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1 Úvod 

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

Životní prostředí a jeho stav je v posledních desetiletích na celosvětové úrovni 

velmi diskutovaným tématem, a to jak mezi vědci a odborníky, tak i mezi laickou 

veřejností. Je to zapříčiněno stále se prohlubujícími ekologickými globálními 

i lokálními problémy, na jejichž vzniku a zhoršování má člověk nepopiratelný podíl 

a které se svým projevem mohou dotknout širokého okruhu lidí, živočichů, rostlin, ale 

i jednotlivých složek životního prostředí. Příznivý stav životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek je přitom pro existenci člověka a všech organismů zcela klíčový. 

Mezi jednotlivými ekosystémy totiž existuje křehká rovnováha, jejíž porušení může mít 

na život na Zemi devastující účinky. Aby byla tato rovnováha zachována a nedocházelo 

k dalšímu zhoršování stavu životního prostředí, je potřeba jej chránit před ohrožením 

a porušením pocházejícím z lidské činnosti. Ta totiž může zanechávat na životním 

prostředí negativní účinky, které se mohou projevit i za několik desítek let. 

Ochrana životního prostředí se realizuje především prostřednictvím právního 

řádu, přičemž v České republice je ochrana zajišťována nejčastěji prostřednictvím práva 

občanského, správního a ultima racio i prostřednictvím trestního práva. V poslední době 

se stává zřejmým, že ochrana životního prostředí na úrovni správního práva v mnoha 

případech nedostačuje a je tak potřeba přistoupit k sankcionování prostřednictvím 

trestněprávních norem. Činnosti některých subjektů mají na životní prostředí a jeho 

jednotlivé složky devastující dopad, a proto je nutno na ně reagovat nejpřísnějšími 

prostředky a sankcemi, které právní řád nabízí.   

Cílem této diplomové práce je přiblížení problematiky ochrany životního 

prostředí prostřednictvím trestního práva v České republice. Práce se zabývá rozborem 

a zhodnocením právní úpravy trestných činů proti životnímu prostředí v minulosti 

i v současnosti. Upozorňuje na některé nedostatky hmotně právní úpravy na jedné straně 

a procesní problematiky při aplikaci trestných činů proti životnímu prostředí na straně 

druhé. 
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Práce se ve svých úvodních kapitolách věnuje vysvětlení základních pojmů, 

vztahů a principů, které jsou pro téma práce určující a jejichž vymezení je 

předpokladem pro pochopení problematiky ochrany životního prostředí prostřednictvím 

trestního práva. Dále se práce věnuje vývoji ochrany životního prostředí na mezinárodní 

úrovni, v rámci Evropské unie a České republiky. Pozornost je také věnována vývoji 

legislativní úpravy trestněprávní ochrany a srovnání úpravy trestných činů týkajících 

se životního prostředí v současném trestním zákoníku s dřívější úpravou obsaženou 

v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. 

Bližší pozornost je v této práci zaměřena na ochranu životního prostředí 

z hlediska trestního práva hmotného. Popsány a rozebrány jsou skutkové podstaty 

jednotlivých trestných činů proti životnímu prostředí, obsažené v hlavě VIII., zvláštní 

části trestního zákoníku. Pozornost je dále věnována trestní odpovědnosti fyzických 

a právnických osob a také sankcím, které lze za spáchání trestných činů proti životnímu 

prostředí uložit.  

Práce se ve svém závěru zaměřuje na procedurální postup při řešení trestných 

činů proti životnímu prostředí v praxi. Prostřednictvím popisu trestního řízení v jeho 

jednotlivých fázích se snaží upozornit na úskalí, které trestní právo procesní pro trestné 

činy proti životnímu prostředí představuje. 

Při vypracování této diplomové práce byla použita metoda analýzy a komparace. 

Práce vychází z právního stavu platného ke dni 10. 9. 2014. 
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2 Základní pojmy 

Kapitola je věnována vysvětlení pojmů a principů, které jsou pro tuto 

diplomovou práci a její obsah klíčové a které se budou v následujícím textu pravidelně 

vyskytovat. 

2.1 Životní prostředí  

Příznivý stav životního prostředí je nejen pro člověka, ale i pro všechny živé 

organismy na Zemi základním předpokladem jejich existence. Legální definice tohoto 

pojmu je v českém právním řádu upravena zákonem č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí (dále také jako ZŽP), který v ustanovení § 2 stanoví, že „Životním prostředím 

je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, 

půda, ekosystémy a energie.“ M. Damohorský uvádí, že definice v tomto pojetí 

vystihuje podstatu pojmu životního prostředí. Dále rozvádí, že za životní prostředí 

považuje jen hmotný svět a z něj jen tu část, kterou tvoří příroda. Jedná se přitom 

o prostředí, které je nezbytné pro další existenci člověka i všech živých organismů 

a v němž jsou živé i neživé části přírody ve vzájemné interakci.1 

2.2 Ochrana životního prostředí  

Životní prostředí a potřeba jeho ochrany je od počátku 20. století stále více 

diskutovaným tématem. Čas ukázal, že některé druhy lidské činnosti mají na životní 

prostředí negativní dopady, před kterými je životní prostředí potřeba ochránit. Ochrana 

životního prostředí je v českém právním řádu definována v ustanovení § 9 ZŽP. 

