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I. 

 

Výsledky práce (včetně komentáře o publikaci výsledků nebo jejich přijetí k publikaci a hodnocení, 

zda přináší nové poznatky) 

Předložená práce představuje ucelené dílo, v němž jeho autorka prokazuje  velmi dobrou  orientaci 

ve zkoumané problematice i schopnost své znalosti tvůrčím způsobem zpracovat do podoby, v níž 

může být významným příspěvkem především pro právní teorii a legislativu. V tomto směru lze ji 

doporučit, po menších úpravách, k publikaci.    

 

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

Aktuálnost zvoleného tématu je zřejmá. Z hlediska právního již více než čtvrt století jsme svědky 

snah o využití i této formy právní odpovědnosti v ochraně životního prostředí. Přitom nejde  o 

snahy jednoho nebo několika států, ale projevují se i v politických i právních dokumentech 

evropských, případně mezinárodních. Zjistit a posoudit do jaké míry byly tyto snahy úspěšné je i 

předmětem zájmu autorky této práce. Výsledky její práce mohou být přínosem pro další vývoj a 

směr těchto snah.  

 

III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

Obsah vlastní práce čítá 190 stran, které doplňuje 30 stran příloh.  Autorka obsah rozdělila tak, že 

vedle úvodu jej tvoří  šest částí věnovaných   různým pohledům na zvolenou problematiku a závěr, 

v němž pak v koncentrované podobě shrnula hlavní výsledky svých studií, analýz a srovnávání.  

Za klíčové otázky, na které  zamýšlela sousředit  především svou pozornost, a které uvádí již 

v samotném úvodu své práce, považuje: Zda úprava trestných činů proti životnímu prostředí  

v České republice plní  svou primární úlohu?   Zda  umožňuje efektivnější postih jednání proti 

životnímu prostředí a zajištění dodržování  norem na ochranu životního prostředí než umožňují  

nástroje trestání správního? Neboli, zda  trestní právo je  skutečně nejefektivnějším nástrojem 

k ochraně životního prostředí?  
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V první části práce se autorka zaměřuje na vymezení základních pojmů a uvádí základní teoretická 

východiska. Takto označuje  otázky trestněprávní odpovědnosti a jejich úlohu a vztah k ochraně 

životního prostředí i vztah k jiným formám právní odpovědnosti,  zejména k odpovědnosti 

správněprávní. Druhá část práce  je určena  problematice zakotvení  trestněprávní ochrany životního 

prostředí v právu mezinárodním, zejména  jejího vztahu k Úmluvě rady Evropy č.  172 ze 

Štrasburku (1998). Záměrem autorky (viz opět úvod její práce) byl rozbor této úmluvy ve vztahu 

k právu trestnímu. Ve skutečnosti je tato část práce spíše  popisného charakteru. 

V části třetí se autorka věnuje problematice  úpravy trestněprávní ochrany životního prostředí 

v právu Evropské unie. Kapitolu lze považovat za velmi zdařilou. Oceňuji  komplexní přístup 

autorky a  využití širokého spektra pramenů. Čtvrtou část sama autorka považuje za stěžejní.  

Zaměřila se v ní na  nástroje ochrany životního prostředí.  Je zřejmé, že autorka této části věnovala 

mimořádnou pozornost. Přesto mám právě k této kapitole některé připomínky - viz dále.  

V navazující páté části autorka pokračuje vztahem trestněprávní odpovědnosti k další formě tzv. 

deliktní odpovědnosti, tj. k odpovědnost správněprávní. Autorka, zřejmě pod dojmem toho, že jejím 

hlavním předmětem zájmu je odpovědnost trestněprávní,   se správněprávní odpovědostí a zejména 

jejím vztahem k odpovědnosti trestněprávní nezabývá dostatečně do hloubky, spíše jen povrchně.   

