
RESUMÉ

Účelem mé disertační práce Deliktní odpovědnost právnických osob v ochraně

životního prostředí je získat správnou představu o tom, jak by de lege ferenda měla vypadat

právní úprava dané materie. To vyžaduje shrnout, analyzovat a vyhodnotit národní právní

úpravu deliktní odpovědnosti právnických osob v ochraně životního prostředí, stejně jako

porovnat některé aspekty národní právní úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob s

odpovídající zahraniční úpravou.

Významná část ohrožování a poškozování životního prostředí pochází z činnosti

právnických osob. Podíl právnických osob na protiprávním poškozování životního prostředí

výrazně roste. Zakládání právnických osob je mnohdy spojeno se snahou jednotlivých

subjektů vyhnout se právní odpovědnosti při kriminální činnosti pácháním nelegálních aktivit

prostřednictvím právnické osoby. Kriminalita v oblasti ochrany životního prostředí je často

páchána zločineckými organizacemi se silným finančním zázemím. Pro tyto organizace je

zejména nelegální obchod s odpady velmi lákavý, neboť je méně riskantní než např. obchod s

drogami či se zbraněmi.

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

se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje, se souhrnně označují jako

ochrana životního prostředí. Zákon o životním prostředí stanoví některé základní povinnosti

související s ochranou životního prostředí. Jedná se zejména o povinnost každého předcházet

při své činnosti znečišťování nebo poškozování životního prostředí, jakož i minimalizovat

důsledky své činnosti na životní prostředí. Zákon o životním prostředí stanoví rovněž

povinnost každého, kdo zjistí, že hrozí poškození životního prostředí, je odvrátit, jakož i

povinnost každého, kdo zjistí, že došlo k poškození životního prostředí, zmírnit jeho

následky, včetně povinnost ohlásit tyto skutečnosti orgánu státní správy.

Klíčovou úlohu v řešení současného poškození a znečištění životního prostředí a

předcházení jeho dalšímu poškozování a znečišťování hrají právní nástroje ochrany životního

prostředí. Existující mimoprávní nástroje nejsou samy o sobě schopny řešit závažné problémy

ochrany životního prostředí. Obecně lze rozlišovat zastrašující a přesvědčující právní nástroje

ochrany životního prostředí. Je třeba zvolit takovou kombinaci zastrašujících a

přesvědčujících nástrojů, která bude co možná nejefektivnější pro ochranu životního

prostředí. Mezi přesvědčující nástroje ochrany životního prostředí patří zejména poradenství,

různá doporučení či dohody. Nejdůležitějším zastrašujícím nástrojem ochrany životního



prostředí je právní odpovědnost. V právu životního prostředí hovoříme o ekologickoprávní

odpovědnosti.

Ekologickoprávní odpovědnost má dvě základní složky, a to odpovědnost za ztráty na

životním prostředí a deliktní odpovědnost. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí se

dále dělí na odpovědnost za škodu na životním prostředí a na odpovědnost za ekologickou

újmu.

Odpovědnost za škodu na životním prostředí upravuje občanský zákoník. Možnosti

využití tohoto nástroje pro ochranu životního prostředí jsou limitovány zásadou, podle které

má právo žádat náhradu škody pouze poškozený vlastník věci. Dalšími omezeními jsou

skutečnosti, že se škoda hradí v penězích a přitom v občanském právu neexistuje podrobná

metoda použitelná na vyčíslení celkových škod na životním prostředí v penězích.

Odpovědnost za ekologickou újmu upravuje zejména zákon o odpovědnosti za

ekologickou újmu a o její nápravě. Možnosti využití tohoto nástroje pro ochranu životního

prostředí jsou limitovány absenci konkrétnějšího ustanovení o způsobu vyčíslení náhrady

ekologické újmy v penězích. Dalším omezením je skutečnost, že příslušný zákon se vztahuje

v zásadě pouze na ekologickou újmu způsobenou provozní činností uvedenou v příloze

zákona.

Deliktní odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí sehrává v rámci právních

nástrojů rozhodující úlohu v ochraně životního prostředí, neboť zajišťuje plnění povinností

stanovených jinými právními předpisy v oblasti životního prostředí. Deliktní odpovědnost je

v právu životního prostředí velmi důležitá zejména proto, že většinou není možné zcela

přesně nebo úplně vyčíslit škodu v penězích, která je imanentní odpovědnosti za škodu na

životním prostředí. Deliktní odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí se dělí podle

druhu právního odvětví, ve kterém se uplatňuje na správněprávní odpovědnost v oblasti

ochrany životního prostředí a na trestněprávní odpovědnost v oblasti ochrany životního

prostředí. Přetrvávajícím problémem deliktní odpovědnosti v ochraně životního prostředí jako

celku je neřešení otázky vyčíslení ekologické újmy v penězích.

