v době, kdy ještě mohlo být škodlivému následku trestného činu zabráněno. Toto
oznámení musí být učiněno státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může učinit
oznámení svému nadřízenému.
Nový trestní zákoník používá místo pojmu veřejný činitel institut tzv. úřední osoby.
Pro ochranu životního prostředí je významné, že podle § 127 odst. 1 písm. f TZ je úřední
osobou také fyzická osoba, která byla ustanovena lesní, mysliveckou nebo rybářskou stráží
nebo stráží přírody za podmínky, že tato fyzická osoba plní úkoly státu a využívá k tomu
pravomoc, která ji byla k plnění těchto úkolů svěřena. Pro trestní odpovědnost a ochranu
úřední osoby podle jednotlivých ustanovení trestního zákona platí, že trestný čin musí být
spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností.

27 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 125-127
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Beztrestnost policejního agenta, který tajně působí ve zločinecké organizaci,
upravuje § 363. Policista, který je agentem podle jiného právního předpisu a účastní se na
činnosti organizované zločinecké skupiny nebo ji podporuje, není podle § 361 odst. 1 a 2
trestný pro trestný čin Účasti na organizované zločinecké skupině za podmínky, že se tohoto
trestného činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch
organizované zločinecké skupiny. Takovýto policista (agent) účastnící se činnosti
organizované zločinecké skupiny nebo působící jako člen organizované skupiny nebo takovou
skupinu podporující, není také trestně odpovědný pro trestný čin uvedený v § 363 odst. 2 TZ.
V oblasti ekologické kriminality se jedná např. o § 281, 282, 283, 284, 285, 286, 298, 299,
348 TZ, pokud se tohoto trestného činu dopustil s úmyslem odhalit pachatele trestné činnosti
ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Ustanovení § 134 odst. 1 TZ objasňuje, co se rozumí věcí v právním smyslu. Toto
ustanovení o věcech se vztahuje i na živá zvířata, nevyplývá-li z dalších ustanovení trestního
zákona něco jiného. Živá zvířata již tedy nemusí být považována automaticky za movité věci,
ale mohou mít odlišné postavení v závislosti na příslušných paragrafech trestního zákona.
Naproti tomu mrtvá zvířata a jejich části jsou považovány za věci v právním smyslu vždy.28

28 Stejskal, Vojtěch. Nový trestní zákon 2010. České právo životního prostředí, 2009, roč. IX, č. 1, str. 43-47.
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3.4.1 Podmínky trestní odpovědnosti
Základem trestní odpovědnosti je podle našeho trestního práva spáchání trestného činu
(resp. spáchání provinění u mladistvých). Skutková podstata trestného činu tvoří jeden z
formálních znaků trestného činu. Jedná se o právní formu, která vyjadřuje typové znaky
trestného činu uvedené v trestním zákoně, tj. je souhrnem objektivních a subjektivních znaků
určujících jednotlivé druhy trestných činů a odlišující je navzájem. Znaky skutkové podstaty
trestného činu jsou uvedeny jak v obecné, tak i zvláštní části trestního zákoníku. Její význam
spočívá v přesném vymezení podmínek trestní odpovědnosti a stanovení zákonných limitů
omezující práva a svobody občanů. Zároveň jasné, přesné a určité skutkové podstaty zaručují
zákonnost trestněprávního postihu bez libovůle rozhodování o tom, co je trestné a co nikoli.
Formulace skutkové podstaty odráží ústavní zásadu, že pouze zákon stanoví, které jednání je
trestným činem a jaký trest, popř. i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho
spáchání uložit (čl. 39 LZPS). Od skutkové podstaty odlišujeme dispozici, která je souhrnem
všech podmínek trestní odpovědnosti včetně těch, které nejsou znakem skutkové podstaty
trestného činu (věk, příčetnost, rozumová a mravní vyspělost u mladistvých). 29

Znaky skutkové podstaty
Obligatorními znaky skutkové podstaty jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a
subjektivní stránka. Tyto znaky má každá skutková podstata, i když nejsou výslovně v
dispozici vyjádřeny. Kromě obligatorních znaků může mít skutková podstata také znaky
fakultativní, např. určitě vymezený čas jednání, místo, cíl, pohnutka. Pokud fakultativní znak
skutková podstata obsahuje, musí být tento znak naplněn, má-li dojít ke spáchání trestného
činu.
Objekt trestného činu obvykle není v zákoně uveden a určuje se výkladem. Zároveň
je tou skutečností, která rozděluje trestné činy do jednotlivých hlav zvláštní části trestního
zákona. Můžeme se setkat s různými vymezeními objektu trestného činu. Zpravidla je objekt
trestného činu definován jako společenské vztahy (např. vlastnické vztahy), zájmy a hodnoty
29 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 143-146.
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(např. život a zdraví člověka, jeho čest, důstojnost a osobní svoboda), které jsou chráněné
trestním zákonem. Individuální objekt je nezbytným znakem každé skutkové podstaty
trestného činu, protože čin, nenarušující nebo neohrožující žádné chráněné hodnoty, nemůže
být trestný. Některé trestné činy mají také ještě hmotný předmět útoku, na který pachatel
daného trestného činu bezprostředně útočí a tím zasahuje objekt tohoto trestného činu.
Předmětem útoku, který je fakultativním znakem objektivní stránky trestného činu, mohou
být lidé nebo věci.30
Objektivní stránka trestného činu spočívá v jednání, následku trestného činu a
příčinného vztahu mezi jednáním a následkem. Jednáním se rozumí projev vůle ve vnějším
světě, tedy konání i opomenutí. Následkem jednání je pak porušení nebo ohrožení hodnot,
které jsou objektem daného trestného činu. Povinným znakem každé objektivní stránky je
příčinný vztah mezi jednání a následkem. Pachatel je trestně odpovědný pouze tehdy, jestliže
svým jednáním následek trestného činu opravdu způsobil.
Pachatelem trestného činu může být pouze trestně odpovědná fyzická osoba, která
bezprostředně spáchala trestný čin, tj. fyzická osoba, která v době činu dovršila patnáctý rok
svého věku a byla příčetná. Jedná-li se o mladistvého, musí být navíc splněna podmínka
rozumové a mravní vyspělosti. Většinu trestných činů může spáchat kdokoli, některé ovšem
požadují, aby pachatel disponoval zvláštní vlastností, postavením nebo způsobilostí.
Subjektivní stránka trestného činu zahrnuje znaky, které vyjadřují psychiku
pachatele ve vztahu k trestnému činu, jejím obligatorním znakem je zavinění. Zavinění je
vnitřní (psychický) vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin, ať již
vytvořeným pachatelem nebo objektivně existujícím bez jeho přičinění již v době činu. 31 Podle
§ 13 odst. 2 TZ je k trestní odpovědnosti za trestný čin zapotřebí úmyslného zavinění,
nestanoví-li trestní zákon výslovně, že zavinění z nedbalosti je postačující. Naopak ohledně
okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby a okolností přitěžujících platí, že není-li
stanoveno jinak, stačí tu zavinění z nedbalosti.
30 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 151-159
K tomu srov.: Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 143
31 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 208
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Základní skutková podstata obsahuje znaky běžného typu daného trestného činu a
zpravidla je vyjádřena v prvním odstavci příslušného ustanovení, naproti tomu kvalifikovaná
skutková podstata v sobě kombinuje znaky základní skutkové podstaty a nějaký další znak
odrážející vyšší stupeň závažnosti daného činu pro společnost. Tento další znak zpravidla
spočívá v závažnějším porušení nebo ohrožení objektu trestného činu, ve způsobu jeho
provedení, ve zvláštním postavení subjektu nebo zvláštní pohnutce. Kvalifikované skutkové
podstaty se zpravidla nacházejí ve druhém a dalším odstavci příslušného ustanovení zvláštní
části trestného zákona a vyznačují se též vyšší trestní sazbou. Naopak privilegovaná
skutková podstata obsahuje skutečnost snižující nebezpečnost činu pro společnost, tudíž je
menší typické závažnosti než skutková podstata základní, zároveň se v trestním zákoně
vyskytuje pouze výjimečně.
Dále je také možné dělit skutkové podstaty podle vyjádření v zákoně na popisné,
odkazovací a blanketní. Popisné popisují znaky trestného činu, odkazovací odkazují na
určitou jedinečnou normu a naopak blanketní odkazují obecně na normu nebo více norem
určitého druhu.
Jiné rozlišování skutkových podstat na jednoduché, složité a složené vychází ze
struktury skutkové podstaty. Jednoduchá skutková podstata charakterizuje pouze jediným
znakem všechny potřebné prvky daného trestného činu, zatímco složitá skutková podstata je
charakteristická mnohostí znaků projevujících se např. ve dvou jednáních, dvou objektech
nebo dvou formách zavinění. Tyto složité skutkové podstaty mají podobu buď tzv.
alternativních skutkových podstat, kdy postačí, je-li dán jeden z více znaků (např. alternativní
trojí jednání v podobě „zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou“ u trestného činu
poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 TZ), nebo tzv. kumulativních skutkových podstat, kdy
všechny znaky musí být dány současně (např. dva objekty u trestného činu loupeže podle §
173 TZ). Skutková podstata složená je potom zvláštním případem kumulativní složité
skutkové podstaty a vzniká spojením znaků dvou skutkových podstat (např. trestný čin
loupeže, kterým pachatel z nedbalosti způsobil smrt jiného člověka podle § 173 odst. 1 a 4
TZ, zahrnuje jednak trestný čin loupeže (§ 173 odst. 1 TZ) a také trestný čin usmrcení z
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nedbalosti (§ 143 TZ)). 32

3.4.2 Hlava 8 trestné činy proti životnímu prostředí
Nový trestní zákon (zákon č. 40/2009 Sb.) obsahuje poprvé v historii českého práva
samostatnou hlavu věnovanou protiprávnímu jednání proti životnímu prostředí, hlavu 8
nazvanou Trestné činy proti životnímu prostředí. Tato hlava obsahuje 17 různých skutkových
podstat.
Druhovým objektem je zájem společnosti na ochraně životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, resp. zájem na zachování ekologické rovnováhy v přírodě, zájem na
zachování všech druhů rostlin a živočichů v přírodě, ochrana zdraví zvířat před týráním,
ochrana člověka (spotřebitele) před nepříznivými vlivy léčiv a před nepříznivými vlivy
pocházejícími od zvířat nebo potravin živočišného původu (§ 305, § 306), zájem na
dodržování pravidel odpadového hospodářství (§ 298), některá ustanovení chrání i majetková
práva (§ 304).33
Častým rysem vyskytujícím se v této hlavě jsou blanketní skutkové podstaty, které
odkazují např. na právní předpisy o ochraně životního prostředí, hospodaření s přírodními
zdroji, mezinárodní úmluvy v oblasti mořského práva atd. Jaký konkrétní předpis musí být ke
spáchání trestného činu porušen, závisí na daném případu.
Velký význam má zákon o životním prostředí (zákon č. 17/1992 Sb.) obsahující
vymezení pojmu životní prostředí, základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti
fyzických a právnických osob v oblasti ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů.
Objektivní stránka u řady trestných činů spočívá již v ohrožení zájmu chráněného
zákonem, vznik poruchy na tomto zájmu potom bývá většinou postihován jako okolnost
podmiňující použití vyšší trestní sazby. Za zmínku stojí skutečnost, že jednání popsaná v §
293, 294, 295, 297, 298 odst. 2, 299, 300, 302, 303, 304 TZ, která musí být naplněna ke
32

Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 143-230

33 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 718
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spáchání trestného činu, již sama o sobě vyžadují, aby tímto jednáním nastala porucha ve
formě např. znečištění či jiného poškození půdy, vody nebo jiných složek životního prostředí,
zničení rostliny nebo usmrcení živočicha, ulovení zvěře nebo ryb v nikoli nepatrné hodnotě
apod.
Pachatelem většiny těchto trestných činů může být kdokoliv, pouze ustanovení § 297,
303 a 304 TZ vyžadují speciální subjekt. Skutečnost, že trestný čin spáchá osoba, která má
uloženou zvláštní povinnost chránit životní prostředí se projevuje v § 293 odst. 2 písm. b), §
294 odst. 2 písm. a) a § 304 odst. 2 písm. c) jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní
sazby.
Z hlediska subjektivní stránky je zpravidla požadováno úmyslné zavinění. Trestné činy
podle § 294 a 300 TZ vyžadují zavinění nedbalostní. Charakteristika jednání „byť i z
nedbalosti“ u trestných činů podle § 295, 298, 301, 306, 307 TZ stanoví, že daných trestný
činů se lze dopustit jednak úmyslně, ale i z nedbalosti. Závažnější formu nedbalosti, tj. hrubou
nedbalost, požaduje zákon v § 303 TZ jako jedinou možnou formu zavinění, alternativně s
úmyslnou formou zavinění se potom hrubá nedbalost objevuje ve skutkové podstatě
ustanovení § 297 TZ.34
V návrhu nového trestního zákoníku bylo počítáno také s kriminalizací přípravy, i když
pouze pro trestný čin Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 TZ). Do platné podoby
nového trestního zákoníku se ale toto ustanovení nedostalo, z čehož vyplývá, že příprava
trestných činů proti životnímu prostředí (podle hlavy 8 zvláštní části TZ) není trestná. Oproti
úpravě starého trestního zákoníku z roku 1961, kdy pachatele bylo možné při naplnění
nejzávažnějších kvalifikovaných skutkových podstat trestných činů Ohrožení a poškození
životního prostředí (ve formě úmyslu) podle § 181a TZ1961 a Neoprávněné nakládání s
chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (v úmyslné formě) podle
§ 181f TZ1961 potrestat i za přípravu, představuje současná právní úprava krok zpět.
Naopak pozitivně lze hodnotit sčítací pravidlo podle § 296 TZ, které se uplatní pro
trestné činy podle § 293 a § 294 TZ (Poškození a ohrožení životního prostředí a Poškození a
34 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 717-720
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ohrožení životního prostředí z nedbalosti) pro zasažená území a vodní toky. Díky tomuto
ustanovení může být potrestán pachatel několika protiprávních jednání spáchaných na více
menších územích. Bohužel platná právní úprava neumožňuje použit toto sčítací pravidlo i pro
případ poškození lesních ploch.35
Skutkové podstaty trestných činů použitelné pro ochranu životního prostředí se
nacházejí kromě hlavy 8 také v dalších hlavách zvláštní části trestního zákoníku. Jedná se
např. o trestný čin Zneužívání vlastnictví podle § 229 TZ, Nedovolené výroby a držení
radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky dle § 281 TZ, Nedovolené výroby a držení
jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu § 282 TZ atd.

35 Jarmič, Libor. Trestní právo a ochrana životního prostředí. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9., č. 9, str. 275
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Skutkové podstaty použitelné pro trestání činů proti životnímu prostředí a jeho
složkám je možné podle platného nového trestního zákoníku rozdělit do tří skupin na
skutkové podstaty:

•

obecné, které jsou využitelné pro sankcionování protiprávního jednání proti ochraně
životního prostředí jako takového (§ 293 a § 294 TZ Ohrožení a poškození životního
prostředí)

•

zvláštní, které jsou použitelné pouze pro určité dílčí problémy ve speciálních
případech (§ 304 TZ Pytláctví, § 295 TZ Poškození lesa, § 298 TZ Neoprávněné
nakládání s odpady, § 299 a § 300 TZ Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně
žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, § 301 TZ Odnímání nebo ničení
živočichů a rostlin, § 305 TZ Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a
jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat, § 306 TZ Šíření
nakažlivé nemoci zvířat, § 307 TZ Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových
rostlin, § 276 a § 277 TZ Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného
zařízení, § 281 TZ Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce
nebezpečné látky, § 282 TZ Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a
zvláštního štěpného materiálu, § 283 TZ Nedovolená výroba a jiné nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a jedy, § 302 TZ Týrání zvířat, § 303 TZ
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti nebo § 297 TZ Neoprávněné vypuštění
znečišťujících látek)

•

ostatní aplikovatelné také ve prospěch ochrany životního prostředí (např. § 272 a 273
TZ Obecné ohrožení, § 228 TZ Poškozování cizí věci nebo § 229 TZ Zneužívání
vlastnictví, § 329 TZ Zneužití pravomoci úřední osoby)36
Jak již bylo uvedeno výše, v tomto dělení jsou zahrnuty jednak trestné činy hlavy 8 TZ
(Trestné činy proti životnímu prostředí) a dále také trestné činy obsažené v jiných
hlavách trestního zákona.

36 Damohorský, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 74-75
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3.4.3 Jednotlivé trestné činy na ochranu životního prostředí
Obecné skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí

Trestné činy Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 TZ) a Poškození a
ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294 TZ) mají obecný charakter ve vztahu k
jiným ustanovením, která chrání jednotlivé složky životního prostředí (např. § 295, § 297 –
301 TZ). Z toho vyplývá, že ostatní trestné činy jsou k těmto dvěma trestným činům podle §
293 a 294 TZ zpravidla v poměru subsidiarity nebo speciality, přičemž jednočinný souběh je
vyloučen.
První skutková podstata trestného činu nazvaná Poškození a ohrožení životního
prostředí (§ 293 TZ) je vyjádřena poměrně komplikovaně. Ke spáchání trestného činu musí
být naplněno zároveň několik znaků.
Sankcionuje tedy jednání, kdy někdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí
půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, že poruší zákony o
ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o ochraně a využívání přírodních
zdrojů nebo zákony o chemických látkách nebo chemických přípravcích. A to za předpokladu,
že k jednání dojde na zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí oblasti
nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo
tyto lokality a zároveň tím nastane ohrožení společenstva nebo populace volně žijících
živočichů nebo planě rostoucích rostlin. Nebo sankcionuje úmyslné jednání, které takové
poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.
Kvalifikované skutkové podstaty obsažené v odstavci 2 a 3 jsou spojeny např. s
opětovností, se zvlášť uloženou povinností chránit životní prostředí nebo poškozením
životního prostředí takovým způsobem, že k jeho odstranění je potřeba vynaložit náklady ve
velkém rozsahu. Nedbalostní formu stejného jednání obsahuje § 294.
Oproti původní úpravě obsažené v § 181a a § 181b TZ1961 zákonodárce pouze
vyměnil pořadí slov v názvu a doplnil ochranu o evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Objektem těchto trestných činů je zájem společnosti na ochraně životního prostředí a
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jeho jednotlivých složek a ekosystémů, resp. zájem na zachování ekologické rovnováhy v
přírodě.37
Pojem životního prostředí je vymezen zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
tak, že životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně
člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami je zejména ovzduší, voda,
horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
Skutková podstata požaduje jednání popsané v § 293 a § 294 TZ, které zároveň musí
porušovat předpisy v těchto paragrafech stanovené. Jedná se o normu s blanketní dispozicí, tj.
odkazující na právní předpisy, které musí být porušeny. Začlenění evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí do trestněprávní ochrany, které jsou součástí celoevropské soustavy
chráněných území Natura 2000, vyplývá z členství České republiky v Evropské unii. Trestní
odpovědnost vzniká poškozením demonstrativně vyjmenovaných složek životního prostředí, a
to úmyslně nebo z nedbalosti. Větším územím stanoví § 296 TZ území o rozloze alespoň 3
hektary, v případě povrchových vod ve vodních útvarech (mimo vodní toky) území o rozloze
nejméně 1 hektar vodní plochy a v případě vodních toků se jedná o minimálně 2 kilometry
jeho délky. Zasažená území a vodní toky se sčítají.
Jednáním, kterým bude naplněna některá ze základních skutkových podstat trestných
činů podle § 293 a § 294 TZ, již nastává porucha – poškození životního prostředí.
Za zmínku stojí výklad pojmu opětovně v kvalifikované skutkové podstatě § 293/2a,
kdy dle pana profesora Jelínka opětovným spácháním trestného činu se rozumí případy
opakování trestného činu, přičemž není třeba, aby pachatel byl za takový trestný čin již
pravomocně odsouzen. Praxe pod pojmem opětovně rozumí i případy, kdy pachatel byl již pro
takový čin pravomocně odsouzen, ale hledí se na něho, jako by odsouzen nebyl.38
V těchto dvou paragrafech není žádným způsobem zakotven požadavek finančního
vyjádření ekologické újmy. Je to z důvodu, že finanční vyjádření trestným činem způsobené
ekologické újmy je problematické a občas i nemožné, pokud by se jednalo např. o vyhubení
živočišného druhu.
Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je skutečnost, že poškození životního
prostředí je takového rozsahu, že k jeho odstranění bude třeba vynaložit náklady ve značném,
popř. velkém rozsahu. Pro stanovení výše těchto nákladů se použije ustanovení § 138 odst. 2
37 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 721
38 Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 369
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TZ o pevných peněžitých částkách, což toto ustanovení výslovně předpokládá.
Trestnost činů podle § 293 a 294 TZ může zaniknout účinnou lítostí dle § 33 TZ.39
Zvláštní skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí
Skutková podstata § 295 TZ Poškození lesa spočívá v jednání, spáchaném byť i z
nedbalosti, kdy těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou v rozporu s jiným
právním předpisem, pachatel způsobí, byť i připojením k již existující holině, vznik holé seče
nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod
hranici zakmenění stanovené jiným právním předpisem také na celkové větší ploše lesa.
Oproti původní úpravě § 181c Poškozování lesa těžbou TZ1961 došlo k vypuštění
slova těžbou z názvu trestného činu, což logicky vyplývá z rozšíření skutkové podstaty § 295
TZ o další jednání, kterými může dojít ke spáchání tohoto trestného činu. Jedná se opět o
normu s blanketní dispozicí. Celkovou větší plochou lesa se rozumí plocha větší než jeden a
půl hektaru a celkovou značnou plochou lesa (§ 295 odst. 2 písmeno b TZ) pak plocha větší
než tři hektary, jak stanoví § 296 TZ. Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je
skutečnost, že ke spáchání trestného činu došlo opětovně týmž pachatelem nebo protiprávní
činností vznikla holá seč nebo proředění na celkové značné ploše lesa.
Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně lesa, který je jednou ze základních
složek životního prostředí, a to před specifickou činností (především těžbou) prováděnou v
rozporu s právními normami.
Trestnost trestného činu Poškození lesa může zaniknout účinnou lítostí podle § 33 TZ,
i když je otázka, jak by pachatel mohl zamezit nebo napravit následek trestného činu, pokud
např. vykácel několik desítek let starý les.40

