
Anotace 

Hlavním cílem této práce je zodpovědět otázku, zda úprava trestných činů proti životnímu 

prostředí v České republice umožňuje efektivní postih jednání proti životnímu prostředí 

a zajišťuje dodržování norem na ochranu životního prostředí lépe než nástroje správního 

trestání. 

Ochrana životního prostředí nástroji trestního práva se v našem právním řádu a v právním 

řádu okolních států objevuje až od 80. let 20. století a do současnosti hraje v porovnání 

s využitím nástrojů správního trestání spíše marginální roli. Od 90. let 20. století se objevují 

na mezinárodním poli a později pak i na úrovni Evropské unie snahy o hledání shody na tom, 

že některá nejzávažnější jednání proti životnímu prostředí by měla být postihována nikoli 

správními sankcemi, nýbrž sankcemi trestní povahy. 

Na trestní právo je nahlíženo jako na nástroj, který pomůže efektivně řešit problematiku 

environmentální kriminality v situaci, kdy k účinnému dodržování norem na ochranu 

životního prostředí nestačí v právu životního prostředí tradičně užívané nástroje správního 

práva. Ačkoli standardy ochrany životního prostředí zakotvené v předpisech Evropské unie 

a v právních předpisech členských států jsou vysoké a naprostá většina činností s dopady na 

životní prostředí je právními předpisy přísně regulována, je životního prostředí stále 

poškozováno a normy na jeho ochranu porušovány. Nejzávažnější environmentální 

kriminalita je páchána zejména v souvislosti s nakládáním s odpady, s obchodem 

s ohroženými druhy rostlin a živočichů a s vypouštěním nebezpečných látek do půdy, vody 

a ovzduší. Environmentální kriminalita způsobuje nejen významné škody nebo ohrožení pro 

životní prostředí a lidské zdraví, ale zároveň představuje pro své pachatele zdroj vysokých 

zisků za cenu relativně nízkého rizika odhalení. Účinky environmentální kriminality často 

přesahují hranice jednotlivých států. Trestní právo je sice považováno za krajní prostředek 

ochrany, avšak v případě, že jiné právní nástroje selhávají, jeví se jeho aplikace nezbytná 

a adekvátní. Výhodou trestněprávní odpovědnosti oproti občanskoprávní a správněprávní 

odpovědnosti je zvýšená represivní a preventivní povaha. Trestní sankce brání pachateli 

v další trestné činnosti, účinně odrazují potenciální pachatele a vyjadřují významný 

společenský nesouhlas s předmětným jednáním. 

Disertační práce se soustřeďuje na rozbor české platné úpravy trestných činů proti životnímu 

prostředí v trestním zákoníku, popisuje historický vývoj právní úpravy a na základě 

policejních a soudních statistik analyzuje a hodnotí aplikační praxi v České republice. Protože 

je při porušování norem na ochranu životního prostředí tradičně aplikována především 



odpovědnost správněprávní, věnuje se práce stručně i rozboru přestupků a správních deliktů 

proti životnímu prostředí a na základě dostupných údajů je zhodnocena jejich aplikační praxe. 

Vzhledem k tomu, že trestněprávní ochrana životního prostředí je Evropskou unií částečně 

harmonizována směrnicí 2008/99/ES, neomezuje se disertační práce pouze na právní úpravu 

vnitrostátní, důraz je kladen i na analýzu úpravy trestněprávní ochrany životního prostředí 

v právu Evropské unie. Pozornost je věnována také úpravě na úrovni mezinárodního práva 

(zejména Úmluvě Rady Evropy o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního 

práva), která měla na genezi unijní úpravy významný vliv. Významnou součástí práce je 

rozbor právní úpravy a na základě dostupných statistických dat popis aplikační praxe ve 

vybraných státech Evropské unie. Pro tento účel jsem si zvolila tři členské státy Evropské 

unie – Německo, Rakousko a Polsko. Jedná se o sousední státy České republiky, jejichž 

úprava trestněprávní odpovědnosti za jednání proti životnímu prostředí je české úpravě 

z historických a geografických důvodů velmi blízká. Na rozbor německé, rakouské a polské 

úpravy a praxe navazuje srovnání s úpravou a praxí v České republice. V závěru práce 

zodpovězena otázka ohledně efektivity trestního práva v ochraně životního prostředí, 

zhodnocena platná česká právní úprava trestných činů proti životnímu prostředí a jejich 

aplikace, a to i ve světle poznatků o právní úpravě a praxi v sousedních státech. 
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