Definice specifikuje dvě složky ochrany, složku defenzivní a ofenzivní. Ochrana 

životního prostředí v rámci této definice zahrnuje „ činnosti, jimiž se předchází 

znečišťování2 nebo poškozování3 životního prostředí, nebo se toto znečišťování 

                                                           
1 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 28. 
2
 Dle ust. § 8 odst. 1 ZŽP se za znečišťování životního prostředí považuje vnášení takových fyzikálních, 

chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou 
podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. 
3
 Dle ust. § 8 odst. 1 ZŽP se poškozováním životního prostředí rozumí zhoršení jeho stavu znečišťováním 

nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. 



6 
 

nebo poškozování omezuje a odstraňuje (defenzivní složka). Zahrnuje ochranu jeho 

jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných 

vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku“ (ofenzivní složka). Ochrana 

životního prostředí přitom vychází z principu trvale udržitelného rozvoje. 

2.2.1 Princip trvale udržitelného rozvoje 

Principem trvale udržitelného rozvoje (dále také jako TUR) se rozumí takový 

způsob rozvoje lidské společnosti, který bude v souladu s plnohodnotným zachováním 

životního prostředí a který by naplňoval potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil 

naplňování pro generace budoucí.4 Problematika TUR, jak jej známe dnes, byla 

nastíněna již v roce 1972 na konferenci Spojených národů konající se na téma prostředí 

člověka. Zazněly zde myšlenky ekologicky přijatelného rozvoje společnosti a nastínily 

se i hlavní problémy, které přináší populační, a s tím související ekonomický růst 

na stav naší planety. Oficiální definice pojmu trvale udržitelného rozvoje poprvé 

zazněla ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, která byla poté vydána 

knižně jako tzv. Naše společná budoucnost (Our Common Future). Do povědomí širší 

veřejnosti přešel tento termín v roce 1992 na summitu Země v Rio de Janeiru. TUR je 

založen na přednostním využívání obnovitelných přírodních zdrojů a na maximální 

šetrnosti a úspornosti k zdrojům neobnovitelným.5 

V českém právním řádu je tento princip zakotven a definován v ustanovení 

§ 6 ZŽP jako: „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojit jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ 

2.2.2 Nástroje ochrany životního prostředí 

Aby bylo možno docílit zachování příznivého stavu životního prostředí a trvale 

udržitelného rozvoje, je nutné zajistit životnímu prostředí určitou ochranu. Ochrana 

životního prostředí může být zajišťována hned několika různými prostředky a nástroji. 

                                                           
4
 Více viz http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj, zobrazeno 5. 6. 2014. 

5
 Více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%BEiteln%C3%BD_rozvoj, zobrazeno 11. 6. 2014. 
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Tyto nástroje pak můžeme členit podle toho, zda na životní popředí a jeho stav působí 

nepřímo nebo přímo.6 

Nepřímo na subjekty působí stát prostřednictvím ekonomických nástrojů, 

přičemž dává subjektům možnost chovat se určitým způsobem. Chová-li se subjekt 

v souladu s životním prostředím, poskytne mu stát pozitivní stimulaci např. v podobě 

dotací, daňových zvýhodnění a různých úlev. Pokud ale znečišťuje nebo poškozuje 

životní prostředí, případně využívá přírodní zdroje zvláštním způsobem, zatíží jej stát 

poplatky a daněmi. 

Nástroje přímého působení jsou nástroje administrativně-právní, koncepční, 

sankční a dále pak veřejnoprávní smlouvy a dobrovolně převzaté závazky. Právo 

jako takové je administrativním nástrojem, který reguluje lidské chování ve vztahu 

k životnímu prostředí. Právo je uceleným systémem různých příkazů, zákazů 

a dovolení, kterým se reguluje chování subjektů, mimo jiné i ve vztahu k životnímu 

prostředí. Prostřednictvím právního řádu se řeší situace, ve kterých již nestačí regulace 

etickými normami, zvyky a obyčeji. Cílem právní úpravy je tak přispět k dosažení 

příznivého stavu životního prostředí, přičemž jeho ochrana je realizována 

prostřednictvím práva občanského, správního a trestního. 

