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Posudek oponenta dizertační práce 

 

Téma:  Deliktní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí 

Doktorand: JUDr. Ivan Pavelka 

Školitel: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.  

 

Text posudku: 

 

Oponovaná doktorská dizertační práce JUDr. Ivana Pavelky se zabývá problematikou deliktní 

odpovědnosti právnických osob v ochraně životního prostředí. Oceňuji výběr tématu, jelikož 

se jedná o problematiku zpracovávanou ve vědecké oblasti v rámci kvalifikačních prací 

různých stupňů poměrně málo, přičemž obvykle nikoliv takto komplexním způsobem, či 

jenom v rámci širšího tématu právní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí. 

Zvolené téma je zároveň dle mého názoru vysoce aktuální, již i s přihlédnutím ke změnám, 

které nastaly v posledních dvou letech v oblasti trestní odpovědnosti či v oblasti správní 

odpovědnosti, kde se legislativní změny připravují. Autor toto neopomněl ve své dizertační 

práci reflektovat a v příslušných kapitolách se tomu uspokojivě věnuje. Lze jistě ocenit i 

náročnost tématu, neboť se jedná o právní úpravu horizontálního charakteru, z obecné části 

systému práva životního prostředí, která klade na uchazeče vysoké teoretické nároky nejen 

z oblasti práva životního prostředí, ale zejména v oblasti trestního a správního práva, nebo 

práva evropského unijního.  

Autor rozdělil svou práci na úvod, šest částí, plus závěry a doporučení. Členění je logické od 

obecného ke zvláštnímu, jednotlivé části jsou ještě děleny na kapitoly. Osobně bych doporučil 

některé klíčové kapitoly části čtvrté a páté ještě rozdělit do subkapitol, a to pro větší 

přehlednost a orientaci čtenáře. V první části se autor zabýval obecnými otázkami ochrany 

životního prostředí a nástroji ochrany. Ve druhé části pokračoval rozborem základů 

ekologickoprávní odpovědnosti, s důrazem na problematiku ekologické újmy. V třetí části se 

autor věnoval rozboru pojmu právnické osoby a popisoval poměrně kazuisticky způsoby 

páchání deliktní činnosti právnickými osobami na jednotlivých úsecích ochrany životního 

prostředí. Jádrem dizertační práce pak nepochybně byly kapitoly čtvrtá a pátá, týkající se 

správněprávní odpovědnosti a trestněprávní odpovědnosti právnických osob na úseku 

životního prostředí.  Na rozdíl od části věnované správní odpovědnosti se autor v trestní 

odpovědnosti zabýval poměrně podrobně úpravou v oblasti evropského unijního práva. 

V šesté části si Ivan Pavelka vybral, snad v důsledku svého zahraničního studijního pobytu 

v rámci doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Cork, srovnání úpravy deliktní 

odpovědnosti právnických osob v Irsku (byť bych v závěrech části šesté uvítal hlubší 

komparaci s českou právní úpravou). Ačkoliv právní úprava trestní odpovědnosti právnických 
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osob v Irsku má jiná pravidla a zčásti také řeší odlišné problémy, než je tomu např. v Česku či 

jiných obdobných zemí systému kontinentálního práva, přesto právě tato část práce 

představuje významný přínos doktoranda k rozvoji oboru práva životního prostředí.  

Již nečíslovaná poslední část oponované dizertace obsahuje dílčí i komplexní závěry, 

zhodnocení a doporučení, ke kterým autor dospěl. Využil nejen vědecké metody v rámci 

teoretického zkoumání, ale i vlastní zkušenosti ze zahraniční praxe, soudní judikaturu a 

konzultace s představiteli moci výkonné. Vznikla tak celá řada zajímavých myšlenek a 

doporučení de lege ferenda, které lze považovat za originální.  

Dizertační práce Ivana Pavelky je komplexním dílem, na velmi dobré odborné úrovni, psaná  

vesměs srozumitelným jazykem, použité prameny jsou správně a často citovány. Oceňuji i 

práci s judikaturou soudů všech typů a úrovní, včetně evropských a irských, v případě 

některých kapitol české právní úpravy však mohl být výklad opřen o judikaturu českých 

soudů více (např.část čtvrtá a pátá). 