Obsahem poslední, tj. šesté části práce je  srovnání trestněprávní  ochrany životního prostředí  ve 

třech vybraných státech, a to jak mezi sebou, tak i s Českou republikou. K výběru srovnávaných 

zemí nemám podstatných připomínek. Snad jen konstatování, že by jednou z vybraných zemí 

mohlo být  i Slovensko.  Poněkud však postrádám hlubší rozbor příčin trvalého poklesu  

uplatňování trestněprávní odpovědnosti v právní praxi  srovnávaných zemí.  

V závěru  autorka shrnuje výsledky svých studijí. V podstatě práce potvrzuje určitou skepsi, kterou 

autorka ve vztahu k efektivitě trestního práva v ochraně životního prostředí, kterou naznačuje již 

v úvodu při vytyčování klíčových otázek, které spojila se zvloleným tématem.  A to nejen v České 

republice, ale i ve vybraných zemích.  Současně ale správně upozorňuje, že to v žádném případě to 

nemůže být důvodem  rezignace na možnosti, které v ochraně životního prostředí tato forma právní 

odpovědnosti nabízí.   

 

IV. 

Připomínky k textu 

.Jednotlivé připomínky k textu: 

Str 11 - v souvislosti s vymezením pojmu "ochrana životního prostředí" autorka rozlišujeení podle 

hůavního předmětu této ochrany  "ochranu antropocentrickou" a "ochranu ekocentrickou". Jako 

každé členění práva je i toto členění schematické a určujícím je hledisko, které pro členění práva 

stanoví subjekt, který  právo člení. V tomto případě je toto hledisko velmi problematické. Je třeba si 

uvědomit: za prvé, že samo právo je antropocentrické. Jde o normativní systém člověkem vytvořený 

a předmětem jeho regulace jsou mezilidské vztahy.  Naproti tomu životní prostředí je jenom jedno, 

je univerzální. Je prostředím umožňujícím existenci člověka stejně jako všech ostatních forem 

života. Je jen jedno, systém společný  pro všechny formy života včetně člověka.  Z bezpočtu vazeb 

mezi subjekty  systému životního prostředí právo regulu  jen vztah mezi lidmí. A protože člověk 

sdílí s ostatními formami života stejné životní prostředí, jestliže vztahy mezi lidmi upraví tak, že 

jsou na újmu ostatním  živým organismům, jsou nakonec nepříznivě upraveny i vůči člověku, 

protože i tyto organismy jsou součástí jeho životního prostředí, stejně jako on jejich. Právo je tedy 

vždy antropocentrické. Protože je však tvoří jedině člověk, musí respektovat i požadavky ostatních, 

pokud je nechce ze svého a současně i jejich  životního prostředí  vyloučit. Tím ale ochuzuje i sebe.  

Str. 13 -  Autorka  člení odpovědnost na soukromoprávní a veřejnoprávní. Kam podle ní náleží 

odpovědnost za ekologickou újmu? 

Str.14, odst. 2 - autorka zde  pojednává o ústavním zakotvení práva ŽP - čl. 7 Ústavy a čl.  35 LZPS 

Odst. 3 článku 35 LZPS připouští   znečišťování  ŽP v míře připuštěné zákonem. A co když 



 

 str. 3/5 

zákonodárce tuto míru nastaví tak vysoko, že ke znečišťování ŽP prokazatelně dochází, i když ještě 

tato míra není překročena? Je to z hlediska uvedených ustanovení v pořádku? 

Str. 19 posled. odst. -  které sankce  trestněprávní  se ve  správněprávní odpovědnosti, s výjimkou  

trestu odnětí svobody, nevyskytují?  

Str. 47 odst. 2 - Proč by stejné nebo podobné  vyšetřovací metody jako při uplatňování trestněprávní 

odpovědnosti nemohly být používány při odpovědnosti správněprávní ?  

Str. 62 - 64 - jak byl ověřován odrazující účinek sankcí  stanovený podle ekonomických hledisek,?   