Ustanovení § 297 TZ Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek sankcionuje
jednání toho, kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z hrubé nedbalosti, vypustí nebo,
ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné
39 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 720-723
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 367-370
40 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 723-724
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 295-296
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znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla .
Tento trestný čin byl zařazen nově do trestního zákoníku a to na základě směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2005/35/ES, o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za
protiprávní jednání, a rámcového rozhodnutí Rady EU č. 2005/667/SVV, k posílení rámce
trestního práva pro boj proti znečišťování z lodí. Oba tyto dokumenty navazují na
Mezinárodní úmluvu o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 a protokol k této úmluvě z
roku 1978, v platném znění (Marpol 73/78). Účelem je trestněprávní postih osob
zodpovědných za vypouštění a zvýšení ochrany mořského prostředí před znečištěním z lodí.
Pod pojmem znečišťující látky se rozumí látky stanovené v přílohách I a II úmluvy Marpol
73/78.
Objektem trestného činu je zájem na ochraně čistoty moří a v nich žijících živočichů a
rostlin. V případě první alternativy jednání může být pachatelem kdokoli, u druhé alternativy
pouze osoba, která má povinnost vypuštění zabránit.41

Trestný čin Neoprávněné nakládání s odpady § 298 TZ spočívá v jednání, kterým
pachatel, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis, který upravuje nakládání s odpady,
tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu
veřejné moci, nebo v oznámení, žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.
A dále podle odstavce 2 spáchá tento trestný čin ten, kdo, opět byť i z nedbalosti, v
rozporu s jiným právním předpisem, ukládá odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s
nimi nakládá a způsobí tak poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je
potřeba vynaložit náklady ve značném rozsahu. Jedná se tedy o dvě samostatné základní
skutkové podstaty. Objektem trestného činu je zájem na ochraně životního prostředí a jeho
složek před nedovoleným nakládáním s odpady, které by mohlo způsobit poškození životního
prostředí, dále také zájem na předcházení vzniku odpadů a na nakládání s odpady při
dodržování ochrany životního prostředí.
Nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů. Podle § 3 tohoto zákona se za odpad považuje každá movitá věc, které se
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a zároveň přísluší do některých
41 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 724
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skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Přeshraniční přepravu odpadů
upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006, o
přepravě odpadů.
Oproti původní úpravě § 181e Nakládání s odpady TZ1961 došlo v § 298 odst. 2 o
rozšíření protiprávního jednání na jakýkoliv odpad za podmínek stanovených v odst. 2 oproti
původní úpravě § 181e odst. 1 vztahující se pouze na odpad nebezpečný. Jedná se o normu s
blanketní dispozicí, která zde odkazuje na právní normy upravující nakládání s odpady.
Trestnost činu může zaniknout účinnou lítostí dle § 33 TZ.42

Ustanovení § 299 TZ Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími
živočichy a planě rostoucími rostlinami postihuje v odstavci prvním jednání v rozporu s
jiným právním předpisem, kterým někdo usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze,
přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu
živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu, a zároveň spáchá takový čin na více
než 25 kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů.
Dále v odstavci druhém se sankcionuje jednání, kdy pachatel v rozporu s jiným
právním předpisem usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí,
zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo
rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.
Skutková podstata § 300 TZ zahrnuje Neoprávněné nakládání s chráněnými volně
žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami spáchané z nedbalosti.
Oba tyto trestné činy jsou namířeny proti nelegálnímu nakládání, především proti
obchodu, s ohroženými druhy živočichů a rostlin.
Kriminalizují porušení dvou oblastí právních předpisů. Jednou z nich je zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a na něj navazující právní předpisy. Chráněnými
druhy rostlin a živočichů (popř. kriticky ohroženými druhy) jsou druhy podle § 48 tohoto
zákona. Druhou oblastí jsou právní předpisy pro regulaci mezinárodního obchodu s
ohroženými druhy rostlin a živočichů a výrobků z nich, které se zakládají na Úmluvě o
mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
(CITES, vyhlášena pod č. 572/1992 Sb.). Jedná se hlavně o nařízení Rady a Evropského
42 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 724-725
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Parlamentu č. 338/97/ES, nařízení Komise č. 865/2006/ES a zákon č. 100/2004 Sb., o
obchodování s ohroženými druhy. Pojmem exemplář se rozumí živý nebo mrtvý jedinec
živočišného nebo rostlinného druhu, jeho části a výrobky z něj, který je chráněný podle
nařízení Rady a Evropského Parlamentu č. 338/97/ES a souvisejících předpisů, především
nařízení Komise č. 865/2006/ES a zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými
druhy.
Trestnost obou trestných činů může zaniknout účinnou lítostí podle § 33 TZ.
Podle § 301 TZ Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin se pachatel dopustí tohoto
trestného činu, pokud, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis nebo rozhodnutí orgánu
veřejné moci, tím, že odnímá z přírody nebo ničí volně žijící živočichy nebo planě rostoucí
rostliny, a to v takovém množství, že tím ohrožuje místní populaci těchto živočichů nebo
rostlin.
Na rozdíl od trestných činů podle § 299 a § 300 TZ jsou zde chráněni jedinci všech
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, nepožaduje se tedy, aby byli tito
jedinci zvláště chráněného druhu. Porušeným předpisem bude zejména zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
Objektem trestných činů podle § 299, § 300 a § 301 TZ je zájem na ochraně biologické
rozmanitosti rostlin a živočichů.43

Podle ustanovení § 302 TZ Týrání zvířat se tohoto trestného činu dopustí ten, kdo
týrá zvíře zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo surovým nebo trýznivým
způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.
Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je skutečnost, že pachatel byl již v
posledních třech letech za uvedený čin potrestán nebo odsouzen, nebo pokud svým jednáním
způsobil týranému zvířeti smrt nebo trvalé následky na zdraví, popř. spáchal-li čin na větším
počtu zvířat.
Objektem trestného činu je zájem společnosti na ochraně zvířat, která jsou živými
tvory a jsou schopna cítit bolest a utrpení, před týráním, bezdůvodným usmrcením a
poškozováním jejich zdraví. Předmětem útoku je zde zvíře, a to obratlovec (kromě člověka),
ne však jeho plody nebo embrya. Mezi obratlovce řadíme např. savce, plazi, ptáky,
43 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 726-727
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obojživelníky a ryby. Týrání bezobratlých zvířat by mohlo být posouzeno pouze jako
přestupek. Tento trestný čin se vztahuje na zvířata chovaná lidmi i ta volně žijící v přírodě.
Skutečnost, zda se jedná o zvíře ve vlastnictví pachatele nebo cizí, není významná.
Ochranu zvířat před týráním upravuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat před
týráním. Tento zákon též uvádí jednání, která považuje za týrání zvířat. Jedná se např. o
omezování výživy zvířete, vydání slabého, vyčerpaného nebo starého zvířete k jinému účelu
než k bezbolestnému usmrcení, cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném živém zvířeti apod.
Zákon zakazuje bezdůvodné usmrcení zvířete a zároveň taxativně vymezuje důvody pro jeho
usmrcení (jsou jimi například výkon práva myslivosti a rybářství nebo využití produktů
hospodářského zvířete).
Zvlášť surový nebo trýznivý způsob týrání charakterizuje jednání pachatele a způsob
dokonání činu. Jde o případ, kdy zvíře bylo vystaveno mimořádným fyzickým útrapám a
bolesti, které podstatně překračují běžné útrapy týraného zvířete (například pomalé umírání
doprovázené mimořádnými bolestmi)44
Pojem veřejně upravuje § 117 TZ, ze kterého v případě trestného činu Týrání zvířat
vyplývá, že týrání zvířete bude spácháno veřejně, pokud bude spácháno před nejméně třemi
osobami současně přítomnými.
Místem veřejnosti přístupným je potom takové místo, které je dostupné více lidem.
Zároveň ale nemusí být toto místo přístupné bez omezení kdykoli a komukoli, naopak stačí, že
je přístupné jen některým osobám např. z důvodu zaměstnání nebo jen v určitou provozní
dobu (knihovny, školy, zdravotnická zařízení). Přístupnost znamená možnost slyšet, vidět,
sledovat jednání pachatele.
U tohoto trestného činu je možný jednočinný souběh s trestným činem poškození cizí
věci podle § 228 TZ.
Dřívější úprava TZ1961 také obsahovala trestný čin týrání zvířat (§ 203 TZ1961),
který byl obsažen v hlavě 5 – trestné činy hrubě narušující občanské soužití. Na rozdíl od
současné úpravy bylo ke spáchání tohoto trestného činu třeba, aby byl pachatel za obdobný
přestupek v posledním roce postižen nebo za takový trestný čin v posledních dvou letech
odsouzen, nebo aby došlo k utýrání zvířete.45

44 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 728
45 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 728-729
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Trestněprávní ochranu zvířat doplňuje § 303 TZ o zanedbání péče o zvíře z
nedbalosti spočívající v zanedbání potřebné péče o zvíře, které daná osoba vlastní nebo o
které je povinna se z jiného důvodu starat, a způsobí tím tomuto zvířeti trvalé následky na
zdraví nebo smrt. Podmínkou trestní odpovědnosti je jednání z hrubé nedbalosti. Přísnější trest
je stanoven pro pachatele, který tímto svým jednáním způsobí trvalé následky na zdraví nebo
smrt většímu počtu zvířat.
Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně života a zdraví zvířat a
zajištění péče o ně.
Do trestního zákoníku se tato skutková podstata dostala úplně poprvé. Podle důvodové
zprávy se jedná o reakci na případy, kdy osoba, která má o zvíře pečovat ho zanechá bez
potřebné péče (např. z důvodu odjezdu na dovolenou) a zvíře strádá hladem a žízní, což má
dopad na jeho zdraví, popř. dojde k jeho úmrtí.
Pachatelem tohoto trestného činu může být jen vlastník zvířete nebo osoba povinna se
o zvíře starat.46

Ustanovení § 304 TZ Pytláctví sankcionuje jednání spočívající v neoprávněném
ulovení zvěře nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukrytí, převedení na sebe nebo jiného
nebo přechovávání neoprávněně ulovené zvěře nebo ryby opět v hodnotě nikoli nepatrné.
Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je např. spáchání činu jako člen
organizované skupiny nebo jako osoba se zvlášť uloženou povinností chránit životní prostředí.
Objektem trestného činu je zájem společnosti na ochraně přírody, ochrana práva
myslivosti, rybářského práva a ochrana cizího majetku (čimž je vlastnictví k uloveným rybám
a zvěři).
Lovem se rozumí činnost směřující ke skolení nebo chycení zvěře nebo ryb, a to i za
předpokladu, že pachatel nakonec chycené zvíře pustí. Za lov se zároveň považují i činnosti,
které směřují k vyhledání zvěře nebo ryb za účelem jejich odchytu nebo odstřelu. Není přitom
důležité, jestli se pachatel dostal do styku se zvěří nebo rybami nebo se tam v danou dobu
nějaká zvěř nebo ryby vyskytovaly. Skutková podstata tohoto trestného činu ani nevyžaduje,
aby pachatel jednal s úmyslem ponechat si chycenou zvěř nebo ryby, může je tedy klidně
zanechat na místě nebo znovu vypustit do přírody.
46 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 729-730
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Skutková podstata pytláctví byla do trestního zákona zařazena poprvé už v roce 1993.
Pojem neoprávněně vyjadřuje skutečnost, že pachatel k této činnosti nebyl povolán a
ani neměl zvláštní povolení.
Hodnota nikoli nepatrná odpovídá rozsahem škodě nikoli nepatrné dle § 138 TZ.
V případě trestného činu Pytláctví existuje možnost jednočinného souběhu tohoto
trestného činu s trestným činem krádeže, poškození cizí věci (dojde-li k usmrcení zvěře a
jejím ponechání na místě), týrání zvířat (usmrtí-li pachatel zvíře zvlášť zavrženíhodným
způsobem) nebo např. trestným činem nedovoleného ozbrojování (drží-li pachatel střelnou
zbraň k lovu neoprávněně).
V dřívějším TZ1961 byl trestný čin Pytláctví (§178a TZ1961) zařazen do hlavy třetí –
trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Korespondujícím přestupkem je § 35 odst. 1
písm. f přestupkového zákona.47

Trestný čin Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami
ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat dle § 305 TZ sankcionuje jednání toho, kdo
neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří
nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, androgenními, estrogenními nebo
jinými hormonálními účinky, beta-agonisty nebo jinou látkou určenou ke stimulaci užitkovosti
hospodářských zvířat nebo přípravek takovou látku obsahující.
Zároveň bude stejným způsobem potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem
používá léčiva za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem
vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo
přechovává.
Tyto skutkové podstaty jsou v trestním zákoníku zakotveny poprvé. Cílem úpravy je
ochrana člověka před negativními vlivy pocházejícími od zvířat nebo z potravin živočišného
původu, a dále také ochrana zdraví zvířat a životního prostředí.48
Ustanovení § 306 TZ Šíření nakažlivé nemoci zvířat kriminalizuje jednání, spáchané
byť i z nedbalosti, spočívající ve způsobení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření
47 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 730
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 376-377
48 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 731
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nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících
zvířat.
Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je skutečnost, že pachatel tímto
jednáním způsobil rozšíření takové nemoci.
Trestnost tohoto trestného činu může zaniknout účinnou lítostí dle § 33 TZ.
Korespondujícím přestupkem je potom § 33 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona.
Podle § 307 TZ se trestného činu Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových
rostlin dopustí osoba, která, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo
rozšíření nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin. Okolností podmiňující použití
vyšší trestní sazby je i zde skutečnost, že pachatel tímto jednáním způsobil rozšíření takové
nemoci nebo takového škůdce. Trestnost činu může zaniknout účinnou lítostí dle § 33 TZ.
Objektem trestných činů podle § 306 a § 307 TZ je zájem společnosti na ochraně
života a zdraví lidí před rizikem, které představuje šíření nakažlivých nemocí u zvířat
nacházejících se v zájmových chovech a také u hospodářských a volně žijících zvířat, a před
rizikem hrozícím z nakažlivých nemocí a škůdců užitkových rostlin.
Rozdíl mezi pojmem zavlečení a rozšíření spočívá v tom, že zavlečení je
charakteristické vyvoláním nebezpečí vzniku hromadné infekce nebo masivního napadení
škůdcem v takové oblasti, kde se zatím nevyskytoval, a rozšířením se rozumí vznik nakažlivé
nemoci nebo škůdce v místě, kde se již tato nemoc nebo škůdce vyskytovali, ale nebylo to v
měřítku epidemie.
Oba dva trestné činy jsou trestnými činy ohrožovacími. K naplnění skutkové podstaty
není třeba, aby skutečně k rozšíření nebo zavlečení nemoci nebo škůdce došlo. Naopak stačí,
že je tu bezprostředně hrozící nebezpečí. Dojde-li ovšem k tomuto rozšíření, jde o okolnost
podmiňující použití vyšší trestní sazby.
Podle § 308 TZ vláda stanoví nařízením, které nemoci rostlin a zvířat, jsou
považovány za nakažlivé (ve smyslu § 306 a § 307) a na jaké škůdce se vztahuje ustanovení §
307. Tímto nařízením je nařízení vlády č. 453/2009 Sb., příloha 2 a 3.49
Skutková podstata trestného činu Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a
vysoce nebezpečné látky dle § 281 TZ sankcionuje jednání, kterého se dopustí osoba, která
bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává nebo jinému obstará radioaktivní
49 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 731-732
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látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty určené k její výrobě.
Přísněji potrestán bude pachatel, který svým činem např. způsobí těžkou újmu na
zdraví nebo smrt nebo spáchá tento čin jako člen organizované skupiny nebo za stavu
ohrožení státu či válečného stavu.
Závažnost tohoto trestného

činu se promítá do skutečnosti, že jeho příprava a

nepřekažení jsou trestné.
Ustanovení § 282 Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního
štěpného materiálu trestá toho, kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze,
přechovává anebo jinému obstará výchozí jaderný materiál nebo předměty určené k jeho
výrobě. A dále také osobu, která bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává
nebo jinému obstará zvláštní štěpný materiál nebo předměty určené k jeho výrobě. I zde je
příprava tohoto trestného činu trestná.
Objektem trestných činů podle § 281 a § 282 TZ je zájem společnosti na ochraně
života, zdraví a bezpečnosti. Oba tyto trestné činy se nacházejí v hlavě sedmé zvláštní části
trestního zákona (Trestné činy obecně nebezpečné).
Zvláštností u jednání, které spočívá v přechovávání materiálu, je, že se jedná o trestný
čin trvající.50

Trestný čin podle § 283 TZ Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a s jedy sankcionuje jednání pachatele, který neoprávněně vyrobí,
doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo
přechovává pro jiného omamnou nebo psychotropní látku, přípravek omamnou nebo
psychotropní látku obsahující, prekursor nebo jed.
Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je např. skutečnost, že pachatel
spáchal tento trestný čin jako člen organizované skupiny, že byl za takový čin již odsouzen
nebo potrestán v posledních třech letech nebo že způsobil tímto činem těžkou újmu na zdraví
nebo smrt.
Význam tohoto trestného činu pro oblast ochrany životního prostředí spočívá v
kriminalizaci nedovolené výroby a jiného nakládání s jedy, které by mohly mít negativní vliv
na životní prostředí.
50 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 698-700
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Závažnost trestného činu podle § 283 TZ se promítá do skutečnosti, že příprava a
nepřekažení tohoto trestného činu jsou trestné.
Jaké látky se považují za omamné a psychotropní stanovují přílohy č. 1 až 7 zákona č.
167/1998 Sb., o návykových látkách (v platném znění). Nařízení vlády č. 467/2009 Sb.
stanoví, že jedem je chemická látka, která je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, pokud
nejde o léčiva, a chemické přípravky, které obsahují alespoň 7 % takové chemické látky.
Pojem neoprávněně obsažený ve skutkové podstatě tohoto trestného činu zahrnuje
situace, kdy není uděleno povolení k zacházení s omamnými nebo psychotropními látkami,
přípravky, prekursory nebo jedy nebo pokud je nakládáno s těmito prostředky nad rámec
daného povolení. Jedná se tedy o protiprávní zacházení.51

Trestného činu Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení § 276
TZ se dopustí osoba, která úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho
provoz nebo využívání (odst. 1), nebo která úmyslně obecně prospěšné zařízení zničí, odstraní
nebo učiní neupotřebitelným, nebo způsobí-li činem podle odst. 1 poruchu provozu obecně
prospěšného zařízení, nebo způsobí-li takovým činem značnou škodu (odst. 2). Jedná se o dvě
základní skutkové podstaty.
Přísněji bude pachatel potrestán, dojde-li při jeho jednání ke škodě velkého rozsahu,
popř. spáchá-li tento čin za válečného stavu nebo stavu ohrožení státu.
Trestný čin Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z
nedbalosti § 277 TZ sankcionuje jednání pachatele, spáchané z hrubé nedbalosti, kterým
pachatel zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo
ohrozí provoz tohoto zařízení.
Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je způsobení tímto činem škody
velkého rozsahu.
Trestnost činu podle § 277 TZ může zaniknout účinnou lítostí podle § 33 TZ.
Trestné činy Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a Poškození a
ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti se nacházejí v hlavě sedmé
zvláštní části trestního zákona – Trestné činy obecně nebezpečné.
51 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str 705-708
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
354-356
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Pojem obecně prospěšné zařízení vymezuje § 132 TZ mimo jiné jako např. veřejné
ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelné pohromě, ochranné zařízení proti
úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské.52

Ostatní skutkové podstaty na ochranu životního prostředí

Trestný čin Zneužívání vlastnictví podle § 229 TZ je obsažen v hlavě páté zvláštní
části TZ (Trestné činy proti majetku) a sankcionuje jednání, kdy pachatel poškodí důležitý
zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí, který je
chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo
zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu.
Z Listiny základních práv a svobod vyplývá, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu
práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí
poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad zákonem stanovenou míru. Vlastník
věci s ní tedy nemůže nakládat zcela libovolně. Ochrany podle zvláštních předpisů požívají
např. kulturní památky, sbírky muzejní povahy nebo chráněné části přírody.
Objektem tohoto trestného činu je zájem kulturní, vědecký, zájem na ochraně přírody,
krajiny nebo životního prostředí.
Pachatelem tohoto trestného činu může být pouze vlastník věci. Zároveň je možno
tento trestný čin spáchat pouze úmyslně, přičemž úmysl pachatele musí zahrnovat poškození,
ale i skutečnost, že se jedná o věc chráněnou podle zvláštních předpisů.
Korespondující přestupek je obsažen v § 32 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona.53

Trestného činu Poškození cizí věci § 228 TZ se dopustí ten, kdo zničí, poškodí nebo
učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou
(odstavec 1).
Objektem tohoto trestného činu je vlastníctví, cizí věcí, která je zde předmětem útoku,
se rozumí věc, která nepatří pachateli. Jelikož věcí ve smyslu tohoto ustanovení je také zvíře,
52 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 690-691
53 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 624-625
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 300

44

může být úmyslné zastřelení psa tímto trestným činem podle § 228 TZ (č. 27/1984 Sb. rozh.
tr.).
Pokud by nedošlo ke způsobení nikoli nepatrné škody na cizím majetku, bylo by
jednání posouzeno jako přestupek podle § 50 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona. Hodnota
samotné věci, která se stala předmětem útoku, není podstatná.
Přísněji bude pachatel potrestán, pokud např. spáchá takový čin na věci, která požívá
ochrany podle jiného právního předpisu. Takovou věcí jsou např. kulturní památky nebo
chráněné části přírody.
Kazuistická skutková podstata obsažena v § 228 odst. 2 TZ představuje zvláštní případ
poškozování cizí věci.54