V rámci správněprávní odpovědnosti právnických osob se v České republice uplatňuje

koncepce objektivní odpovědnosti. Za spáchaný správní delikt lze právnické osobě uložit

pokutu. V mnohých případech však příjem z pokut není využit k nápravě stavu životního

prostředí. Důležitou roli v rámci správněprávní odpovědnosti v oblasti ochrany životního

prostředí hrají nápravná opatření. Účelem nápravných opatření je uvést životní prostředí do

původního stavu. Problémem postihu správních deliktů právnických osob v oblasti ochrany

životního prostředí je poměrně velké množství orgánů projednávajících tyto delikty.



Nejdůležitějším z nich je Česká inspekce životního prostředí. Důležitou roli hrají také obecní

úřady. Významným negativem je neexistence obecného zákona o správním trestání.

Správněprávní odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí je charakteristická svou

roztříštěností a nejednotností. V jednotlivých zákonech absentují pravidla pro ukládání sankcí

při souběhu, pravidla pro postih organizátorství apod. Důsledkem je praxe vytvořená

správními orgány a soudy, která není vždy příznivá pro ochranu životního prostředí. Mezery v

úpravě správněprávní odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí musí být

legislativně zaplněny, neboť analogie se v rámci správněprávní odpovědnosti smí uplatňovat

jen omezeně.

Trestní právo plní na poli ochrany životního prostředí nezastupitelnou úlohu především

pro svou odstrašující funkci. V rámci trestněprávní odpovědnosti v oblasti ochrany životního

prostředí jsou důležitým inspiračním vzorem pro národní právní úpravu zejména dokumenty

mezinárodního práva a evropského unijního práva. Na mezinárodním poli byla roku 1998

přijata Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí. Tato úmluva byla chápána jako

velmi přísná a nakonec nenabyla účinnosti. V rámci EU byla roku 2008 přijata směrnice

Evropského parlamentu a Rady č. 2008/99/ES, o trestněprávní ochraně životního prostředí.

Tato směrnice obsahuje některé principy, které byly obsaženy i v Úmluvě o trestněprávní

ochraně životního prostředí z roku 1998.

Poměrně nedávno se součástí národního právního řádu stala trestněprávní odpovědnost

právnických osob. Jedním z důvodů přijetí této právní úpravy byla snaha vyhovět evropským

směrnicím, včetně směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí z roku 2008. Přijetím

trestněprávní odpovědnosti právnických osob se umožňuje stíhání právnických osob za ta

nejzávažnější jednání poškozující životní prostředí. Nedostatek zkušeností s tímto druhem

právní úpravy bude mít zpočátku pravděpodobně negativní dopad na její aplikaci. Právnická

osoba může být shledána odpovědnou za většinui trestných činů proti životnímu prostředí.

V rámci trestněprávní odpovědnosti právnických osob se v České republice uplatňuje

koncepce přičitatelnosti. V rámci trestní odpovědnosti lze právnické osobě kromě pokuty

uložit trest zrušení právnické osoby, trest propadnutí majetku, trest propadnutí věci nebo jiné

majetkové hodnoty, trest zákazu činnosti, trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v

koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, trest zákazu přijímání dotací a subvencí a trest

uveřejnění rozsudku. O ukládání některých trestů v praxi lze však vážně pochybovat.

Podmínky pro uložení trestu zrušení právnické osoby jsou v praxi téměř nesplnitelné. Za

přínos pro ochranu životního prostředí lze považovat zavedení trestu zveřejnění rozsudku ve

veřejném sdělovacím prostředku. Do budoucna by tento trest mohl mít za následek kupř. i



odpor části veřejnosti proti výrobkům dané firmy. Důležitou předností trestní odpovědnosti

právnických osob je možnost použití ofenzivních zajišťovacích a donucovacích prostředků

proti právnickým osobám. Zároveň však bude trestní řízení oproti správnímu řízení muset

zajišťovat právnické osobě více procesních práv. V tom se skrývají další nedostatky trestní

odpovědnosti právnických osob. Důležitou předností trestní odpovědnosti právnických osob

je možnost využít mezinárodní justiční spolupráci při stíhání konkrétní právnické osoby. Je

otázkou, zda se bude dařit postihovat ekologickou kriminalitu právnických osob v situaci, kdy

se to nedaří ani u fyzických osob. Při neexistenci judikatury v oblasti trestněprávní

odpovědnosti právnických osob budeme patrně svědky zajímavých rozhodnutí. Je ale

otázkou, zda vůbec budou v blízké budoucnosti nějaká rozhodnutí v oblasti ochrany životního

prostředí.

Disertační práce vychází z právního stavu ke dni 17. 11. 2012.
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