Str. 70 - 71- Jaký je rozdíl mezi dřívější "společenskou nebezpečností  činu pro společnost" a 

současnou "společenskou škodlivostí  činu" - § 12 odst. 2 tr. zák. ?   

Str. 74 odst. 2 - na citované obecné formulaci  pojmu "ohrožení  životního prostředí"  není nic 

vágního.  Zda  toto vymezení bude vágní či ne závisí teprve na formulaci  normy  obsažené 

v předpisu o ochraně ŽP , která  byla porušena. 

Str. 76 odst. 1  - nesouhlasím, dojde-.li k obecnému ohrožení, pak proto, že se současně  změnilo i 

životní prostředí;  je ve stavu. kdy ohrožuje život, zdraví, majetek ….. 

Str. 91 odst. 2 - každé zvíře (živočich) je současně i  součástí životního prostředí!!!! 

Str- 92 odst. 3 - i  hospodářská zvířata jsou součástí životního prostředí. 

Str. 95  -Objekt - co autorka rozumí pod označením " právní hodnota" - proti níž konkrétní  trestný 

čin směřuje?    

Str. 96, čtvrtý odst. -  autorka běžně používá jako označení znaku trestného činu pojem "stupeň 

nebezpečnosti trestného činu". Ten snad byl nahrazen "škodlivostí".   

Str. 96 - 97  - všechny zde vyjmenovávané skutkové podstaty se vztahují k součástem ŽP, 

Str. 97 -co je to "předmět" a co "objekt"  útoku? 

            tamtéž -  nejen trestněprávní, ale jakákoli právní ochrana ŽP  není kombinací   

                          ekocentrického a  antropocentrického (to by platilo, kdyby šlo o dva samostatné 

                          přístupy) přístupu Jak jsem již shora zdůraznil, antropocentrický přístup je vždy  

                          součástí širšího ekocentrického přístupu. A ten může být buď dobrý nebo špatný. 

                          Ostatně i sama autorka to dokazuje citací  z práceV. Stejskala na  str. 98 nahoře. 

Str. 99 první odstavec -  autorka  hovoří obecné nebezpečnosti určitého jednání:" Nemá  tam  

správně být "škodlilvost určitého jednání"? 

Str 100, první odst. - Je sice pravda, že v žádném ustanovení není přesně definován stav ohrožení, 

nicméně  lze jej  snadno dovodit ze stávající právní úpravy jako stav, kdy subjekt svým chováním 

překročil právem stanovené míry přípustného negativního působení na ŽP, ačkoli jeho negativní 

důsledky pro ŽP ještě nebyly  zjištěny.  

Str. 111 a násl. - autorka pojednání o trestní odpovědnosti právnických osob.  Autorka s jejím 

zavedením zřejmě bez výhrad souhlasí. Nepřínáší však jiné argumenty, než argumenty jejích 

zastánců. Opravdu je přesvědčena o tom, že usnadnění důkazní situace vyšetřujícím orgánům stojí 

za porušení  tradičního a dosud důsledně dodržovaného principu subjektivní  právní odpovědnosti 

v oblasti trestního práva i dalšího principu, a to principu nepřípustnosti kolektivní viny?  Navíc 

v situaci, kdy praxe efektivnost tohoto nástroje neprokazuje? A kdy navíc téhož efektu při  vyhnutí 

se negativním vedlejším účinkům (zčásti  výše uvedeným) bylo možno dosáhnout úpravou 

odpovědnosti právnických osob za správní delikty?  

Str. 117 -118 - "vrcholem" trestněprávní odpovědnosti právnických osob je  princip tzv. 

přičitatelnosti  trestného činu právnické osobě. Odůvodnění uvedené v odst. 2 očividně neplatí 

v situaci, kdy se nepadaří zjistit, kdo se jednání naplnující skutkovou podstatu  trestného činu 

dopustil.  Teda ani jakoukoli souvislost pachatele s právnickou osobou. Přesto bude tentů princip 

uplatněn ! 