2.3 Trestní právo 

Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva, které je odvětvím 

práva veřejného, se odehrává ve dvou rovinách. Materiální rovinu představuje trestní 

právo hmotné, které stanoví, co je trestným činem a jakou sankci lze za něj uložit, 

na což navazuje trestní právo procesní, které upravuje procedurální postup pro případ, 

že je spáchán trestný čin a představuje tak rovinu formální.7 

Trestní právo je při ochraně celospolečenských zájmů prostředkem „ultima  

racio“, tedy prostředkem poslední instance, což se projevuje v základní zásadě trestního 

práva a to v zásadě subsidiarity trestní represe, kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník (dále také jako TZ) zakotvuje v § 12 odst. 2 takto: „Trestní odpovědnost 

                                                           
6 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 36 a násl. 
7
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha, 2010, str. 17. 



8 
 

pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 

společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu.“ V ochraně životního prostředí se tedy trestní odpovědnost uplatní, 

až když nepostačuje ochrana prostřednictvím práva správního a občanského. Jak uvádí 

M. Damohorský trestní právo postihuje opravdu jen ty nejzávažnější činy proti 

životnímu prostředí podle tzv. efektu špičky ledovce.8 

Primárním účelem trestního práva je ochrana nejdůležitějších hodnot a zájmů 

společnosti před trestnými činy, tzn. i před trestnými činy páchanými na úseku 

životního prostředí. 

Dle teorie rozlišujeme čtyři základní funkce trestního práva, a to funkci 

ochrannou, preventivní, represivní a regulativní.9 Ochranná funkce spočívá v ochraně 

společnosti před kriminalitou, tedy před společensky nebezpečným jednáním, které 

útočí na zájmy chráněné trestním zákoníkem. Hlavní funkcí trestního práva v ochraně 

životního prostředí je funkce preventivní, která spočívá v předcházení a zamezování 

trestné činnosti páchané na životním prostředí. Represivní funkce se projevuje 

v uplatňování trestní odpovědnosti vůči pachatelům. Směřuje tak k potrestání pachatele, 

když mu je za spáchaný trestný čin udělena sankce. Regulativní funkce souvisí 

se zásadou zákonnosti, kterou upravuje § 12 odst. 1 TZ, který stanoví, že pouze trestní 

zákoník vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání 

uložit. Tato funkce spočívá v přesném vymezení podmínek trestní odpovědnosti 

a ukládání jednotlivých sankcí. L. Jarmič v této souvislosti uvádí, že u trestných činů 

proti životnímu prostředí by měl být kladen důraz také na funkci reparační, aby mohlo 

dojít k nápravě negativních následků, které mohou nastat spácháním trestného činu.10 

2.3.1 Trestný čin 

Legální definice trestného činu je uvedena v ustanovení § 13 odst. 1 TZ a zní: 

„Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“  Trestní zákoník rozlišuje trestné činy podle 

                                                           
8
 Damohorský, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí, Acta Univesitatis Carolinae-

Iuridica 3, 2011, str. 13. 
9
 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha, 2010, str. 20 a násl. 

10
 Jarmič, L.: Trestní právo a ochrana životního prostředí, Trestněprávní revue, 2010, č. 9, str. 269. 
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jejich závažnosti na přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. Přečiny jsou dle § 14 

odst. 2 TZ všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, za něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou 

v § 14 odst. 3 TZ vymezeny negativně jako všechny trestné činy, které nejsou přečiny. 

Za zvlášť závažné zločiny trestní zákoník považuje úmyslné trestné činy, za něž stanoví 

trestní zákon trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 

Čin je tedy považován za trestný, pokud jsou kumulativně splněny dvě 

podmínky. První podmínka spočívá v protiprávnosti, kdy čin musí být v rozporu 

s právní normou. Protiprávnost činu přitom může vyplývat i z předpisů správního práva, 

které zahrnuje i předpisy o ochraně životního prostředí. Druhou podmínkou je, že čin 

musí vykazovat znaky uvedené v zákoně. Takovými znaky jsou jednak znaky typové, 

resp. znaky skutkové podstaty. Za ně považujeme objekt, objektivní stránku, subjekt 

a subjektivní stránku a dále znaky obecné, tedy dosažení požadovaného věku 

a příčetnost. U mladistvých pachatelů dále přistupuje požadavek rozumové a mravní 

vyspělosti. O jednotlivých trestných činech a jejich znacích se v této diplomové práci 

dále pojednává v kapitole 4. 

2.4 Právní odpovědnost 

Právní odpovědnost je dle právní nauky sekundárním právním vztahem sankční 

povahy, který vzniká v důsledku porušení primární povinnosti stanovené zákonem. 

V ochraně životního prostředí rozlišujeme dva základní druhy odpovědnosti, 

a to deliktní odpovědnost a odpovědnost za ztráty na životním prostředí. 

2.4.1 Deliktní odpovědnost 

Deliktní odpovědnost je odpovědností jednotlivých subjektů za protiprávní 

jednání, tj. jednání v rozporu s právní normou na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek. Podle závažnosti protiprávního jednání může následovat 

buď odpovědnost správněprávní, nebo trestněprávní.  

