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Text posudku: 

 

Oponovaná doktorská dizertační práce Mgr. Pavly Bejčkové se zabývá problematikou deliktní 

odpovědnosti v ochraně životního prostředí. Konkrétně si autorka vybrala problematiku 

trestněprávní ochrany životního prostředí, jedno ze stěžejních témat obecné části práva 

životního prostředí.   

Oceňuji výběr tématu, které je zajímavé nejenom z právního pohledu, nýbrž i - vzhledem 

k předmětu ochrany - z věcného pohledu, nezanedbatelnou se jeví i stránka společenská, 

neboť se jedná o společensky závažné téma, což ostatně dokládá i fakt, že v roce 2009 

v novém trestním zákoníku zákonodárce upravil trestné činy proti životnímu prostředí 

v samostatné hlavě zvláštní části, čímž byl vyslán významný pozitivní signál, že stát považuje 

environmentální kriminalitu za společensky velmi závažnou.  

Dále je třeba vyzdvihnout i aktuálnost, již i s přihlédnutím ke změnám, které nastaly 

v posledních pěti letech v oblasti trestní odpovědnosti, ať to již bylo přijetí zmíněné 

samostatné hlavy VIII. v rámci zvláštní části nového trestního zákoníku, či její následná 

euronovela z roku 2011 a samozřejmě i přijetí zákona č. 418/2011 Sb., týkajícího se zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob. V současné době však probíhá na poli odborné 

literatury diskuze o tom, nakolik je současná právní úprava vyhovující praxi, zda a jak reagují 

orgány činné v trestním řízení a soudy na tuto novou problematiku a zda by neměla být 

stávající úprava nějakým způsobem rozšířena. Autorka toto neopomněla ve své dizertační 

práci široce reflektovat a v příslušných kapitolách se těmto problémům a otázkám uspokojivě 

věnuje.  
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Lze jistě ocenit i náročnost tématu, neboť se jedná o právní úpravu horizontálního charakteru, 

z obecné části systému práva životního prostředí, která klade na uchazečku vysoké teoretické 

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

práva, nebo práva evropského unijního a mezinárodního. 

Dizertační práce obsahuje 190 stran plus přílohy, ať již autorčiny vlastní anebo povinné, 

vyplývající z příslušného opatření děkana PFUK o tvorbě kvalifikačních prací. Autorka 

vlastní text rozdělila na úvod, šest věcně-právních kapitol a závěry. V názvu práce se objevuje 

výraz „trestněprávní ochrana“, názvy většiny kapitol jsou pak uváděny jako „trestní ochrana“. 

Otázkou je, zda je to totéž? 

V první části disertační práce uchazečka vymezuje základní pojmy užívané v této části práce a 

popisuje teoretická východiska, kterými jsou otázky trestněprávní odpovědnosti a jejich úloha 

a vztah ke správní odpovědnosti. Na str. 15 hovoří o marginální roli trestního práva, ve 

srovnání s rolí správního práva. Tady se mi zdá, že autorka již na samém začátku činí závěry, 

navíc, aniž by toto konstatování nějak argumentačně podepřela. Naopak, zajímavý pohled 

(protože netradiční) přináší část na str. 20 až 22, týkající se odpovědnosti v ochraně životního 

prostředí z pohledu ekonomické analýzy práva. Ovšem na str. 22 není podle mého názoru 

dostatečně rozvedena myšlenka od citovaného německého autora. Rovněž šlo více rozvést 

otázky organizovaného zločinu (str. 24). 

V druhé části dizertační práce popisuje autorka situaci v mezinárodním právu. Velmi správně 

se věnuje především Úmluvě rady Evropy č. 172 ze Štrasburku (1998). Bohužel zde autorka 

příliš nevyužila odbornou literaturu, tato část je jen popisná. Zajímavé by bylo, kdyby se 

autorka zamyslela nad případnou budoucností této Úmluvy. 

Za velmi zdařilou považuji naopak následující třetí kapitolu, věnovanou evropskému unijnímu 

právu na úseku trestněprávní ochrany životního prostředí. Autorka využila bohaté odborné 

literatury, téma pojala komplexně, pochopitelně se nejvíce věnuje směrnici č. 2008/99/ES, 

včetně existující judikatury Soudního dvora EU. Ke kapitole nemám připomínky. 

Jádro dizertační práce tvoří patrně kapitola čtvrtá, popisující a analyzující trestní ochranu 

životního prostředí v ČR. 