Obecné ohrožení § 272 TZ sankcionuje úmyslné způsobení obecného nebezpečí tím,
že pachatel vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v
nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek
výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí
jiného podobně nebezpečného jednání. A dále také sankcionuje zvýšení takového obecného
nebezpečí nebo ztížení jeho odvrácení nebo zmírnění.
Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je např. skutečnost, že pachatel
spáchá takový čin opětovně v krátké době nebo způsobí takovým činem úmyslně smrt.
Příprava je trestná.
Objektem trestného činu obecného ohrožení je zájem společnosti na ochraně života a
zdraví lidí a také cizího majetku. Objektivní stránka přitom záleží v jednání, kterým pachatel
obecné nebezpečí způsobí nebo je zvýši nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.
Pojem obecné nebezpečí zahrnuje případy, kdy z důvodu obecně nebezpečného jednání
pachatele dojde k nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví u více osob nebo nebezpečí
škody velkého rozsahu na cizím majetku. Podle ustálené praxe musí dojít k ohrožení alespoň 7
osob. Co se rozumí těžkou újmou na zdraví, stanoví trestní zákon v § 122 odstavci 2. Hrozí-li
majetku škoda velkého rozsahu, jedná se o hrozící škodu ve výši minimálně 5 000 000 Kč.
Obecné nebezpečí je charakteristické zvláštní povahou jednání vedoucího ke vzniku
54 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 615-616
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 298-299
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obecného nebezpečí, toto jednání spočívá v rozpoutání živlů, uvolnění nebezpečných sil nebo
jiném podobném nebezpečném jednání. Vznik poruchy je následně záležitostí náhodných
okolností, neboť situace bývá nepřehledná a vyvolané nebezpečí těžko zvládnutelné.
Judikatura přitom několikrát konstatovala, že v zákoně uvedené nebezpečí intenzity musí
hrozit bezprostředně, tj. výrazně se blížit poruše.
Nepřekažení a neoznámení trestného činu obecného ohrožení podle § 272 TZ je trestné
(§ 367 odst. 1 TZ a § 368 odst. 1 TZ).
Nedbalostní formu trestného činu obecného ohrožení upravuje § 273 TZ Obecné
ohrožení z nedbalosti. Okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby je v tomto případě
oproti úmyslné formě trestného činu obecného ohrožení také skutečnost, že pachatel spáchal
trestný čin podle § 273 TZ proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo porušil zvláštní povinnost uloženou mu
podle zákona (jedná se o speciální subjekt).
Trestnost činů podle § 272 a § 273 TZ může zaniknout účinnou lítostí (§ 33 TZ).
Trestný čin poškození cizí věci podle § 228 TZ je ve vztahu k úmyslné formě trestného
činu obecného ohrožení ustanovením subsidiárním.55

Mezi ostatní trestné činy použitelné také ve prospěch ochrany životního prostředí je
možné zařadit i trestný čin podle § 329 TZ Zneužití pravomoci úřední osoby.
Pachatelem tohoto trestného činu může být pouze úřední osoba (speciální subjekt),
vymezení pojmu úřední osoba obsahuje § 127 TZ. Úřední osoba se dopustí trestného činu
podle § 329 TZ, pokud v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svoji pravomoc způsobem, který
odporuje jinému právnímu předpisu, překročí svoji pravomoc, nebo nesplní povinnost
vyplývající z její pravomoci. Úmysl způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo
opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch zahrnuje škodu majetkovou i imateriální
(např. škodu na právech, na zdraví nebo morální škodu), přičemž pro dokonání trestného činu
není nutné, aby škoda nebo jiná újma opravdu vznikla (popř. aby neoprávněný prospěch,
zahrnující prospěch majetkový i jiné výhody, byl získán).
55 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 682-686
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 340-344
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Přísněji bude pachatel potrestán, způsobí-li svým činem např. značnou škodu nebo
škodu velkého rozsahu. Příprava je trestná.
Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na řádném výkonu pravomoci
úřední osoby (v souladu s právním řádem) a na ochraně práv fyzických a právnických osob.56

3.4.4 Sankce za trestné činy proti životnímu prostředí
V našem trestním právu je trest prostředkem státního donucení, který stát užívá k
ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy a jejich
pachateli. Jedná se o újmu na svobodě, majetkových nebo jiných právech odsouzeného, které
může pachateli trestného činu uložit jen soud.57
Ukládání trestů a ochranných opatření se opírá o některé základní zásady, ze kterých je
třeba vždy vycházet. První z nich je zásada zákonnosti, která stanoví, že trestní sankce lze
ukládat pouze na základě zákona. Podle další zásady přiměřenosti musí být sankce
odpovídající spáchanému trestnému činu. Zásada individualizace použitých sankci ukládá, aby
druh a výměra sankce odpovídaly konkrétním skutečnostem, které souvisí se závažností
spáchaného trestného činu (např. polehčující a přitěžující okolnosti). Trestní sankce by měla
postihnout pouze pachatele trestného činu a minimalizovat dopad na jeho okolí podle zásady
personality sankce. Samozřejmostí je neslučitelnost určitých druhů sankcí u jednoho
pachatele, což znamená zákaz uložení věcně stejných sankcí tomuto pachateli. Zásada
humanity vychází již z LZPS a zakazuje ukládat kruté a nepřiměřené tresty.
Účelem trestu je především ochrana společnosti před pachateli trestných činů,
zabránění odsouzenému páchat další trestnou činnost, snaha vychovávat odsouzeného, aby
vedl řádný život a výchovně působit i na ostatní členy společnosti. Taxativní výčet možných
trestů za spáchaný trestný čin upravuje § 52 TZ, výjimečný trest je pak upraven v § 54 TZ.
Sankcemi výslovně uvedenými ve zvláštní části trestního zákona za trestné činy proti
životnímu prostředí jsou trest odnětí svobody, zákaz činnosti, peněžitý trest, trest propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty a trest propadnutí majetku. Za trestný čin Obecného
56 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 767-768
Jelínek, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha : Leges, 2009,
str. 396-397
57 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 349
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ohrožení podle § 272 odst. 3 TZ, kterým je také možné sankcionovat protiprávní jednání proti
zájmu na ochranu životního prostředí, je možné uložit i výjimečný trest.
Trest odnětí svobody je v každé společnosti nezastupitelný pro její ochranu a pro
omezení pachatele v možnosti páchat další trestnou činnost, zároveň je ho možné uložit za
všechny trestné činy zvláštní části TZ.
Tento trest by měl být vzhledem ke své subsidiární povaze ukládán pouze v případě, že
účelu trestu nelze dosáhnout některým alternativním trestem. Ustanovení § 55 odst. 2 TZ
stanoví, že uložit nepodmíněný trest odnětí svobody za trestný čin, u kterého horní hranice
trestní sazby nepřevyšuje tři roky, je možné pouze v případě, že vzhledem k osobě pachatele
by alternativní trest evidentně nevedl k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Maximální
možná délka tohoto trestu pro jednotlivé trestné činy je uvedena u jednotlivých skutkových
podstat ve zvláštní části TZ, obecná horní hranice trestní sazby činí 20 let. Minimální hranici
trvání trestu odnětí svobody trestní zákon neurčuje. Za podmínek trestním zákonem
stanovených je možné mimořádně zvýšit trest odnětí svobody, nebo ho naopak uložit pod
dolní hranicí stanovenou u konkrétní skutkové podstaty.
V některých případech lze uložený trest odnětí svobody podmíněně odložit, popř.
podmíněně odložit s dohledem. Podstatou je, že soud vynese odsuzující rozsudek, ve kterém
je uložen trest odnětí svobody, jehož výkon je odložen pod podmínkou, že se odsouzený
během zkušební doby bude chovat řádně a v souladu se stanovenými podmínkami. Podmíněně
odložit lze výkon trestu odnětí svobody nepřevyšující tři roky za dalších podmínek uvedených
v trestním zákoně. Zkušební doba se stanoví v rozmezí 1 roku až 5 let.

Trest propadnutí majetku představuje nejpřísnější majetkovou sankci. Lze jej uložit
v případě, kdy trestní zákon jeho uložení za daný trestný čin dovoluje, a to buď samostatně,
nebo i vedle jiného trestu. U skutkových podstat trestných činů na ochranu životního prostředí
je tento trest jako možná sankce uveden např. v § 281 odst. 2 a 3 TZ Nedovolená výroba a
držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky. Trest propadnutí majetku není možné
uložit společně s peněžitým trestem.
Zároveň soud uloží tento trest tak, že postihuje veškerý majetek pachatele nebo jeho
část, kterou určí. Propadnutí majetku se ovšem nikdy nemůže vztahovat na prostředky a věci,
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které jsou nezbytné k uspokojení životních potřeb odsouzeného a osob, o jejichž výživu nebo
výchovu má odsouzený podle zákona povinnost pečovat. Propadlý majetek připadá státu.
Další sankcí, která se objevuje u skutkových podstat trestných činů proti životnímu
prostředí, je peněžitý trest. Tento trest je jednou z nejvýznamnějších alternativ ke
krátkodobým trestům odnětí svobody. Při ukládání tohoto trestu je nutno mít na paměti, že
nepostihuje pouze pachatele, ale i jeho rodinu a osoby, vůči kterým má pachatel závazky, tj. i
poškozeného. Peněžitý trest se ukládá v případech, kdy pachatel získal nebo se snažil získat
majetkový prospěch pro sebe nebo pro jiného úmyslným trestným činem, nebo jestliže trestní
zákoník výslovně dovoluje uložení tohoto trestu, anebo soud tento trest ukládá za přečin a
zároveň vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele
současně neukládá nepodmíněný trest odnětí svobody. Podle stávající úpravy se peněžitý trest
vyměřuje ve formě tzv. denních pokut, maximální výměra pak může dosáhnout až 36,5
milionu korun.
Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty lze uložit v případě, že dané
věci nebo jiné majetkové hodnoty bylo užito ke spáchání trestného činu, byla k jeho spáchání
určena nebo pachatel danou věc (nebo jinou majetkovou hodnotu) získal trestným činem nebo
jako odměnu za něj. Dále také v případě, že pachatel tuto věc (nebo jinou majetkovou
hodnotu), byť jen z části, nabyl za věc (nebo jinou majetkovou hodnotu), kterou získal
trestným činem nebo jako odměnu za něj – nejedná-li se o hodnotu zanedbatelnou vzhledem k
celkové hodnotě nabyté věci.
Podmínkou je, že věc nebo jiná majetková hodnota musí náležet pachateli. Trest
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty se řadí mezi majetkové tresty. Účelem tohoto
trestu je zneškodnit věc (popř. jinou majetkovou hodnotu), která by případně mohla sloužit k
dalšímu páchání trestných činů, ztížit pachateli podmínky pro páchání další trestné činnosti a
odebrat mu prospěch z trestné činnosti.
Smyslem trestu zákazu činnosti je přímé zabránění pachateli v další trestné činnosti,
neboť znemožňuje vykonávat činnost, která by mohla vytvářet podmínky pro její páchání.
Tento trest spočívá v zákazu vykonávat určitá zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti, ke
kterým je nutno disponovat stanoveným povolením, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní právní
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předpis. Zároveň soud může zakázat jenom tu činnost, která přímo souvisí se spácháním
trestného činu. Délka trestu se stanoví v rozmezí 1 rok až 10 let. Pokud je trest zákazu činnosti
ukládán vedle jiného trestu, nemusí být výslovně uveden u skutkové podstaty ve zvláštní části
zákona. Naopak je-li ukládán jako trest samostatný, je nezbytné, aby možnost uložení tohoto
trestu byla u konkrétního trestného činu uvedena, a současně vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
V této souvislosti je třeba se zmínit, že ačkoli ve zvláštní části trestního zákona u
trestných činů na ochranu životního prostředí tyto tresty nejsou výslovně uvedeny, zákon s
jejich uložením počítá, především jako s alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Jedná se o trest domácího vězení a obecně prospěšných prací. Trestní zákon stanoví, že trest
domácího vězení může být uložen pachateli přečinu, pokud vzhledem k povaze a závažnosti
spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele lze mít důvodně za to, že uložení tohoto
trestu je dostačující, a zároveň pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude
zdržovat na určené adrese. Tento trest lze uložit v délce až 2 roky, podmínky jeho výkonu
stanoví § 60 odst. 3 TZ.
Trest obecně prospěšných prací stanovuje povinnost odsouzeného provést určenou
pracovní činnost osobně, bezplatně a ve svém volném čase. Jedná se o práci k obecně
prospěšným účelům jako je např. údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných
budov a komunikací nebo jiné činnosti ve prospěch obcí nebo státních nebo jiných obecně
prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou
zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže,
ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní
činností.
Tento trest lze uložit pouze pachateli přečinu, samostatně potom za podmínky, že
vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení
jiného trestu není třeba. Trest obecně prospěšných prací lze uložit i v případě, kdy není ve
zvláštní části TZ uveden, a to jako trest samostatný nebo vedle jiného trestu, nikdy jej však
není možné uložit společně s trestem odnětí svobody a trestem domácího vězení. Délka trestu
může být stanovena v rozmezí 50 až 300 hodin.58

58 Jelínek, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 349-389

50

3.5 Trestní právo a ochrana životního prostředí v praxi
Z vývoje v posledních letech jednoznačně vyplývá, že nejčastější uplatňování
správněprávní a občanskoprávní odpovědnosti není dostatečně efektivní pro zabránění
znečišťování a poškozování životního prostředí. Na významu proto nabývá odpovědnost podle
trestního práva, která má nastupovat právě v případech, kdy nedostačují nebo selhávají jiné
druhy právních odpovědností.
Samotná aplikace ustanovení o trestných činech proti životnímu prostředí je v praxi
nedostatečně využívána. Problémů je několik. Výstižnou charakteristiku situace podává J.
Chmelík, když konstatuje, že trestné činy proti životnímu prostředí jsou novou trestněprávní
kategorií, s jejímž odhalováním, vyšetřováním a zejména dokazováním nejsou valné
zkušenosti, a víceméně je v této oblasti orgány činnými v trestním řízení tápáno. Schází
jednoznačná a přesvědčivá judikatura, přetrvávají rozdílné výklady skutkových podstat
trestných činů postihujících nejzávažnější ataky na životní prostředí.59
Při pohledu na vývoj (viz tabulky v příloze – z článku L. Jarmič v časopise
Trestněprávní revue – Trestní právo a ochrana životního prostředí, str. 271 a 272) zjištěných
trestných činů podle § 181a až § 181h TZ1961 v letech 2001 až 2009 a na vývoj počtu
stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob za tyto trestné činy v letech 2000 až 2009 nejsou
tato čísla optimistická. Uvedená data ukazují v rámci sledovaného období postupný pokles
zjištěných trestných činů proti životnímu prostředí (resp. pokles pravomocně odsouzených
osob za tyto trestné činy), což bohužel ale neznamená, že by ekologická kriminalita byla na
ústupu. Dále si je možné všimnout, že místo aplikace obecných skutkových podstat trestných
činů proti životnímu prostředí, se postupem času dává přednost skutkovým podstatám
speciálním.60
V období let 2000 až 2009 bylo za trestné činy proti životnímu prostředí podle § 181a
až § 181h TZ1961 obžalováno celkem 452 osob. Zároveň za stejné období bylo nakonec za
59 Chmelík, Jan a kol. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. 1. vydání. Praha : Linde, 2005, str. 8
60 Jarmič, Libor. Trestní právo a ochrana životního prostředí. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9., č. 9, str. 270
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tyto trestné činy odsouzeno pouze 175 osob, z čehož vyplývá průměrná úspěšnost žaloby
kolem 39 %. Pro srovnání lze uvést, že v letech 2005 až 2009 byl v České republice celkový
počet obžalovaných osob 365 780, z čehož bylo odsouzeno celkem 302 180 osob. Průměrná
úspěšnost obžaloby za trestný čin projednávaný před našimi trestními soudy v období let 2005
až 2009 tedy byla 83 %.61
Tuto nepříznivou bilanci způsobuje několik skutečností. Jednou z nich je, že uplatnit
trestněprávní odpovědnost za protiprávní jednání proti životnímu prostředí není vždy
jednoduché. Současná právní úprava totiž požaduje k naplnění formálních znaků skutkových
podstat splnění více podmínek (kumulativně) – tj. musí dojít k porušení zvláštních právních
předpisů, ke vzniku škodlivého následku a příčinné souvislosti mezi nimi, dále k tomuto
škodlivému následku musí dojít na ploše určité velikosti nebo na určitém počtu jedinců (popř.
se tak musí stát na nějakém území, které je z hlediska ochrany přírody významnější (jak
vyplývá z § 293 TZ nebo § 295 TZ). Na druhou stranu některé pro společnost škodlivé delikty
není vůbec možno sankcionovat v oblasti trestního práva, ale lze uplatnit pouze správněprávní
odpovědnost. Jedná se např. o nedovolenou těžbu drahokamů a polodrahokamů nebo
drancování paleontologických nalezišť. Za zvážení také stojí, zda by trestněprávní
odpovědnost nebyla vhodná i v oblasti nelegálního nakládání s geneticky modifikovanými
surovinami nebo nadměrného hluku.
Další komplikace nastávají při vyšetřování případů trestných činů proti životnímu
prostředí, přičemž o velkém množství případů se orgány činné v trestním řízení vůbec nedoví.
Jedná-li se např. o pozdní oznámení o nějaké podezřelé činnosti, policie nemá šanci
přistihnout pachatele při činu nebo opatřit z místa činu potřebné důkazy. Charakteristická pro
trestné činy proti životnímu prostředí je také absence morálního odsouzení pachatele těchto
činů a někdy také přehlížení protiprávní činnosti pachatelů ze strany ostatních občanů, neboť
se jich to samotných nedotýká. Komplikace nastávají i v případech, kdy se negativní následky
protiprávních jednání projeví na životním prostředí až s časovým odstupem, kdy je velmi
ztíženo vyšetřování a může dojít k promlčení trestnosti.62

61 Jarmič, Libor. Trestní právo a ochrana životního prostředí. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9., č. 9, str. 271
62 Jarmič, Libor. Trestní právo a ochrana životního prostředí. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9., č. 9, str. 272273
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3.6 Trestní odpovědnost právnických osob
Platná úprava nového trestního zákoníku vychází ze zásady, že trestně odpovědná
může být pouze fyzická osoba, která dovršila stanovený věk a je příčetná. Zároveň se ale v
posledních letech objevily úvahy týkající se možnosti zakotvení trestní odpovědnosti
právnických osob i do našeho právního řádu.
V osnově trestního zákoníku a navazujícím návrhu zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, které byly v roce 2004 předloženy Parlamentu ČR, bylo
počítáno s trestní odpovědností právnických osob, avšak k jejich přijetí nedošlo. Trestní
odpovědnost fyzických osob přitom byla a je postupně zaváděna v mnoha státech
kontinentální Evropy – např. v Nizozemí se tak stalo již v roce 1976, ve Francii v roce 1994 a
v Rakousku v roce 2005 (v anglosaském právu je trestní odpovědnost právnických osob
běžná).63
Právnické osoby jsou přitom instituce, prostřednictvím kterých je často páchána
závažná trestná činnost. Složitá struktura právnických osob ale ztěžuje snahu zjistit konkrétní
osobu odpovědnou za protiprávní jednání, a i když je nakonec tato osoba objevena, dochází
často k zastavení trestního stíhání nebo zproštění obžaloby z důvodu důkazních obtíží. Ovšem
i v případech, kdy se podaří nějakou fyzickou osobu odsoudit, její postih není pro další
páchání trestné činnosti v rámci právnické osoby dostatečně zastrašující a nepůsobí
preventivně. Je to z důvodu, že postih jednotlivých fyzických osob se samotné právnické
osoby a její činnosti zpravidla nedotkne a může pokračovat v páchání další trestné činnosti.
Takové situace jsou charakteristické pro trestné činy, které zasahují do životního prostředí.
Existují i případy, kdy se právnické osoby snaží odsouzeným fyzickým osobám kompenzovat
uložené tresty.
Smyslem trestního postihu právnických osob je tedy snaha ochránit zájmy společnosti
hrozbou a výkonem takových trestů, které v případě odsouzení ovlivní jejich další chování.
Trestní odpovědnost právnických osob je zpravidla uplatňována současně s trestní
odpovědností osob fyzických.