Pokud jde o připomínky, autor se evidentně zabýval rozsáhlou bibliografií, což je zachyceno 

jak v citacích v poznámkách pod čarou, tak i v seznamu literatury v přílohách práce. Autor 

sice pracoval se značným množstvím pramenů, avšak jistě by se našly v rámci české 

bibliografie ještě některé další, dokonce v dané problematice oboru významné. Bohužel 

musím však konstatovat, že některé závěry postrádají oporu v hlubším rozboru právně 

teoretických děl, věnujících se dané problematice, nebo jsou opřeny jen o malý počet 

nastudované odborné literatury. Takto se stává polemickou, málo vypovídající  a v některých 

detailech zbytečně zaměřenou úvaha na str.17 o přírodě, biosféře a životním prostředí jako 

objektu ochrany v rámci deliktní odpovědnosti právnických osob. Druhý problém spatřuji 

v časté citaci dokumentů orgánů moci výkonné (např.ministerské koncepce) doprovázejících 

citace ze dvou spíše prakticky zaměřených děl jednoho autora (navíc staršího data), tak jak 

autor činí např.v kapitole III.části třetí své dizertace. Chtělo by to více kritického přístupu 

doktoranda v práci s literaturou.  

Na str.25 autor neuvádí zdroj kategorizace nástrojů zastrašujících a přesvědčujících, citace 

chybí i v případě odkazu na jiného autora na str.214. 

Dovolím si s autorem trochu polemizovat, např. na str.36 nesouhlasím s jeho shrnutím 

v prvním odstavci, domnívám se, že je nutné rozlišovat mezi nemožností kvantifikace 

ekologické újmy (to ano, dle teorie nelze) a mezi určením výše nákladů k odstranění újmy 

(tak se přece ale v praxi děje ?!).  

Za poněkud rozporuplné považuji skutečnost, že autor v kapitole IV. části páté, nazvané 

„Trestné činy právnických osob proti životnímu prostředí“ rozebírá i trestné činy, za které 

podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob formálně právnická osoba trestně 

odpovědná není. 

U výkladu § 293 a 294 (na str.131 - 132) upozorňuji na některé nepřesné formulace částí 

objektivní stránky trestného činu. K výkladu trestných činů podle § 299 a 300 trestního 
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zákoníku na str.137-138 si dovoluji upozornit, že novelou v roce 2011 se dostalo vyšší 

ochrany silně ohroženým druhům. 

Na str.172 nechápu, proč je zákon o znečišťování moře z roku 1991 překládán v poznámce 

pod čarou jako zákon o ochraně zvířat ?! 

Drobným nedostatkem jsou ledabyle provedené jazykové korektury (např. str. 25 „jedná se 

jak o normy práva veřejného, tak i o normy práva veřejného.“, dále např. str. 131, 138 aj.). 

Závěr: 

Oponovanou práci JUDr. Ivana Pavelky hodnotím jako standartní, vyhovující požadavkům 

kladeným na formální a materiální stránku doktorských dizertačních prací na PFUK v Praze a 

bez podstatnějších připomínek ji doporučuji k ústní obhajobě. 

V rámci ní prosím doktoranda o vyjádření se k mému posudku a dále o zamyšlení se nad 

následujícími otázkami: 

1) V části druhé, kapitole I. na str. 29 a 30 autor hovoří o zkušenostech z Německa o 

kvantifikaci ekologické újmy z hlediska využití v trestní odpovědnosti. Zajímalo by 

mě, jak je toto legislativně v Německu upraveno, a co by bránilo jeho využití pro 

případné zavedení v českém právu? 

2) Co soudí autor o platné právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob v ČR, 

zda ji považuje za vhodnou pro řešení případů spojených s ohrožením a poškozením 

životního prostředí, zda by doporučil nějaké zlepšení a případně, zda si myslí, že je 

z hlediska dosavadní praxe vůbec potřebná její existence? 

 

 

V Praze dne 7. ledna 2013 

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

oponent 

 

 

 