 Str. 124 první odstavec - opět autorka hovoří o  nebezpečnosti činu pro společnost jako   znaku 

trest. činu, 

Str. 139 druhý odst. - Jak souvisí  ekologická újma, resp. odpovednost za ni se správními delekty? 
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Str. 140 odst. 3  "základní skutkové podstaty přestupků" tak označuje autorka skutkové podstaty 

přestupků obsažených v tomto zákoně;  mám tato, že tyto přestupky jsou spíš, zejména k ochraně 

ŽP, okrajové. 

Str. 142 odst. druhý - autorka informuje o  návrhu zákona   o odpovědnosti  za přestupky a řízení o 

nich, který Ministerstvo vnitra předložilo  vládě.  Svůj názor na něj autorka ani nenaznačuje(?), 

Str. 144 poslední odst. - s názorem autorky zde vyjádřenýmna správní trestání,  nesouhlasím, 

zejména má-li jít o argumentaci ve prostpěch trestní odpovědnosti právnických osob.  Tytéž výtky 

lze totiž vztáhnout (pokud jde o právnické osoby),  i na ni. 

Str. 151  - členění  úpravy  trestných činů uvedeným způsobem je příkladem  pochybného  

schematického přístupu k ochraně životního prostředí. Str. 166 - obdoba v rakouské úpravě, 

Str. 181 - autrorka  porovnává vybrané  státy  pokud jde o aplikaci trestných činů proti životnímu 

prostředí. Její stovnání působí poněkud paradoxně, když na jedné straně (Německo a příp. i 

Rakousko) je uplatňováno málo, na straně druhé v Polsku je to příliš. Autorka však nesděluje, co je 

podle ní "akorát", resp. podle jakých kritérií.  

Str. 184 posl odst- - str. 185 první odst. - i pro  povolenou činnost platí ust. čl, 35 odst. 3 LZPS - 

tzn., že i její  nepříznivé účinky na životní prostředí nesmí překročit zákonem stanovenou míru.  

Žádné povolení nemůže povolit překročení této zákonem stanovené míry. Tím spíš to nemůže být 

povoleno, měla- li být poškozována některá z nejvyšších hodnot chráněných dokonce jako základní 

lidská práva - život, zdraví a životní prostředí, které je nakonec předpokladem prvých dvou.  

Str. 186 odst. 4 - autorka v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob  zmiňuje obavy, 

které provázely zavádění této odpovědnosti. V práci je však blíže nespecifikuje..  

 

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň 

Práce je napsána přehledně, srozumitelně, bez  závažnějších gramatických, stylistických či 

systémových chyb. Oceňuji práci s širokým spektrem pramenů, zdá se však, že poněkud zanevřela 

na svou mateřskou fakultu.       

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

V rámci obhajoby práce doporučuji, aby se doktorandka jednak vyjádřila k mému posudku, resp. 

k v něm obsaženým připomínkám,  a dále pak se pokusila srovnat na jedné straně správnprávní 

odpovědnost právnických osob a na straně druhé jejich odpovědnost trestněprávní. Mám na mysli 

jiné rozdíly než v zavinění.  

VII. 

Předepsaná formulace závěrů:
1
 

Práce Mgr. Pavly Bejčkové prokazuje, že doktorandka  splnila cíle, které si vytkla. Současně 

splňuje formální  i věcné (obsahové) požadavky kladené příslušnými právními předpisy na 

doktorské disertační práce. Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací. 

 

Autor ve své disertační práci  

  prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

  neprokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

 

Práce 

                                                 
1
 Posudek, který neobsahuje předepsané explicitní závěry, nemůže být akceptován. 
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  splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

  nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

V Brně dne 12. 06.2015 

                                                                                         Podpis oponenta 

 