63 Novotný, Oto; Vanduchová, Marie; Šámal, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 210
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Proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob jsou využívány argumenty
např. v podobě tvrzení, že trestní systém je zcela zaměřený na fyzické osoby. To odpovídá
situaci v České republice, ale při pohledu na zahraniční úpravy může být změna v tomto
ohledu účelná. Samozřejmě by musely být řádně upraveny specifické podmínky trestní
odpovědnost právnických osob.
Dalším argumentem proti je skutečnost, že právnická osoba je jenom fikcí, i když síla
tohoto argumentu postupně slábne. Je třeba konstatovat, že právní subjektivita právnických
osob v občanském, obchodním a správním právu je nezpochybnitelnou realitou a není tedy
důvod, proč by nemohla být rozšířena na další právní odvětví.
Jiný argument typu, že právnická osoba není způsobilá jednat v trestněprávním smyslu,
protože nemá vlastní vůli (a bez vůle nevzniká vina a následně bez viny není založena trestní
odpovědnost) je velmi významný, protože se týká zásady trestního práva spočívající v
odpovědnosti jen za zaviněné jednání. Jelikož jsou ale právnické osoby reálně způsobilé
jednat (v souladu s příkazem obsaženým v právní normě nebo v rozporu s ním) je možné si
představit zaviněné deliktní jednání právnických osob v trestněprávní oblasti, stejně jako s
ním počítá právo občanské a správní. Navíc ze sociologických výzkumů vyplývá, že vůle
právnické osoby jako kolektivu osob je odlišná od vůle jednotlivých osob, které ji tvoří, a to
také právo ve vztahu k právnickým osobám obecně uznává. Zároveň by zavinění ve vztahu k
trestní odpovědnosti bylo nutné formulovat jako přičitatelnost trestného činu právnické osobě
z důvodu chybného výkonu managementu (tj. jako „vinu vedení podniku“).64
Námitka nevhodnosti trestních sankcí pro právnické osoby již není považována za
významnou, neboť ze zkušeností především ze správního práva vyplývá, že peněžité sankce a
zákaz činnosti jsou úspěšně uplatňovány. Zároveň vhodným trestem pro zabránění právnické
osobě páchat další trestnou činnost by mohlo být její zrušení.
Další námitkou proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob bývá skutečnost,
že se trestání právnických osob dostává do rozporu se zásadou personality trestů, protože trest
postihne i osoby, které nemají nic společného se spáchaným činem. Stejná situace ovšem
vzniká v případě správního trestání právnických osob, které je již společensky přijato. Navíc i
tresty uložené fyzickým osobám mohou postihnout také nevinné osoby, např. v případě
uvěznění živitele rodiny. Legislativa by tedy měla upravit dostatečně velké množství sankcí a
soudy rozhodovat tak, aby negativní důsledky uložených sankcí byly minimalizovány.
64 Novotný, Oto; Vanduchová, Marie; Šámal, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 212-213

54

V neposlední řadě je také argumentováno, že k postihu právnických osob je postačující
jejich odpovědnost podle správního práva. Je sice pravda, že deliktní odpovědnost
právnických osob za tzv. jiné správní delikty se v posledních letech značně rozšířila, ovšem
úprava správních deliktů právnických osob v našem právu je velice komplikovaná, roztříštěná
a nejednotná. Chybí zde úprava obecných institutů a vzhledem ke skutečnosti, že právnickým
osobám mohou být za správní delikty ukládány citelné sankce v podobě vysokých pokut, měla
by jím být i v procesní oblasti garantována ochrana jejich práv na srovnatelné úrovni, kterou
poskytuje trestní právo. Na druhou stranu úprava trestního práva procesního zahrnuje
účinnější prostředky pro zjištění skutkového stavu věci a prosazení účelu řízení (jako např.
domovní prohlídka a zásahy do telekomunikačního a listovního tajemství), které by se mohly
dobře uplatnit i pro stíhání právnických osob.65

65 Novotný, Oto; Vanduchová, Marie; Šámal, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 209-215
K této problematice také blíže v Jelínek, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha : Linde, 2007.
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4 Administrativněprávní odpovědnost fyzických osob v ochraně
životního prostředí

4.1 Správní trestání
Rozhodování o vině a trestu za protiprávní jednání se uskutečňuje v rámci soudního
trestání (trestné činy) a správního trestání (správní delikty). Správní trestání se v našem právu
široce uplatňuje, o čemž svědčí skutečnost, že náš právní řád zahrnuje přes 200 zákonů, které
obsahují skutkové podstaty správních deliktů a že skoro každý nový zákon z oblasti správního
práva obsahuje také ustanovení o správních deliktech.66
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 LZPS může být státní moc uplatňována jenom
v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Všechna činnost veřejné správy (tedy i
správní trestání) je ovládána principem zákonnosti. Správní trestání musí také respektovat
základní principy pro oblast soudního trestání, především zásadu „nullum crimen sine lege,
nulla poena sice lege“, ze které dále vyplývají požadavky na určité, jasné a přesné skutkové
podstaty deliktů, zákaz retroaktivity přísnějšího zákona, zákaz analogie v neprospěch
odpovědné osoby a v neposlední řadě také uzavřený výčet sankcí a podmínek pro výběr druhu
a výměry sankce v konkrétním případě.
Dalšími významnými zásadami správního trestání jsou zásada subsidiarity trestního
postihu, zásada rovnosti před zákonem a z procesních principů především zásady řádného
zákonného procesu (stíhání jen ze zákonných důvodů), ne bis in idem a presumpce neviny.
Pro vyjádření skutkových podstat správních deliktů jsou přitom charakteristické
generální klauzuje typu „neplní jiné povinnosti stanovené zákonem“, demonstrativní výčet
možného protiprávního jednání („zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy
nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje“) a používání neurčitých,
zákonem nevymezených pojmů, jako je např. závažné porušení povinnosti, či užívání
blanketních a odkazovacích dispozic.67
66 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 411
67 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 409-417
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4.2 Správní a soudní delikty
Na téma hledání rozdílů mezi správními a soudními delikty se vedou diskuze již velmi
dlouhou dobu. Někteří autoři shledávají rozdíly v rovině etické, kdy prý soudní právo
postihuje delikty, které jsou z morálního hlediska závadné, naproti tomu správní delikty jsou
eticky neutrální. Zároveň mají soudní tresty difamující (zneucťující) charakter, což pro tresty
za správní delikty neplatí – tato skutečnost se má promítat do zapisování pravomocných trestů
do rejstříku trestů. Otázkou ale potom zůstává, proč by soudem uložená pokuta jako trest za
spáchaný trestný čin měla mít difamující povahu a pokuta uložená správním orgánem nikoli.
Zároveň záleží pouze na právní úpravě daného státu, jestli zavede také rejstřík pachatelů
správních deliktů. U nás jsou např. vedeny v registru řidičů údaje o spáchaných přestupcích
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích.
Jiný rozdíl může být spatřován v chráněném objektu. V oblasti soudních deliktů jsou
chráněny důležité statky, jejichž ochrana vyžaduje, aby o nich rozhodovaly nezávislé orgány a
v jejich rámci speciálně vzdělané osoby. Naopak správní delikty jsou charakterizovány
rušením veřejného pořádku, jedná se o ochranu tzv. statků druhé kategorie, jejichž ochrana
nemusí být tolik intenzivní. Z daného vyplývá, že soudní delikty jsou chápány jako
protiprávní (v rozporu s právem) a správní delikty jako proti-správněprávní, neboť jsou
spojeny pouze s jednou z oblastí právního řádu a jejich smysl spočívá v zajištění fungování
veřejné správy.68 V praxi se ovšem vyskytují i správní delikty, jejichž objektem je i jiný zájem
než pouze na bezporuchovém fungování veřejné správy např. v případě přestupků podle § 49
PřestZ Přestupky proti občanskému soužití nebo podle § 50 PřestZ Přestupky proti majetku.
Zároveň je nutné poznamenat, že v některých případech (např. v oblasti životního prostředí) je
tentýž objekt chráněn podle trestněprávních i správněprávních norem. Dělení podle
chráněného objektu tedy není možné považovat za obecně platné kritériem pro rozlišení
těchto deliktů.
Další rozdíly jsou shledávány v objektivní stránce, především ve způsobu jednání,
podle kterých je pro spáchání trestného činu charakteristická nebezpečnější forma jednání
68 Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 24
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oproti správním deliktům. I zde ovšem existují výjimky, kdy nemusí být nalezen rozdíl mezi
způsobem, jakým je spáchán trestný čin krádeže a přestupek krádeže.
Dále také v oblasti zavinění je nalézáno odlišující kritérium, podle kterého pro
spáchání trestného činu je třeba zavinění ve formě úmyslu, pokud není stanoveno, že
postačuje zavinění z nedbalosti. Naopak v oblasti správních deliktů není zavinění
obligatorním pojmovým znakem všech správních deliktů, a je-li požadováno, pak zpravidla
postačuje nedbalost, neboť úmysl je výjimkou. Judikatura ovšem konstatovala, že zavinění je
nutné i v případě dalších správních deliktů, jejichž pachatelem je nepodnikající fyzická
osoba.69
Další rozdíl je spatřován v subjektech, kdy pachatelem trestných činů se může stát
podle našeho platného práva pouze fyzická osoba, naopak pachatelem některých správních
deliktů může být i osoba právnická. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob (stejně
jako je tomu v některých dalších evropských zemích) přitom závisí pouze na zákonodárcích.
Jiný odlišující znak je shledáván v materiální stránce deliktu. V novém trestním
zákoníku se vychází z formálního pojetí trestného činu (§ 13 odst. 1 TZ) v kombinaci se
zásadou subsidiarity podle § 12 odst. 2 TZ, která stanoví, že trestní odpovědnost pachatele a
důsledky s ní spojené je možné uplatňovat pouze v případech společensky škodlivých, jestliže
nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Podle § 2 odst. 1 PřestZ
je znakem přestupku také společenská škodlivost. Tato společenská škodlivost bude
rozlišujícím kritériem v případech, kdy se překrývají skutkové podstaty trestného činu a
přestupku a jiný rozlišující znak neexistuje. Příkladem jsou majetkové trestné činy, kde se
musí jednat o věc nikoli nepatrné hodnoty.
Rozdíly jsou nalézány také ve formulaci skutkových podstat, kdy pro oblast trestných
činů je charakteristická větší míra přesnosti, naopak ve skutkových podstatách správních
deliktů jsou použity méně určité pojmy, blanketní a odkazovací dispozice, demonstrativní
výčty nebo tzv. zbytkové skutkové podstaty. Ani toto ovšem není obecným pravidlem, protože
nový trestní zákoník např. blanketní dispozice obsahuje také.
69 Blíže v: Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 25
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V oblasti trestů se poukazuje na skutečnost, že tresty ukládané za spáchání trestných
činů jsou zpravidla těžší a mohou zasahovat do základních práv a svobod (trest odnětí
svobody). Na druhou stranu je nutno konstatovat, že některé tresty ukládané za správní delikty
v podobě velmi vysokých peněžitých pokut nebo zákazu činnosti mohou mít pro pachatele
mnohem těžší následky než např. podmíněně odložený trest odnětí svobody, trest domácího
vězení nebo obecně prospěšných prací za spáchání trestného činu.
Čistě formálním rozlišovacím kritériem je poukazování na skutečnost, že trestné činy
jsou kodifikovány a úprava správních deliktů roztříštěna do velkého množství zákonů (kromě
části přestupkového práva).
Rozdíly v procesní oblasti, kdy v trestním řízení jsou více zaručena procesní práva než
ve správním právu trestním, byly částečně překonány přijetím správního řádu v roce 2004. Z
podstaty veřejné správy však vyplývá, že procesní úprava má být základem pro pokud možno
rychlé projednání správních deliktů a má bezprostředně reagovat na porušení práva (např. v
případech blokového a příkazního řízení). Trestní stíhání před soudem je možné zahájit pouze
na základě žaloby podané státním zástupcem, naproti tomu řízení o správních deliktech
zahajuje příslušný správní orgán z moci úřední (výjimku tvoří tzv. návrhové přestupky podle
§ 68 PřestZ).
Jelikož neexistuje žádné předem dané pravidlo, které by zařazovalo určitý delikt mezi
delikty soudní nebo správní, náleží toto rozhodnutí zákonodárci. Obecně platná a přijatelná
hranice mezi soudními a správními delikty zatím nebyla nalezena.70
Za zmínku také stojí slova V. Sládečka, podle kterého samotná hranice mezi správními
a soudními delikty je velmi pohyblivá. Jednání, které je v jednom státě definováno jako
správní delikt, může být v jiném státě soudním deliktem a naopak. Vliv na skutečnost, zda
delikt bude zařazen do skupiny správních nebo soudních deliktů, mohou mít v daném státě
právní a jiné tradice, momentální politické prostředí, státní zřízení i úplná nahodilost. To
dokazuje i změna našeho politického systému po roce 1989, která se také projevila v tom, že
70 Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 23-28
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některá jednání dříve považovaná za trestné činy se stala správními delikty.71

4.3 Správní delikt
Správní delikt je pouze jedním z druhů právních deliktů, jeho legální definice bohužel
neexistuje. Podle H. Práškové nauka správního práva používá pojem správní delikt jako
souborný pojem, zahrnující jednotlivé druhy správních deliktů, které se vyskytují v platné
právní úpravě. V literatuře se správním deliktem označuje zpravidla protiprávní jednání,
jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní úřad (orgán) trest stanovený
normou správního práva.72
Podle judikatury správním deliktem je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny
zákonem, správní orgán za ně pak ukládá zákonem stanovený trest. Jedná se o protiprávní
jednání bez ohledu na zavinění, zpravidla výslovně označené zákonem jako správní delikt
(rozh. č. 1338/2007 Sb. NSS, seš. 10).73
Obecnými znaky správního deliktu je jednání, protiprávnost, trestnost, odpovědná
osoba, dále u správních deliktů fyzických osob také zavinění (kromě fyzických osob –
podnikatelů a provozovatelů kvalifikovaných činností a některých dalších fyzických osob, u
kterých je stanovena odpovědnost bez ohledu na zavinění) a znaky deliktu stanovené
zákonem.74
Porušením nebo nesplněním právní povinnosti je spáchán delikt, za který je možné
uložit trest, pouze za předpokladu, že tímto jednáním byly naplněny znaky deliktu a jeho
konkrétní skutkové podstaty stanovené zákonem. Tedy skutečnost, že byl spáchán správní
71 Sládeček, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 184
72 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 417
73 Sládeček, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 186
K tomu srov. definici J. Staši, podle které za správní delikt lze obecně považovat protiprávní jednání odpovědné
osoby, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu sankcí trestní povahy ukládané v rámci
výkonu veřejné správy. Zároveň konstatuje, že výjimečně by nemuselo být požadováno protiprávní jednání, ale
protiprávní stav, který se někomu přičítá k odpovědnosti. In Mates, Pavel a kol. Základy správního práva
trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 13
74 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 417-420
J. Staša považuje za pojmové znaky správního deliktu protiprávnost, škodlivost, zákonné vyjádření skutkové
podstaty, objekt, objektivní stránku, subjekt, subjektivní stránku, trestnost a zákonné zmocnění k uplatnění
odpovědnosti v rámci veřejné správy. In Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání.
Praha : C. H. Beck, 2010, str. 13
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delikt, nevyplývá z faktu, že došlo k porušení právní povinnosti, ale je dána až v případě, že
takové jednání zákon výslovně označuje jako správní delikt.
V systému správních deliktů rozlišujeme: přestupky; správní disciplinární delikty; tzv.
správní pořádkové delikty a jiné správní delikty (zejména jiné správní delikty fyzických osob,
správní delikty právnických osob a správní delikty právnických osob a tzv. fyzických
podnikajících osob).75

4.3.1 Odpovědnost za správní delikty proti životnímu prostředí

Pod pojem správní delikty v nejširším slova smyslu můžeme zahrnovat veškerá
protiprávní jednání porušující předpisy z oblasti správního práva, resp. z práva životního
prostředí. Patří sem jak správní delikty fyzických osob (zejména přestupky), tak i správní
delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti.76 Rozdělení do
příslušné skupiny deliktu závisí na tom, jaká osoba a v jakém postavení delikt spáchala.
Deliktní odpovědnost fyzických osob, s výjimkou činů spáchaných při jejich
podnikatelské činnosti, je odpovědností subjektivní. Naproti tomu právnické osoby a fyzické
osoby při výkonu podnikatelské činnosti odpovídají objektivně za následek, přičemž tato
kategorie deliktní správní odpovědnosti je pro ochranu životního prostředí, z důvodu velkého
množství páchání těchto deliktů a jejich závažnosti a rozsahu, velmi významná.

Přestupková odpovědnost, upravená jednak v zákoně č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, a dále také v některých speciálních zákonech na ochranu životního prostředí
(zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích, stavební zákon, zákon na ochranu zvířat
proti týrání, částečně i zákon o odpadech apod.), je velmi často využívána pro sankcionování
činů proti životnímu prostředí.
Odpovědnost za přestupky je typickou odpovědností za zavinění. Ve speciálních
75 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 417-424
76 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 77
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zákonech jsou, oproti zákonu o přestupcích, často přesněji vymezeny jednotlivé přestupky pro
danou oblast úpravy, jinak upraveny sankce a stanoveny kompetentní orgány pro rozhodování
o přestupcích a stanovení sankcí za ně. Speciální úprava má přednost před obecnou úpravou
přestupkového zákona.
Skutkové podstaty přestupků proti životnímu prostředí je možné dělit do tří skupin na
speciální, základní a zbytkové. Speciální přestupky jsou zakotveny ve zvláštních zákonech
na ochranu životního prostředí, základní přestupky upravuje zákon o přestupcích (např. § 29
PřestZ Přestupky na úseku zdravotnictví nebo § 35 PřestZ Přestupky na úseku zemědělství,
rybářství a myslivosti). Poslední kategorii zbytkových přestupků obsahuje také zákon o
přestupcích, a to v § 45 Přestupky na úseku ochrany životního prostředí a § 46 Ostatní
přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě.
Při určování, který přestupek byl protiprávním jednáním spáchán, se postupuje od
speciálních přestupků přes základní až po zbytkové.
Jiné správní delikty fyzických osob byly hojně využívány v 70. a 80. letech 20.
století i pro ochranu životního prostředí. V současné době se jedná o institut poněkud
zastaralý z důvodu nedokonalé právní úpravy a nahraditelností odpovědností za přestupky.
Pro ochranu životního prostředí (kromě oblasti hygienické) se již nevyužívá.

Deliktní odpovědnost fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti je jako
jediná založena na objektivní odpovědnosti, v právu životního prostředí přitom zpravidla
postavena jako odpovědnost absolutní (bez možnosti liberace a s omezenými prvky
moderace). Zároveň je konstruována stejně a společně s deliktní odpovědností právnických
osob. Důvodem zavedení objektivní deliktní odpovědnosti pro tyto případy byl velký počet
právnických osob a podnikajících fyzických osob, vysoký stupeň společenské nebezpečnosti
jejich protiprávního jednání a nesrovnatelně závažnější následky na životním prostředí oproti
jednotlivým fyzickým osobám. Tyto správní delikty nejsou kodifikovány ani jednotně
upraveny v otázkách procesních, naopak jsou roztříštěny ve velkém množství zákonů77.

77 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 77-81
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4.3.2 Odpovědnost za přestupky