Členění je logické od obecných poznámek, přes historický vývoj právní úpravy po platný 

právní stav, pozornost je věnována z hlediska pachatele nejen fyzickým osobám, ale i 

právnickým osobám. Autorka vychází z odborné literatury, o kterou opírá svůj výklad a 

analýzu daného tématu. Tato kapitola je zpracovaná velmi pečlivě, i když i zde by se daly 

najít některé menší nedostatky, např. u subjektu (str. 102-103) mohlo být uvedeno i 

spolupachatelství v rámci organizované zločinecké skupině (bývá vyjádřeno obvykle 

v kvalifikovaných skutkových podstatách), nebo u trestní odpovědnosti právnických osob (str. 

116) rozvést argumentaci u § 302 - podrobně se tomu věnovali zejména Müllerová, Stejskal 

(2013). Rovněž mohla autorka více využít v této kapitole judikaturu. 

V páté kapitole se autorka logicky věnuje i související odpovědnosti správněprávní. K této 

kapitole mám několik kritičtějších výhrad, typu:  ne zrovna přesný a vhodný název kapitoly, 
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velmi stručné zpracování, více méně jen  popis, využití nízkého počtu odborné literatury (u 

některých pramenů i zastaralé), a především absence srovnání s trestněprávní odpovědností, 

včetně porovnání některých formulací objektivních stránek trestných činů a přestupků na 

stejném úseku (např. odpady, obchodování s ohroženými druhy, apod.).  

Šestá kapitola pojednává o trestní ochraně životního prostředí v právních řádech vybraných 

evropských států. Autorka zvolila tři sousední státy, Německo, Rakousko a Polsko. Tento 

výběr považuji za správný a vzhledem k právní úpravě i zajímavý. Autorka vychází nejen 

z právní úpravy, ale i z odborné literatury, byť ve většině případů poněkud staršího data. 

uvádí i statistiky a poznatky z praxe. V subkapitole 6.4. i přes její název, provádí v podstatě 

pokus i o komparaci.  Např. ale u statistiky praktických případů je vzhledem k autorkou 

uváděnému nedostatku v Rakousku otázka, nakolik jsou tyto výsledky vypovídající. 

Závěry autorka člení na závěry de lege lata a úvahy, resp. doporučení de lege ferenda. 

Přestože v podstatě nepřinášejí nic převratně nového, jedná se o solidně odvedenou kapitolu, 

kde se s řadou názorů autorky mohu i ztotožnit. 

Doktorská disertační práce Mgr. Pavly Bejčkové je komplexním dílem, na velmi dobré 

odborné úrovni, psaná srozumitelným jazykem, použité prameny jsou správně a často 

citovány. Oceňuji i práci s judikaturou soudů všech typů a úrovní, včetně Soudního dvora EU. 

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

českých soudů více. 

Pokud jde o odbornou literaturu, autorka se evidentně zabývala rozsáhlou bibliografií, což je 

zachyceno jak v citacích v poznámkách pod čarou, tak i v seznamu literatury v přílohách 

práce.  

Cíle práce  byly dle mého názoru splněny a autorka odpověděla v závěrech na klíčové otázky, 

které si stanovila hned na počátku práce na str. 5. 

Po formální stránce nemám k předložené disertační práci výhrady, byly naplněny všechny 

formální náležitosti, předepsané příslušným opatřením děkana pro tvorbu kvalifikačních prací, 

práce je slušná i po jazykové a grafické stránce. Použité prameny  a odborná literatury jsou 

citovány správně. 

Závěr posudku: 

Oponovanou práci Mgr. Pavly Bejčkové hodnotím jako vyhovující požadavkům kladeným na 

formální a materiální stránku doktorských disertačních prací na PFUK v Praze. Práci 

doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

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

následujícími otázkami: 

1) Zabýval se již Nejvyšší soud ČR v oblasti ochrany životního prostředí organizovaným 

zločinem?  
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2) Dovedla byste přiblížit, o co šlo věcně v zmiňovaných dvou případech rozsudků 

trestní odpovědnosti právnických osob na úseku ochrany životního prostředí?  

3) Mohla byste vysvětlit onu teorii uváděnou na str. 22, jaké zásadní faktory měly (a 

proč) vliv na utváření trestných činů proti životnímu prostředí v německém trestním 

právu v 80. letech 20. stol.? 

 

V Roztokách dne 11. 6. 2015 

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

oponent 

 

 

 