Základním pramenem v oblasti přestupkového práva je zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích. Další normy týkající se přestupků jsou obsaženy ve velkém množství zvláštních
zákonů, které formulují skutkové podstaty přestupků v jednotlivých oblastech veřejné správy,
sankce za ně a případně i odchylky od obecné úpravy.
Podle § 2 odst. 1 PřestZ je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo
ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném
zákoně, pokud nejde o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů
nebo o trestný čin. Přestupek je tedy vymezen materiálním znakem a formálními znaky,
přičemž všechny tyto znaky musí být splněny současně. Jednání, které by sice naplňovalo
formální znaky přestupku, ale neporušovalo by nebo neohrožovalo by zájem společnosti,
nemůže být přestupkem z důvodu chybějícího materiálního znaku a naopak.
Pouze zákon (nikoli jiný právní předpis) může stanovit, jaké jednání je přestupkem.
Formální znaky přestupku tvoří obecné znaky, které jsou pro všechny přestupky stejné
(např. věk a příčetnost pachatele), a typové znaky, které charakterizují jednotlivé přestupky
(znaky skutkové podstaty přestupku). Pro spáchání přestupku musí být naplněny všechny tyto
znaky.
Materiální znak přestupku je vyjádřen jako jednání porušující nebo ohrožující zájem
společnosti. Přestupkový zákon nedefinuje společenskou škodlivost, obecně se jí rozumí
rozpor s účelem právního řádu. Samotné určení, zda je dána společenská škodlivost, bude
záviset na konkrétním posouzení všech okolností daného případu. Tato společenská škodlivost
je významná pro případy tzv. bagatelních přestupků, které naplňují formální znaky přestupku,
ale nevykazují daný stupeň této škodlivosti. Jsou-li tedy v konkrétním případě naplněny
formální znaky skutkové podstaty, ale další okolnosti vylučují porušení nebo ohrožení zájmu
společnosti, není naplněn materiální znak přestupku a odpovědnost za přestupek nemůže být
uplatněna. Jedná se o tzv. materiální korektiv.78
Přestupky, jako pouze jeden z druhů protispolečenských činů, musí být odlišeny.
Podle přestupkového zákona jsou trestné činy a jiné správní delikty v poměru speciality k
78 Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 52-53
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ustanovením o přestupcích, tzn. že přestupky jsou k nim ve vztahu subsidiarity. Zároveň
přestupkem může být vždy pouze nedovolený, protiprávní čin. Okolnostmi vylučujícími
protiprávnost výslovně upravenými v přestupkovém zákoně jsou jednání v nutné obraně,
jednání v krajní nouzi a jednání na příkaz.79
Nutnou obranou (§ 2 odst. 2 písm. a) PřestZ) někdo přiměřeným způsobem odvrací
přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem. Útok skutečně musí přímo
hrozit nebo trvat, obrana v době, kdy útok již skončil, nebo předčasná obrana, není přípustná.
Krajní nouzí (§ 2 odst. 2 písm. b) PřestZ) je potom jednání odvracející nebezpečí
přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, zároveň ale pod podmínkou, že tímto jednáním
nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo
možné odvrátit jinak. Krajní nouze je tedy charakteristická tím, že zde existuje stav nebezpečí
pro dva zákonem chráněné zájmy, přičemž možnost ochránit jeden z těchto zájmů znamená
porušit nebo ohrozit zájem druhý.80
Jednání na příkaz také vylučuje odpovědnost. S tím souvisí § 6 PřestZ, podle kterého
za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá podle tohoto zákona ten, kdo za ni
jednal nebo jednat měl, a v případech jednání na příkaz osoba, která k jednání dala příkaz.
Samotné oprávnění dávat příkaz a povinnost tento příkaz splnit plyne z pracovněprávních
nebo služebních vztahů. Není ovšem jasné, jak by se mělo postupovat v situaci, kdy
zaměstnanec jednal na základě příkazu vedoucího zaměstnance, který k vydání tohoto příkazu
nebyl oprávněn. Pokud zaměstnanec nevěděl ani vědět nemohl, že vedoucí zaměstnanec
překročil meze svých oprávnění, platí, že odpovědnost za přestupek ponese vedoucí
zaměstnanec (podle obecných ustanovení). Není-li tato podmínka splněna, odpovědnost za
přestupek zřejmě ponesou oba dva. Zároveň odpovědnost za přestupek toho, kdo jednal, měl
jednat nebo dal k jednání příkaz, nevylučuje odpovědnost právnické osoby podle příslušných
správněprávních předpisů za delikt právnických osob, neboť se jedná o odpovědnost dvou
různých subjektů za různá jednání.81
Tyto okolnosti vylučující protiprávnost způsobují, že jednání již v době činu nelze
kvalifikovat jako přestupek.
79 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 424-425
80 Blíže v: Červený, Zdeněk; Šlauf, Václav; Tauber, Milan. Přestupkové právo. Komentář k zákonu o
přestupcích včetně textů souvisejících předpisů. 16. vydání. Praha: Linde, 2009, str. 28-29
81 Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 58
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Naproti tomu zánik trestnosti, z důvodu uplynutí času nebo udělení amnestie (popř.
smrti pachatele), nastává po spáchání činu a způsobuje ztrátu oprávnění postihnout přestupek.
Podle obecně stanoveného pravidla není možné projednat přestupek, pokud uplynul
jeden rok od jeho spáchání, lhůta je prekluzivní. Některé zákony upravují tuto lhůtu odchylně.
Amnestii ve věcech přestupků, jejichž projednávání náleží do působnosti orgánů ČR,
uděluje vláda usnesením, které je vyhlašováno ve Sbírce zákonů (§ 90 PřestZ).
Skutková podstata přestupku
Skutkovou podstatu přestupku je možné definovat jako souhrn typových znaků
přestupků určitého druhu, kterými se jednotlivé přestupky od sebe navzájem odlišují. Znaky
skutkové podstaty jsou obsaženy v obecné i zvláštní části přestupkového zákona a také v
dalších zákonech (které ovšem obsahují pouze zvláštní část)82
Skutková podstata je charakterizována objektem, objektivní stránkou, subjektem a
subjektivní stránkou, tyto znaky jsou vždy součástí každé skutkové podstaty, i když nejsou
výslovně v právní normě uvedeny.
Objektem přestupku jsou zájmy společnosti, které zákon chrání a proti kterým
směřuje protiprávní jednání. Podle stupně obecnosti se dělí na obecný, druhový a individuální,
přičemž správné určení individuálního objektu (konkrétního individuálního zájmu) je
významné pro správnou kvalifikaci skutku. Ohrožení nebo porušení objektu přestupku je jeho
následkem. Skutková podstata přestupku může být fakultativně doplněna např. hmotným
předmětem útoku (konkrétní věcí, na kterou pachatel útočí). Porušení hmotného předmětu
útoku je účinkem přestupku.
Objektivní stránka spočívá v jednání, následku a příčinné souvislosti mezi jednáním
a následkem. Jednání je projev lidské vůle navenek, zahrnuje přitom konání i opomenutí
takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen.
Musí jít o právní povinnost postihující osobně pachatele. Pramenem takové povinnosti může
být zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis, případně individuální právní akt (např.
82 Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 61
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rozhodnutí vydané ve správním řízení) anebo smlouva.83
Každý přestupek má následek spočívající v ohrožení nebo porušení zájmů, které jsou
jeho objektem. Někdy skutková podstata přestupku obsahuje i další fakultativní znaky
objektivní stránky jako je místo nebo čas jednání.
Pachatelem je osoba, která svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty
přestupku a podle přestupkového zákona jím může být pouze fyzická osoba, která dovršila
patnáctý rok věku a byla v době činu příčetná. Zároveň jí může být každá fyzická osoba, tj.
občan ČR, cizinec i osoba bez státní příslušnosti. Výjimky stanoví příslušné zákony.
Zásada osobní odpovědnosti jednotlivce vylučuje postih právnické osoby za přestupek.
Většinu přestupků může spáchat kdokoli, některé pak vyžadují tzv. konkrétní nebo
speciální subjekt.
Subjektivní stránku přestupku charakterizuje zavinění. Zaviněním je vnitřní,
psychický vztah pachatele ke skutečnostem tvořícím přestupek.84
Podle § 3 PřestZ postačí k odpovědnosti za přestupek zavinění z nedbalosti, nestanovíli zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. Přitom spáchání přestupku z nedbalosti
zahrnuje situace, kdy pachatel věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem
chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo
neohrozí (vědomá nedbalost). A dále také případy kdy pachatel nevěděl, že svým jednáním
může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ačkoliv to vzhledem k okolnostem a
svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nevědomá nedbalost). Naproti tomu pachatel
jednal úmyslně, jestliže chtěl svým jednáním zájem chráněný zákonem porušit nebo ohrozit
(přímý úmysl) nebo věděl, že svým jednáním může ohrozit zákonem chráněný zájem, a pro
případ, že dojde k jeho porušení nebo ohrožení, s tím byl srozuměn (nepřímý úmysl).
Ochrana životního prostředí podle zvláštní části přestupkového zákona
Ochranu životního prostředí, která je poskytována jednotlivým složkám životního
prostředí podle zvláštních zákonů, doplňuje § 45 přestupkového zákona Přestupky na úseku
83 Červený, Zdeněk; Šlauf, Václav; Tauber, Milan. Přestupkové právo. Komentář k zákonu o přestupcích včetně
textů souvisejících předpisů. 16. vydání. Praha: Linde, 2009, str. 23
84 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 426-429
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životního prostředí.
Podle § 45 PřestZ se přestupku na úseku životního prostředí dopustí ten, kdo
porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí jiným způsobem, než
jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44 PřestZ, zhorší životní prostředí. Za tento přestupek je
možné uložit pokutu až 10 000 Kč.
Jedná se o obecnou skutkovou podstatu přestupku, která se uplatní, pokud porušení
právního předpisu o ochraně životního prostředí není možné postihnout podle jiného
konkrétně vymezeného přestupku. Ustanovení § 45 PřestZ má tedy subsidiární povahu.
Základním právním předpisem v této oblasti je zákon č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí, který obsahuje povinnosti fyzických a právnických osob při ochraně a zlepšování
stavu životního prostředí a pří využívání přírodních zdrojů. Poškozování životního prostředí
přitom tento zákon formuluje v § 8 odst. 2 jako zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo
jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Zakotveny jsou také sankce
za poškození životního prostředí v ZŽP, kterého se dopustí tzv. podnikající fyzické osoby a
právnické osoby, sankce za tyto správní delikty jsou ukládány ve správním řízení. 85

Sankce a ochranná opatření
Sankce (trest) je právním následkem přestupku, může být uložena jen za spáchaný
přestupek jeho pachateli na základě zákona.86
Podle přestupkového zákona lze uložit pouze sankce v podobě napomenutí, pokuty,
zákazu činnosti a propadnutí věci. Tyto sankce se uplatní za přestupky podle zvláštní části
přestupkového zákona i za přestupky upravené ve zvláštních zákonech, pokud tyto zvláštní
zákony nemají vlastní ustanovení o sankcích.
Napomenutí je nejmírnější sankcí, kterou lze zásadně uložit za jakýkoliv přestupek
podle přestupkového zákona (popř. i jiných zákonů). Z povahy napomenutí vyplývá, že je
85 Červený, Zdeněk; Šlauf, Václav; Tauber, Milan. Přestupkové právo. Komentář k zákonu o přestupcích
včetně textů souvisejících předpisů. 16. vydání. Praha: Linde, 2009, str. 112-113
86 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 429
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určeno pro sankcionování méně závažných přestupků. Zároveň nesmí být uloženo společně s
pokutou.
Pokuta je nejčastější sankcí v oblasti přestupků, resp. celé oblasti správního trestání. Je
ji možné uložit za každý přestupek. Horní hranice pokut jsou stanoveny v jednotlivých
skutkových podstatách přestupků upravených v přestupkovém zákoně a dále také ve
skutkových podstatách přestupků podle zvláštních zákonů, správní orgán nemůže uložit vyšší
pokutu než dovoluje zákon (zároveň nemůže uložit pokutu nižší, stanoví-li zákon také spodní
hranici pokuty). Obecná výše pokuty je upravena v § 13 PřestZ, podle kterého je možné uložit
pokutu do výše 1000 Kč, nestanoví-li zvláštní část přestupkového zákona nebo jiný zákon
pokutu vyšší. Možnost uložit vysoké pokuty je charakteristická pro přestupků obsažené ve
zvláštních zákonech. Zvláštní pravidlo platí pro ukládání pokut mladistvým, kdy se horní
hranice pokuty snižuje na polovinu, zároveň však nikdy nesmí být vyšší než 2000 Kč.
Smyslem sankce zákazu činnosti je zabránit pachateli v případném dalším páchání
přestupků. Pachateli je možné zakázat činnost, kterou vykonával v době spáchání přestupku v
pracovním nebo jiném obdobném poměru nebo ke které je potřeba povolení nebo souhlas
státního orgánu (např. lov ryb). Zároveň za splnění podmínky, že pachatel spáchal přestupek
některou z těchto činností nebo v souvislosti s ní. Zakázaná činnost musí být ve výroku
rozhodnutí přesně vymezena. Zákaz činnosti je možné uložit pouze za přestupky, u kterých je
to výslovně dovoleno, a to samostatně nebo společně s jinou sankcí. Dobu trvání této sankce
stanoví příslušný zákon, maximálně může být stanovena na 2 roky. Pachatel může požádat o
prominutí výkonu zbytku této sankce po uplynutí poloviny doby, na kterou byla stanovena.
Ukládání této sankce mladistvým je upraveno odchylně.
Účelem sankce propadnutí věci je zabránit pachateli v páchání dalších přestupků,
popř. mu odejmout prospěch, který přestupkem získal. Věc, na kterou se vztahuje tento trest,
musí náležet pachateli. Zároveň se musí jednat o věc, která byla užita nebo určena ke spáchání
přestupku nebo byla přestupkem získána nebo nabyta za věc přestupkem získanou.
Ve zvláštních zákonech jsou jako sankce za přestupky stanoveny většinou pouze
pokuty. V otázce, zda je v těchto případech možné uložit také sankce obsažené v
přestupkovém zákoně nebo jenom sankce podle zvláštního zákona, není praxe jednotná87.
Vedle sankcí lze uložit také ochranná opatření, která v sobě kombinují způsobení újmy
87 Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 80-87
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osobám, kterým jsou ukládána, a ochranu zájmů společnosti. Přitom způsobená újma není
účelem, ale nezbytným důsledkem jejich především výchovného a preventivního zaměření.
Podle § 16 PřestZ jsou ochrannými opatřeními omezující opatření a zabrání věci.
Při rozhodování, jaká sankce bude za spáchaný přestupek uložena, se zohledňují
okolnosti, za kterých došlo ke spáchání přestupku, možnosti nápravy odpovědné osoby a
zajištění ochrany zájmů společnosti. Současně se vychází ze zásad zákonnosti, spravedlnosti,
individualizace a přiměřenosti. Jednotlivé sankce mohou být uloženy samostatně nebo s jinou
sankcí, nikdy ovšem nelze uložit napomenutí společně s pokutou. Podle § 11 odst. 3 PřestZ je
možné v rozhodnutí o přestupku upustit od uložení sankce, postačí-li k nápravě pachatele
samotné projednání přestupku.88

Řízení ve věcech přestupků
Rozhodování o vině a sankci za přestupek je v našem právu součástí výkonu veřejné
správy a rozhodování správních orgánů o právech a povinnostech adresátů veřejné správy.
Přestupkové řízení představuje zvláštní druh správního řízení.
Přestupkový zákon ve své třetí části nazvané Řízení o přestupcích upravuje procesní
instituty, které se vztahují ke zvláštní povaze přestupkového řízení, přičemž správní řád se
použije subsidiárně. Zvláštní zákony, které také obsahují skutkové podstaty přestupků a
sankce za ně, mohou obsahovat i procesní ustanovení. Tato zvláštní úprava bude mít přednost
před úpravou obecnou, z čehož vyplývá, že přestupkový zákon by se uplatnil subsidiárně.
Základní pravidlo pro určení věcné příslušnosti správních orgánů k projednání
přestupku stanoví, že příslušný k projednání přestupku je ten orgán, v jehož oboru působnosti
byl přestupek spáchán.
Obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí jsou příslušné k projednávání přestupků v
rozsahu § 53 PřestZ, popř. v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Přitom obecní úřady
obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky ve věcech, které spravují, a dále také
88 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 429-431
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ostatní přestupky, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány dle
zvláštních zákonů. Jednání ve věcech přestupků náleží do přenesené působnosti obcí. Dále
jsou k projednávání přestupků příslušné jiné správní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Pro funkční příslušnost platí obecná pravidla. Obec si může k projednávání přestupků
zřídit komisi, její složení a způsob rozhodování upravuje přestupkový zákon. Stejné
podmínky by platily i pro komisi rady obce, pokud by byla pověřena projednáváním
přestupků.
Místní příslušnost správního orgánu se určuje podle místa, kde došlo ke spáchání
přestupku. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případy podle § 55 odst. 2 PřestZ, kdy je příslušný
ten správní orgán, v jehož územním obvodu má pachatel (nebo naposledy měl) trvalý pobyt.
Ve zvláštních zákonech může být místní příslušnost upravena odchylně.89
Přestupkový zákon dále obsahuje ustanovení o součinnosti, která stanovují státním
orgánům, orgánům policie a obcím povinnost oznámit příslušným správním orgánům
přestupky, o kterých se dozví, nejsou-li příslušné k jejich projednávání. Zároveň je každý
povinen podat správním orgánům nezbytné vysvětlení k prověření došlého oznámení o
přestupku a dostavit se na výzvu ke správnímu orgánu k jeho podání. Případy, kdy může být
podání vysvětlení odepřeno, stanoví přestupkový zákon.

Účastníky řízení mohou být pouze osoby, které přestupkový zákon uvádí v § 72,
výčet je taxativní a úpravu ve správním řádu nelze použít ani subsidiárně. Účastníky řízení o
přestupku jsou tedy obviněný z přestupku, poškozený (pro oblast projednávání náhrady
majetkové škody, která byla přestupkem způsobena), vlastník věci, která může být zabrána
nebo byla zabrána (pouze pro tu část řízení týkající se zabrání věci) a navrhovatel, na jehož
návrh došlo k zahájení přestupkového řízení podle § 68 odst. 1 PřestZ. Obviněný z přestupku,
jakož i poškozený a vlastník zabrané věci v té části řízení, kde se rozhoduje o jejich právech a
povinnostech, mají postavení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu; postavení
navrhovatele je sporné. Z podezřelého se občan stává obviněným z přestupku, jakmile správní
89 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 431-432
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orgán učiní vůči němu první procesní úkon. Přestupkový zákon také výslovně zmiňuje princip
presumpce neviny.
K zahájení řízení o přestupku dochází zpravidla z úřední povinnosti, výjimkou jsou
přestupky projednávané pouze na návrh. Zásada oficiality se projevuje tím, že správní orgán
zahajuje řízení, stanoví jeho předmět a provádí procesní úkony z úřední moci. Další zásadou
uplatňovanou v přestupkovém řízení je zásada legality, podle níž správní orgán musí stíhat
všechny přestupky, o kterých se dozví, nestanoví-li zákon jinak (výjimku i zde tvoří návrhové
přestupky podle § 68 odst. 1 PřestZ).
V přestupkovém řízení v prvním stupni musí správní orgán nařídit ústní jednání. Toto
jednání je zpravidla neveřejné, na návrh účastníka lze ovšem konat veřejné jednání, nemůže-li
tím být způsobena újma ostatním účastníkům. Ústní jednání má význam z hlediska zajištění
práv obviněného z přestupku.
Účelem přestupkového řízení je zjistit, zda se předmětný skutek stal, zda je
přestupkem a kdo jej spáchal. Vyskytují-li se pochybnosti o vině obviněného, musí být
rozhodnuto v souladu se zásadou in dubio pro reo. Sám obviněný nemá povinnost dokazovat
žádné skutečnosti svědčící v jeho prospěch, nemusí vypovídat a nesmí být k výpovědi ani k
doznání nucen.
Pokud pachatel spáchal více přestupků, o kterých ještě nebylo rozhodnuto, musí
správní orgán, je-li příslušný k projednání všech těchto přestupků, konat o nich společné
řízení. Sankci pak uloží podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný.
Společné řízení bude také vedeno proti všem pachatelům navzájem souvisejících přestupků,
pokud je projednává stejný orgán.
Důvody, pro které správní orgán zastaví řízení, popř. může zastavit řízení, stanoví
přestupkový zákon v § 76.
Úprava institutu vydání a odnětí věci v přestupkovém zákoně slouží k zajištění účelu
přestupkového řízení. Každý, kdo má u sebe věc důležitou pro zjištění skutečného stavu věci
nebo věc, která může být prohlášena za propadlou nebo zabranou, má povinnost ji na výzvu
správního orgánu vydat. Nevydá-li ji, může mu být věc odňata.90

90 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 433-437
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Proti každému rozhodnutí vydanému v přestupkovém řízení se zpravidla lze odvolat,
výjimky stanoví zákon. Právo podat odvolání přísluší všem účastníkům řízení, jeho rozsah
však závisí na jejich postavení v daném řízení, přičemž právo odvolat se proti rozhodnutí o
přestupku v plném rozsahu má pouze obviněný. Vede-li se řízení proti mladistvému
obviněnému, má právo podat odvolání ve prospěch mladistvého i zákonný zástupce a orgán
sociálně-právní ochrany dětí. Pokud bylo odvolání proti rozhodnutí o přestupku podáno včas,
má ze zákona odkladný účinek, který není možné vyloučit. Naproti tomu u rozhodnutí o
odnětí věci je suspenzivní účinek odvolání vyloučen.
Podle § 82 PřestZ nemůže správní orgán v odvolacím řízení změnit uloženou sankci v
neprospěch obviněného, platí tedy zásada zákazu reformace in peius. Zákaz dvojího postihu a
zásah do pravomocného rozhodnutí upravuje § 94 PřestZ, který stanoví povinnost správního
orgánu zrušit svoje pravomocné rozhodnutí o přestupku, zjistí-li, že osoba, která byla uznána
vinnou z přestupku, byla za stejný skutek soudem pravomocně odsouzena nebo obžaloby
zproštěna.91
Zkrácené řízení
Účelem zkráceného řízení je bez předchozího formálního řízení rozhodnout o
jednoduchých, méně závažných přestupcích.92
Typickými druhy zkráceného řízení jsou blokové a příkazní řízení.
Blokové řízení spočívá v rozhodnutí o uložení pokuty, které následuje bezprostředně
po spolehlivém zjištění přestupku, a zaplacení této pokuty pachatelem na místě nebo ve lhůtě
uvedené v bloku na pokutu.
Podmínky pro uložení upravuje § 84 PřestZ tak, že v blokovém řízení je možné
projednat přestupek uložením pokuty, je-li spolehlivě zjištěn, nestačí domluva, obviněný je
ochotný pokutu zaplatit a nejedná se o přestupek, který lze projednat pouze na návrh. V
takovém případě následuje vydání pokutového bloku bez ústního jednání a provádění důkazů,
toto rozhodnutí okamžitě nabývá právní moci a představuje překážku rei iudicatae. Jako
jedinou možnou sankci v blokovém řízení lze uložit pokutu.
91 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 437-438
92 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 438
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Příkazní řízení představuje vydání příkazu (rozhodnutí) bez provedení ústního
jednání a dokazování. Podmínky pro vydání příkazu jsou podle § 87 PřestZ takové, že není
pochybnost o tom, že obviněný se přestupku dopustil, věc nebyla vyřízena v blokovém řízení,
obviněný má plnou způsobilost k právním úkonům, nejde o přestupek, který lze projednat
pouze na návrh, a nejedná se o přestupek mladistvého. Příkaz se vždy musí oznámit písemně.
Proti příkazu je možno se bránit podáním odporu, čímž dochází ze zákona k
automatickému zrušení příkazu a správní orgán pokračuje v řízení o přestupku v první stupni.
Nebyl-li podán tento odpor včas, má příkaz účinky pravomocného rozhodnutí. Oprávněn k
podání odporu je pouze obviněný, přičemž tak může učinit do 15 dnů ode dne jeho doručení
podáním správnímu orgánu, který příkaz vydal. Obviněnému z přestupku lze příkazem uložit
pouze napomenutí nebo pokutu.
Výkon rozhodnutí se řídí ustanoveními ve správním řádu, pro exekuci na peněžitá
plnění správní řád odkazuje na úpravu postupu pro správu daní.93

4.3.3 Jiné správní delikty fyzických osob
Přívlastek jiný označující tuto skupinu správních deliktů, značí jiný než přestupek.94
Jiné správní delikty fyzických osob tvoří velmi různorodé delikty, které se liší
příčinami svého vzniku, charakterem porušených povinností, subjektivními předpoklady
odpovědnosti či dalšími znaky skutkové podstaty.95
Dojde-li protiprávním jednáním k naplnění skutkové podstaty jiného správního deliktu
fyzické osoby, je vyloučena odpovědnost za přestupek. Naopak jiným správním deliktem
fyzické osoby nebude protiprávní jednání, naplňující znaky trestného činu.
Mezi jiné správní delikty fyzických osob patří správní delikty zaměstnanců, které
sankcionují porušení povinností zaměstnanců v oblasti činnosti zaměstnavatele. Tyto správní
93 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 438-442
94 Mates, Pavel a kol. Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 123
95 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 442
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delikty zaměstnanců jsou v mnohých znacích shodné s přestupky, rozdílem jsou skutečnosti,
že subjektem může být jen zaměstnanec dané právnické nebo fyzické osoby a z hlediska
objektivní stránky deliktu jednání porušuje povinnosti, které má zaměstnanec na úseku
činnosti zaměstnavatele. Rozhodnutí o deliktu přísluší správnímu úřadu, který stojí mimo
strukturu zaměstnavatele. Objekt deliktu přitom nepředstavuje vnitřní disciplína a pořádek,
ale řádný chod veřejné správy a plnění veřejnoprávních povinností ve veřejné správě.
Úprava odpovědnosti za tyto správní delikty je obsažena ve zvláštních zákonech.
Zároveň je nutno podotknout, že odpovědnost za správní delikty zaměstnanců se z důvodu
nahrazování této odpovědnosti odpovědností za přestupky v současné právní úpravě skoro
nevyskytuje.
Ostatní správní delikty fyzických osob nejsou charakterizovány žádnou skupinou
shodných znaků, která by je spojovala.
Odpovědnost za tyto správní delikty je často konstruována jako objektivní (tj. bez
zavinění). Subjekt deliktu bývá označen jako fyzická osoba nebo fyzická osoba jako vlastník
nebo uživatel nějakého statku (např. podle § 55 odst. 2 písm. a) zákona o lesích uloží orgán
státní správy lesů pokutu vlastníku, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané),
dále fyzická osoba vykonávající určitou činnost bez příslušného oprávnění (např. podle § 35
odst. 5 zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
může ČIŽP uložit pokutu tomu, kdo nakládá s geneticky modifikovanými organismy bez
příslušného oprávnění), popř. je subjektem deliktu také fyzická osoba v případech, kdy
formulace zákona je natolik obecná, že se odpovědnou osobou může stát fyzická i právnická
osoba (např. podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o lesích uloží orgán státní správy lesů pokutu
tomu, kdo bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich
užívání pro plnění funkcí lesa).
Právní úprava ostatních správních deliktů fyzických osob je značně roztříštěná,
neexistuje ani jednotná úprava základních otázek postihu za tyto správní delikty. Jejich
projednávání se řídí ustanoveními správního řádu bez možnosti uplatnění odchylek
přestupkového řízení. Stanoví-li zvláštní zákony možnost projednat delikt v blokovém řízení,
obsahují zároveň podmínky pro ukládání blokových pokut nebo odkazují na blokové řízení
upravené přestupkovým zákonem.96
96 Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 472-474
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4.3.4 Správní delikty tzv. fyzických podnikajících osob
Správní delikty tzv. fyzických podnikajících osob jsou v jednotlivých zákonech
upraveny společně se správními delikty právnických osob. Sjednocujícím znakem je zde
charakter činnosti, ne skutečnost, zda ji vykonává fyzická či právnická osoba. Správní delikty
fyzických podnikajících osob a právnických osob jsou někdy označovány jako správní delikty
podnikatelů, takovéto označení ovšem není přesné, neboť odpovědnost právnických osob za
správní delikt nastává i tehdy, jestliže nejsou podnikatelským subjektem.
Právní úprava správních deliktů fyzických podnikajících osob se nachází ve zvláštních
zákonech, často se ovšem jedná jen o stanovení skutkových podstat deliktů, sankcí, lhůt pro
jejich uložení a určení orgánu oprávněného o správním deliktu rozhodnout. Bohužel ani zde
neexistuje žádná kodifikace těchto správních deliktů, či obecná úprava základů odpovědnosti.
Správní delikty tzv. fyzických podnikajících osob jsou delikty vyžadujícími zvláštní
postavení (způsobilost) pachatele (musí být např. podnikatelem nebo provozovatelem).
Pachatelem se tedy může stát pouze osoba, která takovou způsobilost má. Naplnění znaku
speciálního subjektu není obecně řešeno, ale je třeba vycházet z podmínek stanovených
zvláštními zákony, přičemž splnění těchto podmínek je často nějakým způsobem vyjádřeno
(vydáním povolení nebo souhlasu apod).97
Subjektem tohoto druhu deliktu je pak pouze fyzická osoba, která spáchala delikt při
podnikání nebo v souvislosti s podnikáním.
Odpovědnost je konstruována jako objektivní, tj. bez ohledu na zavinění. Některé
novější zákony pak upravují i možnost liberace, kdy fyzická podnikající osoba nebo právnická
osoba neodpovídá za správní delikt, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.
Jednotlivé zvláštní zákony upravují lhůty, jejichž uplynutím dochází k zániku
trestnosti a odpovědnosti za spáchání deliktu, dochází ke ztrátě oprávnění postihnout
97

Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 448
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pachatele deliktu.
Typickou sankcí za správní delikty tzv. fyzických podnikajících osob je peněžitý trest
(pokuta). Její výše pak bývá určena horní hranicí nebo stanoveným způsobem výpočtu ve
zvláštních zákonech. Některé zvláštní zákony umožňují uložit i jiné sankce jako např. zákaz
činnosti nebo propadnutí kontrolovaného zboží. Správní orgán by měl při ukládání konkrétní
sankce zohlednit všechny okolnosti, za kterých byl delikt spáchán, možnost nápravy pachatele
a ochranu veřejných zájmů.
Řízení o těchto správních deliktech probíhá podle ustanovení správního řádu, některé
zvláštní zákony však mohou obsahovat odchylky od obecné úpravy správního řádu.98

98

Hendrych, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 446-450
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4.4 Odpovědnost fyzických osob podle některých zvláštních
zákonů na ochranu životního prostředí
4.4.1 Ochrana přírody a krajiny
Ochranu přírody a krajiny upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, který stanoví, že ochranou přírody a krajiny se rozumí (dále vymezená) péče státu a
fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich
společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o
ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny (§ 2 odst. 1
ZOPK).
Odpovědnost na úseku ochrany přírody je zakotvena v části osmé tohoto zákona.
Dojde-li k porušení ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny nebo rozhodnutí, popř.
jiného právního aktu, vydaného na jeho základě, vzniká právní odpovědnost na straně
porušující osoby. Úprava odpovědnosti v ZOPK rozdělena do tří skupin, a to nápravná
opatření (podle § 86 ZOPK), ukládání pokut za přestupky a jiné správní delikty (dle § 87 a 88
ZOPK) a odebírání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů (§ 89 ZOPK).
Zároveň je možné i současné uložení těchto nápravných a sankčních prostředků. V případě
ukládání nápravných opatření není stanovena žádná lhůta pro vydání rozhodnutí, jejímž
uplynutím by nebylo možné uložit nápravu, opačná situace je u správních deliktů.
Protiprávním jednáním může také vzniknout i odpovědnost k náhradě škody (především podle
občanského zákoníku), případně i trestněprávní odpovědnost.99
První upravenou oblastí je odstranění následků neoprávněných zásahů stanovující
povinnost každému, kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny
chráněné podle ZOPK, navrátit ji do původního stavu, za předpokladu, že je to možné a
účelné. O možnosti a podmínkách tohoto uvedení do původního stavu rozhoduje orgán
ochrany přírody. Není-li uvedení do původního stavu možné a účelné, může orgán ochrany
přírody uložit povinnému provést přiměřená náhradní opatření k nápravě. Účelem je
99 Prchalová, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. Úplné znění zákona s komentářem,
judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha : Linde, 2010, str. 259
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kompenzovat (byť jen zčásti) následky nedovoleného jednání. Ani v jednom z těchto dvou
případů není dotčena povinnost náhrady škody dle jiných právních předpisů, ani možnost
postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin (§ 86 odst. 3 ZOPK). Toto
nápravné opatření se neuloží, jestliže k nápravě ekologické újmy na chráněných živočiších
nebo planě rostoucích rostlin nebo na přírodních stanovištích, které jsou vymezeny v zákoně
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů,
bylo vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle tohoto ZPEÚ. Ukládání
nápravných opatření podle ZPEÚ je zvláštní právní úpravou ve vztahu k § 86 ZOPK.
Nápravné opatření ukládá orgán ochrany přírody (inspekce, obecní úřady ORP nebo
správy) správním rozhodnutím. Formou nápravy je stanovena naturální restituce (uvedení do
původního stavu). Orgán ochrany přírody ukládající nápravné opatření má možnost stanovit
podmínky pro zjednání nápravy, především má stanovit lhůty, do které tak má povinná osoba
učinit.
Přestupkem podle § 87 ZOPK je např. jednání spočívající v nedovoleném měnění
nebo rušení dochovaného stavu přírody ve zvláště chráněném území nebo v nedovoleném
měnění dochovaného stavu památného stromu; dále také zničení zvláště chráněných rostlin
zařazených do kategorie ohrožených buď přímo nebo způsobení jejich úhynu nedovoleným
zásahem do jejich životního prostředí či poškození nebo zničení památného stromu nebo
zvláště chráněného území či jeho části.
Fyzické osobě uloží orgán ochrany přírody pokutu v závislosti na spáchání
konkrétního přestupku až do výše 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 100 000 Kč. Pokutu až ve
dvojnásobné výši je možné uložit za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a
živočichů, dřevin a památných stromů, jestliže byly spáchány ve zvláště chráněných územích
(§ 87 odst. 4 ZOPK).
V praxi jsou nejčastějšími přestupky vyskytujícími se v oblasti ochrany přírody
přestupky spočívající v poškození nebo pokácení dřeviny rostoucí mimo les bez povolení (§
87 odst. 2 písm. e) ZOPK) a v pokácení nebo v závažném poškození skupiny dřevin
rostoucích mimo les (§ 87 odst. 3 písm. d) ZOPK).100

100 Červený, Zdeněk; Šlauf, Václav; Tauber, Milan. Přestupkové právo. Komentář k zákonu o přestupcích
včetně textů souvisejících předpisů. 16. vydání. Praha: Linde, 2009, str. 113
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Správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské
činnosti upravuje § 88 ZOPK, přičemž za tyto správní delikty může být právnické osobě nebo
tzv. podnikající fyzické osobě uložena orgánem ochrany přírody pokuta až do výše 1 000 000
Kč (dle odst. 1) nebo až do výše 2 000 000 Kč (podle odst. 2). Sankcionovaným protiprávním
jednáním je např. poškození nebo zničení památného stromu, nedovolené zasahování do
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, závažné poškození nebo zničení významného
krajinného prvku či usmrcení zvláště chráněných živočichů přímo nebo způsobení jejich
úhynu nedovoleným zásahem do jejich prostředí.
Zákon také stanoví způsob určení výše pokuty za správní delikt právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby, a to tak, aby odrážela závažnost protiprávního jednání a rozsah
hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny. Zároveň lze tuto pokutu uložit
nejpozději do 3 let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo, a jejím uložením právnické
osobě není dotčena její odpovědnost, popř. odpovědnost jejich pracovníků podle zvláštních
předpisů.
Byla-li pokuta uložena ČIŽP nebo správou národních parků a chráněných krajinných
oblastí podle § 87 nebo 88 ZOPK nebo újezdním úřadem, vybírají ji tyto úřady a vymáhání
přísluší celním úřadům. V ostatních případech má vybírání a vymáhání pokuty na starosti ten
orgán ochrany přírody, který ji uložil. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle
zákona o správě daní a poplatků. Výnosy pokut, které uložil obecní úřad obce s rozšířenou
působností, jsou příjmem rozpočtu obce a ty, které uložil krajský úřad, náleží do rozpočtu
kraje. Výnosy z pokut uložených správou národních parků a chráněných krajinných oblastí a
ČIŽP se dělí podle zákona o Státním fondu životního prostředí ČR (a to v poměru 50% do
rozpočtu obcí a 50% do rozpočtu SFŽP), výjimkou je území vojenských újezdů, kde výnos z
pokut bude příjmem státního rozpočtu. Obec může výnosy z pokut využít pouze pro zlepšení
životního prostředí a ochranu přírody a krajiny v obci.
Zákon také přiznává orgánu ochrany přírody možnost odebrat nedovoleně držené
jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ptáků. Možnost odebrání se
vztahuje i na jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů
chráněných podle mezinárodních úmluv, jestliže držitel tohoto jedince neprokáže jeho původ
podle § 54 odst. 1 ZOPK nebo pokud je podle mezinárodních úmluv obchod s nimi omezen
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nebo zakázán.
Při odebírání jedince se obecně postupuje podle správního řádu. Řízení o odebrání je
ovšem v některých ohledech specifické, tudíž dojde-li ke zjištění nelegálně drženého jedince,
je ve většině případů okamžitě odebrán držiteli a sepsán protokol o odebrání, čímž je zahájeno
správní řízení. Písemné rozhodnutí o odebrání musí být orgánem ochrany přírody vydáno
nejpozději do 15 dnů ode dne odebrání, jinak je toto odebrání neplatné, vlastníkem odebrané
věci se stává stát. Případné podání odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Orgánem ochrany přírody příslušným k odebrání nedovoleně drženého jedince je krajský úřad
(dle § 77a odst. 5 písm. k) nebo správa národních parků a chráněných krajinných oblastí
(podle § 78 odst. 1). V případě odebrání na základě zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s
ohroženými druhy, se úprava ZOPK nepoužije.
Orgány ochrany přírody jsou podle § 75 ZOPK obecní úřady, pověřené obecní úřady,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a
chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního
prostředí, újezdní úřady a Ministerstvo obrany.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují o možnostech a podmínkách
uvedení do původního stavu a ukládají provedení přiměřených náhradních opatření (podle §
86 ZOPK), dále také ukládají pokuty za přestupky (dle § 87 ZOPK) a za správní delikty (dle §
88 ZOPK). Zároveň vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny ve svém správním
obvodu (nejde-li o zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma nebo vojenské újezdy),
pokud není příslušný jiný orgán ochrany přírody. Příslušnost dalších orgánů ochrany přírody
na jednotlivých úsecích ochrany přírody a oprávnění ukládat sankce za protiprávní jednání v
této oblasti vymezuje ZOPK v ustanoveních § 77a až 81a. Zároveň je potřeba konstatovat, že
platná právní úprava působnosti orgánů ochrany přírody je nepřehledná a složitá. 101
Tento zákon o ochraně přírody a krajiny má přednost před aplikováním předpisů o
vodách, lesích, myslivosti, ochraně nerostného bohatství atd., pokud by došlo ke střetu zájmů
nebo dvojité právní úpravě, protože ochrana musí mít přednost před hospodářským
využíváním.102

101 Prchalová, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. Úplné znění zákona s komentářem,
judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha : Linde, 2010, str. 259-278
102Prchalová, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. Úplné znění zákona s komentářem,
judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha : Linde, 2010, str. 16

80

Podmínkami pro uložení pokuty správním orgánem fyzickým osobám při výkonu
podnikatelské činnosti nebo právnickým osobám za správní delikty podle tohoto zákona se
zabýval také Nejvyšší správní soud např. v rozsudku čj. 7 A 156/2000-54 ze dne 29. ledna
2004. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku konstatoval, že pokutu ve smyslu § 88 odst. 1
zákona 114/1992 Sb. je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí bez
povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. Přitom pokutu jako správněprávní
sankci lze uložit jen tomu z více v úvahu přicházejících subjektů správního práva, který se v
citovaném ustanovení popsaného protiprávního jednání dopustil. Neodstranil-li správní orgán
pochybnosti ohledně určení sankčně odpovědného subjektu, nelze pokutu uložit jen jednomu
ze subjektů přicházejících v úvahu.103
Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. A 3/2003-47 ze dne 24. února 2005 se
zabýval ukládáním pokut podle § 88 ZOPK. Podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. d) ZOPK.
orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 500 000 Kč mimo jiné právnické osobě, která
se dopustí protiprávního jednání tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště
chráněných rostlin. K naplnění skutkové podstaty nedovoleného zasahování do přirozeného
vývoje zvláště chráněných druhů rostlin podle tohoto ustanovení postačuje nepřípustné
použití organických nebo průmyslových hnojiv nebo jakýchkoliv chemických prostředků.
Následek spočívající ve zničení jedince (tedy i více jedinců) zvláště chráněného druhu rostlin
se zároveň nevyžaduje.

Také v tomto případě se jedná o objektivní odpovědnost, tj.

odpovědnost bez ohledu na zavinění, z čehož vyplývá, že správní orgány se s otázkou
zavinění nemusely vypořádat.104
4.4.2 Ochrana lesa
Péči o les a předpoklady pro jeho zachování a obnovu stanovuje zákon o lesích (zákon
č. 289/1995 Sb.). Protiprávní jednání proti zájmu na ochraně lesa upravuje lesní zákon ve své
hlavě deváté nazvané „Sankce“. Oddíl první této hlavy tvoří přestupky, oddíl druhý je potom
nazván jako pokuty a obsahuje jiné správní delikty na úseku ochrany lesa.

103 http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=64&mark=
104 http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=725&mark
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Podle § 53 odst. 1 LZ se přestupku dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa
např. ruší klid a ticho, hrabe stelivo, vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních
dřevin nebo táboří mimo vyhrazená místa apod. Za takovýto přestupek může být odpovědné
osobě uložena pokuta orgánem státní správy lesů v závislosti na spáchaném přestupku až do
výše 5 000 Kč nebo až do výše 15 000 Kč.
Dále podle ustanovení § 53 odst. 3 LZ platí, že není-li stanoveno jinak, postupuje se v
oblasti přestupků a jejich projednávání podle obecné úpravy přestupkového zákona. Za
přestupek je oprávněna uložit v blokovém řízení pokutu i lesní stráž (podle § 39 odst. 2 LZ).
Přestupky uvedené v § 53 LZ vesměs odpovídají zakázaným činnostem v lesích podle § 20
LZ.
Oddíl druhý hlavy deváté nazvaný „Pokuty“ upravuje ve svém § 54 LZ pokuty za jiné
správní delikty, které mohou být uloženy každému, kdo svým protiprávním jednáním naplnil
některou ze skutkových podstat v tomto paragrafu uvedených, např. pokud bez povolení užívá
pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí
lesa. Za jiné správní delikty uvedené v § 54 odst. 1 může uložit orgán státní správy lesů
pokutu až ve výši 1 000 000 Kč, podle odstavce 2 téhož paragrafu až ve výši 100 000 Kč.
Další pokuty za protiprávní jednání, které lze uložit vlastníku lesa nebo jiné osobě, upravuje §
55 LZ.
Vzájemný vztah mezi těmito jinými delikty se odvíjí od principu speciality a z něho
odvozeného vztahu mezi obecným a zvláštním. Obecným je přitom v těchto ustanoveních vše,
co není vázáno pouze na vlastníka nebo na jinou osobu. Tyto delikty tedy může spáchat
každá osoba, výjimkou jsou právě delikty, kterých se může dopustit pouze vlastník (§ 55 odst.
2 LZ) nebo jiná osoba kromě vlastníka (§ 54 odst. 2 písm. a)). Z daného vyplývá, že touto
osobou může být právnická osoba a fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti (což je
typické pro tyto delikty i podle jiných právních předpisů), ale také každá fyzická osoba.
Jedná-li se o vlastníka lesa, využije se k jeho postihu zvláštní ustanovení § 55 LZ,
zároveň však není vyloučen jeho postih také podle § 54 LZ v případě, že by jako jiná osoba
spáchal delikt, který není obsažen v § 55 LZ (např. pokud by nevedl přesnou evidenci o
původu sazenic a semen lesních dřevin). Jiná osoba než vlastník lesa bude sankcionována
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podle ustanovení § 54 LZ, ale také podle § 55 LZ, pokud spáchá delikt, který není obsažen v §
54 LZ. Stejné pravidlo by se mělo uplatnit nejen ve vztahu k vlastníkům, ale i nájemcům a
podnájemcům lesa ve smyslu § 58 odst. 1 LZ.105
Tyto jiné správní delikty se projednávají ve správním řízení podle části druhé
správního řádu. Řízení o uložení pokuty za správní delikty podle § 54 a 55 LZ je potom
možné zahájit pouze do 1 roku ode dne, kdy se orgán státní správy lesů dověděl o porušení
povinnosti, nejdéle ovšem do 3 let, kdy k porušení povinnosti došlo. Jedná se o lhůtu
prekluzivní. Objektivní ani subjektivní lhůta nehraje roli v případě tzv. trvajícího deliktu.
Podle § 56 LZ je možné uložit pokutu až do výše dvojnásobku částky stanovené tímto
zákonem za podmínek v odstavci 3, dále uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě
škody a pokuty jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.
Dojde-li k porušení ustanovení lesního zákona, které nenaplňuje skutkovou podstatu
trestného činu, ale je jiným správním deliktem, u kterého se uplatňuje objektivní odpovědnost,
orgán státní správy lesů uloží sankci za protiprávní jednání podle § 54 a 55 LZ. Není-li
protiprávní jednání tímto jiným správním deliktem, je na orgánu státní správy lesů aby zjistil,
zda není naplněna skutková podstata některého z přestupků podle § 53 LZ.
Státní správu lesů vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kraje a
Ministerstvo zemědělství. Ve vojenských lesích, které spadají do působnosti Ministerstva
obrany vykonává státní správu lesů Vojenský lesní úřad, v lesích národních parků jsou
pověřeny výkonem státní správy orgány podle zvláštního předpisu. Významné je ustanovení §
48 odst. 3, podle kterého obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu
lesů ve všech dalších případech, není-li zákonem stanoven jiný orgán státní správy lesů.106
Pravomoc v oblasti ochrany lesa náleží také České inspekci životního prostředí. To
judikoval i NSS v rozsudku ze dne 25. listopadu 2003, čj. 7 A 82/2002-40, podle kterého ze
skutečnosti, že ČIŽP není orgánem státní správy lesů (§ 47 odst. 1 LZ), není možné vyvodit,
že jí nepřísluší posoudit, jestli provedenou těžbou byl nebo nebyl porušen lesní zákon, neboť
105 Drobník, Jaroslav; Dvořák, Petr. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 179
106 Drobník, Jaroslav; Dvořák, Petr. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 176-181
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podle § 2 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v
ochraně lesa, dozírá ČIŽP na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících
se funkcí lesů jako složky životního prostředí právnickými a fyzickými osobami.107
ČIŽP zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa, jejich příčiny a osoby odpovědné
za jejich vznik nebo trvání, vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin
a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě, provádí kontrolu
uložených opatření a je oprávněna nařídit omezení, popř. zastavení, výroby nebo jiné činnosti
až do doby odstranění nedostatků (§ 3 ZČIŽP).
Právnickým nebo fyzickým osobám, které svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní
prostředí v lesích tím, že např. neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro
plnění funkcí lesa, vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických
a abiotických činitelů nebo neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle
zvláštních zákonů (zákon o lesích) a ZČIŽP, uloží Česká inspekce životního prostředí pokutu
až do výše 5 000 000 Kč.
Ustanovení § 5 ZČIŽP upravuje pravidla pro určení výše pokuty, subjektivní a
objektivní lhůtu pro zahájení řízení o uložení pokuty a možnost uložení další pokuty až do
výše 10 000 000 Kč, pokud fyzická nebo právnická osoba poruší jakoukoliv povinnost, za
kterou se ukládá pokuta podle ZČIŽP v době do jednoho roku od nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení předešlé pokuty.
O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo životního
prostředí. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

4.4.3 Ochrana ovzduší
Ochranu ovzduší upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který se ve své
hlavě šesté „Opatření k nápravě a sankce“ zabývá sankcionováním protiprávního jednání na
úseku ochrany ovzduší.

107 Langrová, Veronika. Přehled judikatury z oblasti životního prostředí. Praha : ASPI, 2007, str. 118
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Provozovateli, který neplní povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší nebo
zvláštními předpisy na ochranu ovzduší, uloží orgán ochrany ovzduší opatření ke zjednání
nápravy. Toto opatření ke zjednání nápravy bude také orgánem ochrany ovzduší uloženo
výrobci, dovozci a prodejci výrobků s limitním obsahem těkavých organických látek, poruší-li
povinnosti dané tímto zákonem.
V případech stanovených v § 38 odst. 2 ZOO pak rozhodne orgán ochrany ovzduší o
omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje. Jedná se např. o situace, kdy
provozovatel neplní při vážném a bezprostředním ohrožení nebo poškození kvality ovzduší
povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. g) nebo k), nebo provozuje stacionární zdroj, na který
nebylo vydáno stanovisko nebo povolení podle § 17 odst. 1 nebo 2.
Dojde-li k závažnému porušení povinností plynoucích z ustanovení třetí hlavy nazvané
„Ochrana ozonové vrstvy Země“ ZOO nebo z přímo použitelných předpisů Evropských
společenství, uloží Česká inspekce životního prostředí právnické nebo fyzické osobě
porušující tyto povinnosti opatření k nápravě nebo navrhne zrušení certifikátu, za současného
odejmutí regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které obsahují
regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, na náklady této osoby. Česká inspekce
životního prostředí také může dané osobě uložit, aby na svoje náklady učinila opatření
směřující k nezávadnému zneškodnění, případně recyklaci nebo regeneraci těchto látek, plynů
nebo výrobků.
Sankce jsou upraveny v § 40 ZOO, podle kterého lze uložit pokuty v závislosti na
konkrétním ustanovení, maximální výše představuje částku až 10 000 000 Kč. Pachateli
těchto protiprávních činů mohou být většinou pouze právnické osoby nebo tzv. podnikající
fyzické osoby (v daných ustanoveních § 40 ZOO označeny jako provozovatelé nebo výrobci),
některých protiprávních jednání se může dopustit kdokoli (např. § 40 odst. 10 ZOO). Ve všech
případech se jedná o jiné správní delikty, ustanovení o přestupcích zákon o ochraně ovzduší
neobsahuje. Orgány oprávněnými uložit pokuty za tyto jiné správní delikty jsou podle
jednotlivých odstavců § 40 ZOO Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního
prostředí, obecní úřad, celní úřad či obecně stanovený orgán ochrany ovzduší v § 40 odst. 5
ZOO (jímž zákon následně v § 49 písm. b) stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností).
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Poruší-li provozovatel více povinností podle ZOO, uloží mu příslušný orgán ochrany
ovzduší pokutu podle ustanovení, ve kterých jsou jednotlivá porušení zákona upravena, s tím,
že pokuty se sčítají.
Uloží-li pokutu Česká inspekce životního prostředí za porušení povinností
stanovených hlavou druhou, jejich vybírání a vymáhání přísluší celním úřadům. Tyto pokuty
jsou posléze z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a z 50 % příjmem obcí,
na jejichž území byla povinnost porušena. Pokuty, které byly uloženy obecním úřadem,
obecním úřadem obcí s rozšířenou působností a krajským úřadem podle ustanovení hlavy
druhé ZOO, tyto orgány také vybírají a vymáhají. Zároveň jsou pokuty příjmem toho orgánu,
který o pokutě rozhodl a musí být použity na ochranu ovzduší na území v jeho působnosti.
Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí za porušení povinností podle
ustanovení hlavy třetí „Ochrana ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země“ vybírá
a vymáhá tato inspekce. Pokuty se potom stávají příjmem Státního fondu životního prostředí.
Ustanovení § 40 odst. 19 ZOO určuje, že se při vybírání a vymáhání pokut uložených podle
ZOO postupuje podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků.
Řízení o uložení pokuty je možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se orgán
ochrany ovzduší dozvěděl o porušení povinnosti (subjektivní lhůta), nejpozději ovšem do 3 let
ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo (objektivní lhůta).
Je-li opětovně porušena povinnost v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, ve
kterém byla uložena pokuta za porušení stejné povinnosti a provozovatel nezjednal nápravu
uloženou orgánem ochrany ovzduší, uloží příslušný orgán pokutu až do výše dvojnásobku
horní hranice sazby.
Při rozhodování o výši pokuty zohlední orgán ochrany ovzduší závažnost
protiprávního jednání, dobu trvání, výši vzniklé nebo hrozící škody a případný následek
protiprávního stavu.
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Podle § 42 ZOO jsou orgány ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zdravotnictví, Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce,
celní úřady, kraje, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obce.
K ukládání sankcí podle § 40 ZOO bych zde ráda zmínila rozsudek Městského soudu
v Praze ze dne 24. 3. 2005, čj. 6 Ca 293/2004-60, podle kterého: V ustanovení § 40 odst. 7
zákona č. 86/2002 Sb. je užito slova uloží, které znamená jednoznačně povinnost pokutu
uložit. Není tedy pravdivé tvrzení žalobce, že za nesplnění povinností provozovatelem zdroje,
které stanoví ustanovení § 11 zákona č. 86/2002 Sb., je možné nejprve uložit nápravné
opatření s termínem plnění, a teprve v případě jeho nesplnění pokutu. Pokud došlo k porušení
povinností (v tomto konkrétním případě byly podle zákona o ochraně ovzduší vypouštěny do
ovzduší nadlimitní hodnoty oxidu uhelnatého), nastupuje ze zákona použití sankce (v tomto
konkrétním případě uložení pokuty). 108
Tento rozsudek tedy poukazuje na skutečnost, že v oblasti ukládání pokut podle § 40
ZOO není žádný prostor pro správní uvážení, tudíž naplňuje-li protiprávní jednání všechny
znaky skutkové podstaty správního deliktu, musí správní orgán pokutu uložit.

4.4.4 Ochrana vod
Voda je jednou ze základních složek životního prostředí. Byla jedním ze základních
předpokladů vzniku života na naší planetě a i nadále zůstává předpokladem jeho existence, je
jednou ze základních látek, z nichž se skládá každý živý organismus. Každý živý organismus ji
proto potřebuje.109
Ochranu povrchových a podzemních vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
Podle § 104 VZ vykonávají státní správu podle tohoto zákona vodoprávní úřady
(obecní úřady, újezdní úřady na území vojenských újezdů, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností, krajské úřady a ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad) a Česká inspekce
životního prostředí. Oblast kontroly nad jakostí povrchových vod stanovených vyhláškou ke
koupání je v péči krajské hygienické stanice, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
108 Langrová, Veronika. Přehled judikatury z oblasti životního prostředí. Praha : ASPI, 2007, str. 163-164
109 Kolektiv autorů. Právo životního prostředí. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2006, str. 74
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Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností náleží působnost příslušející
vodoprávním úřadům, pokud ji zákon nesvěřuje jiným orgánům. Působnost ústředního
vodoprávního úřadu vykonává Ministerstvo zemědělství, nestanoví-li zákon o vodách jinak (§
108 odst. 1 VZ). Naproti tomu působnost Ministerstva životního prostředí jako ústředního
vodoprávního úřadu je taxativně vymezena v § 108 odst. 3 VZ.
Správní delikty na úseku ochrany vod jsou upraveny v hlavě XII vodního zákona, a
zatímco díl první upravuje přestupky, díl druhý se věnuje správním deliktům právnických
osob a podnikajících fyzických osob.
Skutkové podstaty přestupků jdou rozděleny do několika skupin:

•

První z nich tvoří protiprávní jednání vyjmenovaná v § 116 odst. 1 VZ, kdy fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že např. nakládá s povrchovými nebo podzemními
vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami nebo nesplní povinnost k
zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3. Za tyto přestupky lze uložit
pokuty v závislosti na konkrétním ustanovení až do výše 500 000 Kč. Speciální postup
pro výpočet pokuty obsahuje § 116 VZ pro případ přestupku spáchaného odběrem
povrchových nebo podzemních vod bez povolení k nakládání s vodami, a to tak, že
výše pokuty se rovná násobku určité sazby za 1 m3 nedovoleně odebraných vod,
maximálně však může činit částku 500 000 Kč. Sazbu za 1 m3 lze snížit z důvodů
zvláštního zřetele hodných, zákon však určuje minimální výši této sazby. Zároveň lze
tuto pokutu stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený
odběr zjištěn. Situace, kdy není možné stanovit množství odebraných vod, řeší § 116 v
odstavci 6 VZ.

•

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě (§ 117 VZ). Jedná se o
přestupky, kterých se může dopustit pouze fyzická osoba jako provozovatel plavidla.
Protiprávní jednání spočívá např. v užití plavidla se spalovacím motorem k plavbě na
povrchové vodě v rozporu s § 7 odst. 5 VZ.

•

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami (118 VZ). Tyto přestupky může
spáchat pouze fyzická osoba jako oprávněný nebo fyzická osoba jako nabyvatel práv a
povinností vyplývajících z povolení k nakládání s vodami.
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•

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl (§ 119 VZ). Jedná se o
přestupky, jejichž pachatelem může být pouze fyzická osoba jako vlastník nebo
stavebník vodního díla, popř. vlastník hráze. Přestupkem je např. jednání, kdy fyzická
osoba jako vlastník nebo stavebník vodního díla neudržuje vodní dílo v řádném stavu
podle § 59 odst. 1 písm. b) VZ. Konkrétně za tento přestupek lze uložit pokutu až do
výše 1 000 000 Kč.

•

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení (§ 120 VZ). Ani zde tyto
přestupky nemůže spáchat jakákoli fyzická osoba, ale pouze fyzická osoba jako
vlastník pozemku, stavby nebo zařízení.

•

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého
majetku v ochraně před povodněmi (§ 121 VZ)

•

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami (§ 122 VZ)

•

Porušení povinností při haváriích (§ 123 VZ)

•

Porušení povinností správce drobného vodního toku (§ 124 VZ)

•

Porušení poplatkových povinností (§ 125 VZ)

Díl druhý hlavy XII. vymezuje správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob. Tyto správní delikty lze také rozdělit do několika oblastí:
•

První skupinu tvoří správní delikty vymezené v § 125a VZ, kdy právnická nebo
podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu např. tím, že vypustí důlní vody
do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 3 VZ

•

Porušení povinností při užívání povrchových vod k plavbě (§ 125b VZ).

•

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami (§ 125c VZ).

•

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl (§ 125d VZ).

•

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení (§ 125e VZ).

•

Porušení povinností vlastníků pozemků, staveb a zařízení a vlastníků movitého
majetku v ochraně před povodněmi (§ 125f VZ).

•

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami (§ 125g VZ).

•

Porušení povinností při haváriích (§ 125h VZ).

•

Porušení povinností správce vodního toku a povodí (§ 125i VZ).
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•

Porušení povinnosti obce (§ 125j VZ) – kdy obec se dopustí správního deliktu
nepředložením žádosti o územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona za účelem
splnění povinnosti stanovené v čl. II. Bodu 6 zákona č. 20/2004 Sb. Těmto obcím se
jako sankce uloží pokuta až ve výši 1 000 000 Kč.

•

Porušení poplatkových povinností (§ 125k VZ).
Společná ustanovení ke správním deliktům (§ 125l VZ) zakotvují v rámci

objektivní odpovědnosti za správní delikty možnost liberace, kdy právnická osoba za správní
delikt neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možné požadovat,
aby porušení právní povinnosti zabránila. Co se týká výše pokuty uložené právnické osobě,
vodní zákon ukládá správnímu orgánu přihlédnout k závažnosti správního deliktu, především
ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za kterých byl spáchán. Zároveň
zákon poskytuje možnost České inspekci životního prostředí a obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností zastavit správní řízení na návrh pachatele správního deliktu, pokud
pachatel správního deliktu přijme faktická opatření k odstranění následků porušení povinnosti
a také opatření zamezující další ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo povrchových
vod a uložení pokuty by vedlo k nepřiměřené tvrdosti (vzhledem k nákladům na učiněná
opatření).
Správní orgán musí zahájit řízení o správním deliktu do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději do 3 let ode dne, kdy byl spáchán (objektivní lhůta),
jinak odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká.
Dojde-li ke spáchání stejného správního deliktu opakovaně (tj. do 1 roku od právní
moci rozhodnutí o uložení pokuty za tentýž správní delikt), zvyšuje se sazba pokuty za
správní delikt na dvojnásobek, maximálně ovšem na částku 20 000 000 Kč.
Způsob určení výše pokuty v případě správního deliktu spáchaného vypouštěním
odpadních vod bez povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním stanoví § 125l odst. 6
VZ.
Oprávněným správním orgánem k projednávání správního deliktu podle § 125j VZ je
v 1. stupni Česká inspekce životního prostředí. V případech správních deliktů podle § 117
odst. 1 písm. c) a d) a § 125b odst. 1 písm. d) a e) náleží projednávání těchto správních deliktů
České plavební správě. Projednávání ostatních deliktů podle vodního zákona přísluší v 1.
stupni obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo ČIŽP. Zároveň platí pravidlo, že
správní delikt projedná ten z příslušných správních orgánů, který dříve zahájil řízení, došlo-li
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k zahájení řízení ve stejný den, náleží projednání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.
Pokuty, které byly uloženy ČIŽP a Státní plavební správou, vybírá a vymáhá příslušný
celní úřad. Příjmem Státního fondu životního prostředí jsou pokuty uložené Českou inspekcí
životního prostředí obcím a Státní plavební správou. Ostatní pokuty, které uložila ČIŽP, jsou z
50 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území byl správní delikt spáchán, a z 50 % příjmem
Státního fondu životního prostředí. Pokuty uložené obecními úřady obcí s rozšířenou
působností jsou příjmem této obce.
Podle § 125l odst. 11 VZ se na odpovědnost za jednání, ke kterému došlo při
podnikání fyzické osoby, nebo v přímé souvislosti s ním, vztahují ustanovení zákona o
postihu právnické osoby.
Jelikož neexistuje komplexní úprava správních deliktů, jejich projednávání a ukládání
sankcí za ně, jsou významným zdrojem informací v této oblasti rozhodnutí soudů. Např.
situaci, kdy by určitý protiprávní následek mohl být způsoben více osobami, řeší rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 10. července 2008, čj. 1 As 51/2008-72: Obecně lze
konstatovat, že není vyloučeno, aby určitý následek (např. znečištění vodního toku) byl
způsoben jednáním či opominutím více právnických osob (a to případně i v souběhu s
přestupkem fyzické osoby). V takovém případě správní orgány zkoumají odpovědnost každé z
právnických osob ve vztahu k jí porušené právní povinnosti samostatně a těmto právnických
osobám jsou pak sankce udělovány rovněž samostatně; situaci, kdy by se jednalo o společnou
odpovědnost dvou nebo více právnických osob za tentýž správní delikt, si lze teoreticky
představit v případě porušení společné povinnosti, např. povinnosti týkající se společné věci
apod.110

110 http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=17220&mark=
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4.4.5 Ochrana zemědělského půdního fondu
Pojem půda není zákonem vymezen. Obecně se jím označuje část zemského povrchu,
v právu životního prostředí vedle toho také nejsvrchnější část zemské kůry, která plní funkci
životního prostředí většiny rostlin, velkého množství mikroorganismů i vyšších živočichů.111
Zemědělský půdní fond vymezuje § 1 zákona č. 334/1991 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, a tvoří jej zemědělská půda (orná půda, zahrady, louky, vinice
atd.), půda dočasně neobdělávaná (tj. ta, která byla a nadále má být zemědělsky
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není) a také rybníky s chovem ryb nebo vodní
drůbeže a nezemědělská půda, která je potřebná pro zajištění zemědělské výroby.
Právní odpovědnost v oblasti ochrany ZPF spočívá zejména v ukládání nápravných
opatření a v odpovědnosti za přestupky a jiné správní delikty. Podle § 18 odst. 3 ZZPF
ukládají orgány ochrany ZPF v mezích své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,
které odhalí v rámci své dozorové a kontrolní činnosti.
Odpovědnost právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání za správní
delikty je upravena v § 20 části IX ZZPF nazvané pokuty. Pokuty až ve výši pětisetnásobku
minimální mzdy podle zvláštního předpisu jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu
oprávněny uložit za odnětí půdy, která je součástí ZPF bez souhlasu orgánu ochrany ZPF
(nejde-li o případy, kdy souhlasu není třeba). Dále za nedovolenou změnu kultury nebo
neprovedení uložené změny kultury anebo za neplnění opatření uloženého orgán státní správy,
vydaných na základě ZZPF. Subjektivní lhůta pro uložení pokuty je stanovena na 1 rok a
objektivní na 3 roky. Uložením pokuty zároveň není dotčena trestní odpovědnost pracovníků
právnické osoby nebo tzv. podnikající fyzické osoby, ani odpovědnost za škodu na základě
zvláštních předpisů.
Poškodí-li nebo znehodnotí-li půdu (náležející do ZPF) fyzická osoba, postupuje orgán
ochrany ZPF podle zvláštních předpisů (např. přestupkový zákon). Přestupkový zákon
obsahuje několik skutkových podstat, které souvisejí s ochranou půdy. Přestupkem je podle §
35 odst. 1 PřestZ např. neoprávněné nebo nesprávné použití chemického nebo biologického
111 Kolektiv autorů. Právo životního prostředí. 2. díl. Brno : Masarykova univerzita, 2006, str. 156
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přípravku na ochranu rostlin nebo neoprávněná výroba, dovoz, uvedení do oběhu takového
přípravku. Dále znečištění půdy nevhodným skladováním olejů a pohonných hmot a jiných
škodlivých látek či nesplnění opatření uložené podle zvláštního právního předpisu o ochraně
zemědělského půdního fondu atd.
Podle § 14 ZZPF ukládají pokuty podle § 20 ZZPF pověřené obecní úřady a úřady
městských částí na území hlavního města Prahy.
Výnos z pokut plyne z 50 % do Státního fondu životního prostředí ČR a z 50 % je
příjmem orgánu, který ji uložil. Vybírání a vymáhání pokut náleží celním úřadům.
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4.4.6 Nakládání s odpady
Snaha předcházet vzniku odpadů a nakládat s nimi za současného dodržování ochrany
životního prostředí, lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje se projevuje v zákonu č.
185/2001 Sb., o odpadech. Odpadem je přitom každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl či povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 k tomuto zákonu (§ 3 odst. 1 ZO).
V části desáté nazvané Sankce a hlavě první této části zakotvuje zákon o odpadech
odpovědnost fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob za správní delikty
a pokuty za ně. Skutkové podstaty správních deliktů fyzických osob oprávněných k podnikání
a právnických osob jsou upraveny v § 66 ZO, přičemž tito možní pachatelé odpovídají i zde
objektivně (za následek).
Správním deliktem je např. protiprávní jednání spočívající ve využívání systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí, v
tomto případě uloží obecní úřad pachateli pokutu až do výše 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 ZO).
Další okruh správních deliktů, za které uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností pokutu až ve výši 1 000 000 Kč tvoří např. protiprávní jednání
spočívající v nezabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem či v neumožnění kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo v neposkytnutí
pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady (§ 66 odst. 2 ZO).
Za třetí okruh správních deliktů (např. nezařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých je nakládání s odpady zakázáno nebo není
povoleno či nakládání s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného
správního úřadu nebo v rozporu s ním) ukládá pokutu inspekce, a to až výše 10 000 000 Kč
(podle § 66 odst. 3 ZO) nebo až do výše 50 000 000 Kč (dle § 66 odst. 4 ZO).
Tzv. zbytková skutková podstata je zakotvena v odstavci 5 § 66 ZO, kdy příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží pokutu až ve výši 1 000 000 Kč
za porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povinnosti uložené rozhodnutím
na základě tohoto zákona.
Jak je již uvedeno výše, všechny tyto správní delikty může spáchat pouze fyzická
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osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.
Z jednotlivých ustanovení vyplývá, že dojde-li k naplnění skutkové podstaty správního
deliktu pachatelem, musí správní úřad sankci uložit, protože zákon jiný postup neumožňuje.
Zároveň ale dolní hranice pokuty je pro všechny případy nulová, proto má správní orgán
možnost uložit sankci v minimální výši, jedná-li se o případy, kdy byl způsoben zanedbatelný
škodlivý následek.
Některé procesní otázky ukládání sankcí za správní delikty fyzických osob
oprávněných k podnikání a právnických osob jsou upraveny v § 67 ZO. Zákon stanoví
jednoroční subjektivní lhůtu pro zahájení řízení (běžící ode dne, kdy se o porušení povinnosti
příslušný správní úřad dozvěděl) a tříletou objektivní lhůtu pro uložení pokuty (běžící ode
dne, kdy k porušení povinnosti došlo), jedná se o lhůty prekluzivní. Tato omezení jednak
odráží myšlenku, aby sankce byla uložena bezprostředně poté, co došlo k protiprávnímu
jednání a také skutečnost, že dokazování je s postupem času obtížnější a nepřesnější. Správní
uvážení v oblasti určení výše pokuty je omezeno ve druhém odstavci téhož paragrafu tak, že
se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení, popř. míře poškození, životního prostředí. Dojde-li
k opakovanému porušení téže povinnosti (do 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení
pokuty za porušení stejné povinnosti podle tohoto zákona), uloží správní úřad právnické
osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání další pokutu až do výše dvojnásobku horní
hranice sazby, což přestavuje částku až 100 000 000 Kč za správní delikty podle § 66 odst. 4
ZO. Při ukládání sankcí se postupuje podle správního řádu s odchylkami stanovenými tímto
zákonem.
Případy, kdy bylo ve stejný den zahájeno řízení o uložení pokuty inspekcí a obecním
úřadem obce s rozšířenou působností, řeší § 68 odst. 1 ZO tak, že řízení o uložení pokuty
provede inspekce. Jelikož se tyto správní úřady o zahájení řízení o uložení pokuty vzájemně
informují, nemělo by dojít k situaci, že budou vedena dvě správní řízení o stejném správním
deliktu téhož subjektu. Který správní úřad vybírá a vymáhá pokutu nebo rozhoduje o
odvolání, či komu patří výnos z pokut, upravuje zákon také v § 68 ZO.
Zákon umožňuje jednočinný souběh správního deliktu, za který bude odpovědná
fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, a trestného činu podle trestního
zákoníku, který může spáchat zaměstnanec těchto subjektů.112

112 Sobotka, Michal; Jirásková, Ivana. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy. 2. vydání.
Praha : Linde, 2005, str. 149
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Hlava druhá, této desáté části věnující se sankcím, se zabývá přestupky. Podle § 69
odst. 1 ZO se přestupku dopustí fyzická osoba, která není podnikatelem, jednáním
spočívajícím ve zbavení se autovraku nebo umístění vozidla vyřazeného z registru vozidel v
rozporu s tímto zákonem nebo odložením elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo
mimo místa jejich zpětného odběru. Pokutu až ve výši 20 000 Kč uloží pachateli obecní úřad.
Inspekce pak sankcionuje druhý okruh přestupků fyzických osob podle § 69 odst. 2
ZO, za který může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Přestupek spáchá fyzická osoba
např. tím, že uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením.
Na přestupky a jejich projednávání se použijí obecné právní předpisy o přestupcích,
nestanoví-li zákon o odpadech jinak. Některé skutkové podstaty přestupků upravené v
přestupkovém zákoně lze využít v oblasti nakládání s odpady. Přestupky proti veřejnému
pořádku ve svém ustanovení § 47 PřestZ stanoví, že takový přestupek spáchá ten, kdo znečistí
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství (§ 47 odst. 1 písm. d) PřestZ). Pokuta za tento
přestupek může být uložena až do výše 20 000 Kč. Založí-li fyzická osoba neoprávněně
skládku nebo odkládá-li odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku
podle § 47 odst. 1 písm. h) PřestZ, za který jí může být uložena pokuta až 50 000 Kč. Dále
také neudržuje-li fyzická osoba čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku, tak
že naruší vzhled obce, dopustí se přestupku podle § 47b odst. 1 písm. d) PřestZ, za který jí
může být obcí uložena pokuta až ve výši 10 000 Kč.113
Znaky skutkové podstaty správního deliktu podle zákona o odpadech se zabýval např.
Městský soud v Praze ve svém rozsudku čj. 9 Ca 184/2007-28 ze dne 31. března 2009:
Skutková podstata správního deliktu podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, nespočívá v ohrožení či poškození životního
prostředí, nýbrž v převzetí odpadu osobou, která k tomu není podle § 12 odst. 3 citovaného
zákona oprávněna pro nedostatek vybavení zařízením k využití či odstranění odpadu. Tyto
znaky skutkové podstaty správního deliktu samy o sobě vyjadřují možnost ohrožení životního
prostředí. Provozovatel odpadu se tedy nemůže sankční odpovědnosti zprostit odkazem na to,
že shromažďováním odpadu nedošlo k ohrožení či k poškození životního prostředí, a takovou
okolnost z hlediska naplnění skutkové podstaty správního deliktu není třeba dokazovat. K
113 Kolektiv autorů. Právo životního prostředí. 3. díl. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2007, str. 61-62
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míře a závažnosti ohrožení nebo poškození životního prostředí se ve smyslu § 67 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, přihlíží při stanovení výše pokuty.114

114 Bahýĺ, Jan; Bahýĺová, Lenka; Kocourek, Tomáš. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. Praha:
Leges, 2010, str. 186
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5 Závěr
Deliktní odpovědnost fyzických osob je pro ochranu životního prostředí klíčová.
Zahrnuje v sobě odpovědnost za trestné činy a správní delikty. Deliktní odpovědnost a
odpovědnost za ztráty na životním prostředí společně tvoří ekologicko-právní odpovědnost,
která je jedním z druhů obecné právní odpovědnosti a odlišuje se předmětem své ochrany,
kterým je životní prostředí a jeho složky. Význam životního prostředí pro každého z nás je
nezpochybnitelný, neboť je předpokladem existence veškerého života na Zemi, a proto je
třeba jej chránit. Deliktní odpovědnost fyzických osob přestavuje významný právní nástroj v
oblasti ochrany životního prostředí.
Svoji práci jsem zahájila kapitolou o právní odpovědnosti, ve které jsem se nejprve
obecně zabývala pojmem odpovědnosti jako nutnosti nést následky svého jednání, dále právní
odpovědností a jejím obsahem a také ekologicko-právní odpovědností, v jejímž rámci jsem se
zaměřila pouze na deliktní odpovědnost. Úvodní kapitoly jsem uzavřela pojednáním o
ústavních základech nejen práva každého na příznivé životní prostředí, ale i základů deliktní
odpovědnosti. Listina základních práv a svobod se ve svých článcích zabývá základními
zásadami trestní odpovědnosti, zatímco principy správního trestání nejsou na ústavněprávní
úrovni zakotveny, což vzhledem k možnosti správních orgánů uložit citelné sankce fyzickým
osobám za některé správní delikty považuji za nevhodné. Zásady správního trestání se tak
odvozují z principů právního státu, přičemž významná je v této oblasti také judikatura.
Velkou kapitolu jsem věnovala trestněprávní odpovědnosti fyzických osob v ochraně
životního prostředí, protože snaha více uplatňovat trestní právo pro sankcionování ekologické
kriminality je zjevná nejen u nás, ale i v zahraničí, a to především pro výrazně odstrašující
funkci trestního práva. Trestní právo umožňuje postihnout pachatele trestných činů i na jeho
základních právech a svobodách, jako je tomu v případě např. trestu odnětí svobody. Naopak
správní sankce zahrnující především pokuty nemusí odrazovat od páchání protiprávních činů
pachatele, kteří jsou nemajetní nebo velice majetní, z čehož vyplývá, že trestní právo má pro
ochranu životního prostředí nezastupitelnou roli.
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Oblast trestněprávní odpovědnosti v ochraně životního prostředí jsem zahájila
pojednáním o mezinárodní a komunitární úpravě ochrany životního prostředí prostřednictvím
trestního práva, neboť by měla být východiskem pro naši národní úpravu. Pozornost jsem
věnovala především Štrasburské úmluvě o trestněprávní ochraně životního prostředí přijaté na
poli Rady Evropy a směrnici Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně
životního prostředí (2008/99/ES). Po přiblížení historie ochrany životního prostředí
prostřednictvím trestního práva v našem právním řádu jsem se rozsáhleji věnovala novému
trestnímu zákoníku, jeho úpravě podmínek odpovědnosti za trestný čin a novinkám, které
přináší.
Poté jsem již věnovala hlavě 8 zvláštní části trestního zákona (Trestné činy proti
životnímu prostředí) a dalším trestným činů využitelným pro ochranu životního prostředí
obsaženým v jiných hlavách trestního zákona. Všechny tyto trestné činy jsem následně po
vzoru M. Damohorského rozdělila na obecné, zvláštní a ostatní a podrobněji jsem se jimi
zabývala. Zamyslela jsem se také nad změnami oproti úpravě předešlého trestního zákoníku.
Jako velmi pozitivní vnímám fakt, že trestným činům proti životnímu prostředí je věnována
samostatná hlava nového trestního zákoníku, což dokazuje, že ekologická kriminalita je
považována za společensky závažnou. Bohužel, jak jsem již uvedla výše, spousta dalších
trestných činů proti životnímu prostředí se vyskytuje mimo tuto hlavu. Při bližším zkoumání
trestných činů hlavy osmé je navíc patrné, že byly pouze upraveny nebo doplněny trestné činy
proti životnímu prostředí podle starého trestního zákona. Přibylo pouze pár nových
skutkových podstat, přičemž např. nový trestný čin podle § 297 TZ Neoprávněné vypuštění
znečišťujících látek není možné spáchat na našem území. Za nedostatek stávající úpravy
trestního zákoníku považuji skutečnost, že ve výčtu trestných činů v souvislosti s
nepřekažením trestného činu (§ 367 TZ) a neoznámením trestného činu (§ 368 TZ) není
obsažen ani jeden trestný čin hlavy osmé. Trestnost řady trestných činů proti životnímu
prostředí může

navíc

zaniknout účinnou lítostí. Zároveň podle platné úpravy příprava

žádného z trestných činů proti životnímu prostředí podle hlavy osmé není trestná. Ve smyslu
těchto nedostatků by se podle mého názoru měla ubírat úprava de lege ferenda.
V rámci trestněprávní odpovědnosti jsem se také věnovala trestům, které mohou být
uloženy pachatelům trestných činů proti životnímu prostředí. Za všechny trestné činy proti
životnímu prostředí je možné uložit trest odnětí svobody. Za trestné činy podle hlavy osmé se
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přitom při naplnění základních skutkových podstat pohybuje sazba trestu odnětí svobody až
do tří let. Při naplnění kvalifikovaných skutkových podstat je samozřejmě stanovena vyšší
trestní sazba, a to až 10 let při spáchání kvalifikované skutkové podstaty trestného činu
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297 odst. 4 TZ). Při naplnění základních
skutkových podstat trestných činů podle hlavy osmé je také možné za každý trestný čin uložit
trest zákazu činnosti. Dalšími výslovně uvedenými tresty za spáchání některých skutkových
podstat je peněžitý trest a trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Zda jsou tyto
trestní sazby dostačující, nebo by měly být zvýšeny, je předmětem diskuzí. Trestní sazby
trestu odnětí svobody za trestné činy podle dalších hlav trestního zákona, které je také možné
využít pro sankcionování trestných činů proti životnímu prostředí, jsou často vyšší, přičemž
za naplnění kvalifikované skutkové podstaty trestného činu Obecného ohrožení (§ 272 odst. 3
TZ) je možné uložit až výjimečný trest nebo nejpřísnější majetkovou sankci – propadnutí
majetku.
Krátké pojednání jsem se rozhodla věnovat také uplatnění trestněprávní ochrany
životního prostředí v praxi. Z údajů z let 2000 až 2009 vyplývá, že postupně klesá počet
zjištěných trestných činů proti životnímu prostředí a také klesá počet pravomocně
odsouzených osob za tyto trestné činy, i když ekologická kriminalita není na ústupu.
Vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí není jednoduchou záležitostí, chybí
zkušenosti i potřebná judikatura. Osobně se domnívám, že náročnost vyšetřování ekologické
kriminality by mohla být řešena spoluprací policejních orgánů s příslušnými odborníky či
speciálně vzdělanými jedinci v rámci policejního sboru. Problémem zůstává chybějící morální
odsouzení pachatelů ekologické kriminality a určitá míra latence.
Jako poslední oblastí v rámci trestněprávní odpovědnosti v ochraně životního prostředí
jsem se zabývala problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, která v naší platné
právní úpravě není zakotvena. Snažila jsem se zhodnotit argumenty pro i proti zavedení.
Vzhledem ke skutečnosti, že právnické osoby jsou často institucemi, prostřednictvím kterých
je páchána závažná trestná činnost, zejména v oblasti životního prostředí., a dále proto, že
odsouzení jednotlivých fyzických osob se samotné právnické osoby a její činnosti obvykle
vůbec nedotkne a postih právnických osob v rámci správního trestání se nejeví jako
dostatečný, jsem osobně toho názoru, že zavedení trestní odpovědnosti právnických osob
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bude pro účinnou ochranu životního prostředí nezbytné. Význam by mohla mít především v
kombinaci s možnými tresty za spáchaný trestný čin v podobě zrušení právnické osoby nebo
zákazu provozování některé činnosti nebo zavedení soudního dohledu nad její činností, pokud
by tyto tresty byly zavedeny. Za opačné situace, kdy by trestněprávní odpovědnost
právnických osob nebyla zakotvena, mělo být dojít k zásadním změnám v jejich trestání v
oblasti správního práva.
V další velké kapitole jsem se zabývala administrativněprávní odpovědností fyzických
osob v ochraně životního prostředí. Nejprve jsem se věnovala obecně správnímu trestání a
hledání rozdílů mezi soudními a správními delikty. Při zkoumání této problematiky ze všech
možných hledisek (čerpala jsem přitom z názorů J. Staši), je možné vyvodit, že obecně platná
a přijatelná hranice mezi soudními a správními delikty neexistuje.
Po definování pojmu správního deliktu jsem se věnovala také konkrétně odpovědnosti
za správní delikty proti životnímu prostředí. Nejvíce jsem se zabývala odpovědnosti za
přestupky, neboť je téměř komplexně upravena v přestupkovém zákoně. Pozornost jsem také
zaměřila na jiné správními delikty fyzických osob a deliktní odpovědnost fyzických osob při
výkonu podnikatelské činnosti.
V oblasti přestupků jsem definovala pojem přestupku a charakterizovala jednotlivé
znaky jeho skutkové podstaty.

Zabývala jsem se i sankcemi, které je možné uložit za

přestupek podle přestupkového zákona. V praxi je přitom nejčastější sankcí ukládanou za
přestupek pokuta. Pojednání o přestupcích jsem zakončila úpravou řízení ve věcech
přestupků, včetně úpravy blokového a příkazního řízení.
Další velkou kapitolu jsem věnovala odpovědnosti fyzických osob podle některých
zvláštních zákona na ochranu životního prostředí. Při zpracování této části jsem vycházela z
nových komentářů k zákonu o ochraně přírody a krajiny a lesnímu zákonu. Naopak
nedostatek aktuálních komentářů jsem pocítila v případě vodního zákona, zákona o ochraně
ovzduší a zákona o odpadech, kdy jsem při zpracování vycházela pouze z aktuálního znění
těchto zákonů. V úpravě těchto zvláštních zákonů jsem se snažila poukázat na některé
problémy v oblasti jiných správních deliktů. Tyto zákony upravují jako sankci za jiný správní
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delikt pokutu, určují maximální výši, do které může být pokuta uložena a obecná pravidla pro
určení její výše tak, aby odrážela závažnost protiprávního jednání a rozsahu hrozící nebo
způsobené škody. Určení, kam plynou výnosy z pokut, se v jednotlivých případech liší.
Typická je také častá nepřehlednost úpravy v oblasti, který správní orgán je oprávněný k
ukládání pokut za jiné správní delikty. Z důvodu neexistence žádné komplexní úpravy
správních deliktů jsem výklad v této oblasti doplnila judikaturou českých soudů, které se v
jednotlivých případech správními delikty zabývaly.
Správní delikty (kromě přestupků) nejsou kodifikovány, jejich úprava je naopak
značně roztříštěná. Chybí úprava základů odpovědnosti, procesní stránky jejich projednávání
a sankcionování. Odlišnosti jednotlivých právních úprav spočívají v určování výší sankcí, v
okruhu orgánů oprávněných ukládat sankce, vymezení lhůt a jejich počítání nebo v účelové
vázanosti finančních prostředků z pokut. Tato roztříštěná právní úprava oslabuje právní
vědomí osob, které se tak mohou dopustit protiprávního jednání z důvodu neznalosti právní
úpravy. Navíc v oblasti jiných správních deliktů fyzických osob dochází k rozdílnosti v
postavení občanů, která je v rozporu se zásadou rovnosti, protože občan stíhaný za přestupek
má výhodnější postavení (z důvodu úpravy např. okolností vylučujících protiprávnost, zániku
trestnosti či ukládání sankcí při souběhu deliktů, jsou také chráněna procesní práva
obviněného) než občan stíhaný za jiný správní delikt. Zde bych ráda poukázala např. na § 54
odst. 1 lesního zákona, kde za jiný správní delikt může být každému, tj. i každé fyzické osobě,
uložena citelná pokuta až ve výši 1 000 000 Kč. De lege ferenda by bylo vhodné přijmout
zákon o správních deliktech, který by upravil a sjednotil po stránce hmotněprávní a
procesněprávní úpravu správních deliktů. Vhodné by bylo v tomto zákoně upravit i např.
otázky souběhu odpovědností či pozitivní a negativní spory o příslušnost správních orgánů.
Při zpracovávání deliktní odpovědnosti fyzických osob v ochraně životního prostředí
jsem si uvědomila neuvěřitelnou šíři celé problematiky. Teoretické základy jsem se snažila
doplnit zvláštními částmi z oblasti trestního a správního práva, podpořit judikaturou a
uvažovat o problémech a úpravě de lege ferenda. A přestože se už tímto tématem zabývalo
mnoho odborníků a bylo napsáno velké množství literatury, je neustále nad čím se zamýšlet a
diskutovat.
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6 Přílohy:
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Zdroj: Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v
působnosti resortu vnitra; Statistické ročenky kriminality Ministerstva spravedlnosti In Jarmič,
Libor. Trestní právo a ochrana životního prostředí. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9., č. 9, str.
271 a 272
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8 Abstrakt :
8.1 Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí
Příroda je všude kolem nás a je nezbytným předpokladem existence všeho živého na
Zemi, tedy i člověka. Jeho činností se bohužel stav životního prostředí postupně zhoršuje,
proto je nutné životní prostředí cíleně chránit, neboť samočistící schopnosti přírody nejsou
neomezené.
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala deliktní odpovědnost fyzických osob
v ochraně životního prostředí, neboť se jedná o významný právní nástroj pro ochranu
životního prostředí. Normy práva životního prostředí jsem propojila s právem trestním a
správním.
Práce tvoří tři hlavní kapitoly. První z nich zahrnuje pojem odpovědnosti, jako nutnosti
každého nést následky svého jednání, dále právní odpovědnost a charakteristiku a zvláštnosti
právní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí. Opomenuty nejsou ani ústavní
základy práva na příznivé životní prostředí a deliktní odpovědnosti.
Kapitola o trestněprávní odpovědnosti fyzických osob v ochraně životního prostředí se
nejdříve zaměřuje na mezinárodní a evropskou komunitární právní úpravu v této oblasti,
neboť by měla být východiskem pro naše právo. V historickém shrnutí ochrany životního
prostředí prostředky trestního práva v našem právním řádu je zmapován postupný vývoj
skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. Navazující pojednání o platné
právní úpravě podle nového trestního zákoníku se zabývá všemi trestnými činy použitelnými
pro sankcionování protiprávního jednání proti životnímu prostředí, tedy nejen těmi
obsaženými v hlavě osmé trestního zákona. Obecný výklad je doplněn také údaji o počtu
zjištěných trestných činů proti životnímu prostředí a počtu odsouzených osob za tyto trestné
činy, a to pro představu jak trestněprávní ochrana životního prostředí funguje v praxi. Nechybí
ani problematika trestněprávní odpovědnosti právnických osob, která oproti jiným
zahraničním státům v našem právním řádu zakotvena není, ale je i u nás velice aktuálním
tématem, neboť se o jejím zavedení neustále uvažuje.
Kapitola o administrativněprávní odpovědnosti zahrnuje teoretické základy správního
trestání a pojmu správního deliktu a snahu o nalezení hranice mezi správními a trestními
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delikty. Největší pozornost je věnována odpovědnosti za přestupek, neboť je téměř komplexně
upravena v přestupkovém zákoně a v praxi je také nejčastěji využívána. Odpovědnost za jiné
správní delikty

zpracována také v rámci odpovědnosti fyzických osob podle některých

zvláštních zákonů na ochranu životního prostředí, např. z oblasti ochrany vod, ovzduší,
přírody a krajiny nebo lesů, s poukazem na nedostatky současné právní úpravy a s doplněním
o judikaturu.
Mým cílem bylo poskytnout přehled úpravy deliktní odpovědnosti fyzických osob
v ochraně životního prostředí podle našeho platného práva, porovnat její zakotvení v trestním
a správním právu, poukázat na některé nedostatky a současně popřemýšlet o možných
změnách, které by měly být učiněny v budoucnosti.
Klíčová slova:
•

ochrana životního prostředí

•

deliktní odpovědnost

•

trestněprávní odpovědnost

•

administrativněprávní odpovědnost
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8.2

Delictual liability of natural persons in the environmental
protection
I have chosen the subject delictual liability of natural persons in environmental

protection for topic of my Master's degree thesis. The first reason why I have opted for this
subject is due to the fact the environment is present everywhere and is a resource that needs to
be protected as it is necessary to the human kind to survive. The law is one of the most
powerful tools that can help protecting the environment. The second reason is that it does
allow me to link several other law areas of interest which are administrative, criminal and
environmental.
The thesis contains three main parts. The first one is mainly dedicated to the legal
liability while focusing on the responsibility in the environmental law. Also are mentioned the
fundamental principles of the delictual liability in the Constitution.
The second part relate to the criminal liability of natural persons in the environmental
protection, starting from the basics of the international and European Union law. Further to
this I have reviewed the past history in the Czech Republic, with supporting dated examples,
showing how effectively the environment has been preserved by the criminal law. I have
continued with a review of the current situation of how the environment is being preserved
under the new criminal regulation. Lastly, an area of the law that does not currently exist in
the Czech Republic which is the criminal liability of corporations for environmental offenses,
will be exposed. However this could potentially be reviewed to be included in the regulation.
The third part concentrates on saving the environment using the administrative law.
I have started with the fundamental principles of the liability of natural persons in
administrative law and continued with an analysis of the administrative infractions, the
penalties for committing those infractions and the administrative procedure. I have also
attempted to compare the main differences between the criminal and the administrative
liability. Finally, the administrative responsibility of natural persons in some specialized
regulations has been reviewed which are for example the regulation of water, soil, landscape,
forest or nature.
In conclusion, the main purpose of the thesis is to analyse what is the current situation
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of the delictual liability of natural persons in environmental protection, understand the
differences between the criminal and administrative law for the protection of the environment,
find the inadequacies of the current rules and regulations, and propose or share some thoughts
on how those concerns could potentially be resolved in the future.
Keywords:
•

protection of the environment – ochrana životního prostředí

•

delictual liability – deliktní odpovědnost

•

criminal liability – trestněprávní odpovědnost

•

administrative liability – správněprávní odpovědnost
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