Správněprávní odpovědnost nastane v případě spáchání přestupku 

nebo správního deliktu. Odpovědnost se potom bude posuzovat podle norem správního 
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práva. Pokud svým jednáním naplní osoba znaky trestného činu, bude se jednat 

o odpovědnost trestněprávní. Trestné činy se přitom vyznačují vyšší mírou společenské 

nebezpečnosti než přestupky a jiné správní delikty a k trestněprávní odpovědnosti se tak 

bude přistupovat až subsidiárně. O trestněprávní odpovědnosti se v této práci blíže 

pojednává v kapitole čtvrté. 

V rámci správněprávní odpovědnosti jsou upraveny dvě kategorie správních 

deliktů, a to přestupky11 a jiné správní delikty fyzických a právnických osob.12 

Odpovědnost fyzických osob je subjektivní na rozdíl od odpovědnosti podnikajících 

fyzických osob a osob právnických, jejichž odpovědnost je objektivní. Správněprávní 

odpovědnost je ze všech druhů odpovědnosti při ochraně životného prostředí v praxi 

uplatňována nejčastěji, a to z důvodu blízkosti práva životního prostředí a správního 

práva, protože ochrana životního prostředí je upravena především normami správního 

práva. Druhým důvodem je četnost páchání správních deliktů, jelikož jednání 

jednotlivých osob na úseku ochrany životního prostředí většinou naplňuje znaky 

skutkový podstat správních deliktů a nikoliv trestných činů. Rozdíl je i v sankcích, 

jelikož míra společenské nebezpečnosti správních deliktů nedosahuje intenzity trestných 

činů, a proto se zde uplatní méně citelnější sankce,13 než by tomu bylo u trestných činů. 

Přestupky na úseku životního prostředí jsou upraveny v ustanovení §45 zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Jsou vymezeny negativně tak, že přestupku se dopustí 

ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí zhorší 

životní prostředí. 

Skutkové podstaty některých přestupků jsou často obsaženy nejen v zákoně 

o přestupcích, ale i ve speciálních zákonech zaměřených na jednotlivé složky životního 

prostředí. Jak zmiňuje M. Damohorský, současná tendence je spíše přesouvat skutkové 

podstaty jednotlivých přestupků právě do těchto speciálních zákonů. Pozitivní efekt 

tohoto přesouvání spatřuje v bližší vazbě na primární povinnosti, vymezené 

                                                           
11

 Dle ust. § 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se za přestupek považuje zaviněné jednání, které 
porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném 
zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. 
12

 O jiné správní delikty půjde v případech, kdy takové delikty nebudou považovány za přestupky, 
tj. nebudou za přestupky zákonem výslovně označeny. 
13

 Sankcemi se dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 200/1990., o přestupcích rozumí napomenutí, pokuta, 
zákaz činnosti nebo propadnutí věci či zákaz pobytu. 
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ve speciálních zákonech, které jsou zaměřeny na jednotlivé složky životního prostředí. 

Na druhé straně to ale způsobuje přílišnou fragmentaci a detailnost, což je v důsledku 

činí velmi nepřehlednými.14 

2.4.2 Odpovědnost za ztráty na životním prostředí 

Odpovědnost za ztráty na životním prostředí můžeme rozdělit na odpovědnost 

občanskoprávní, tedy odpovědnost za škody, a odpovědnost za ekologickou újmu, 

kterou upravuje zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

a o změně některých zákonů. 

Odpovědnost za škodu15 je, na rozdíl od deliktní odpovědnosti, institutem 

soukromoprávním resp. občanskoprávním a jako taková je upravena zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako NOZ). Tato odpovědnost může 

vzniknout buď v důsledku porušení povinnosti stanovené zákonem, smlouvou, případně 

porušením dobrých mravů nebo v důsledku porušení obecné prevenční povinnosti,16 

přičemž za škodu takto způsobenou odpovídají osoby fyzické i právnické. Náhrada 

vzniklé škody je možná jak v penězích, tak uvedením do předešlého stavu. Nový 

občanský zákoník však preferuje náhradu škody uvedením v předešlý stav. 

Vzhledem k soukromoprávnímu pojetí odpovědnosti za škody představuje 

ochrana životního prostředí jistá úskalí, která se projevují především v tom, že právo 

domáhat se náhrady škody má pouze vlastník. Zde má tedy převahu vlastnické právo 

(soukromoprávní zájem) jako právo absolutní a dostane přednost před zájmem 

veřejným. S tím je spojeno i problematické uplatňování, které musí vlastník uplatnit 

u soudu, což je často spojeno s obtížným dokazováním, jelikož důkazní břemeno nese 

žalobce, a také s neúměrnými náklady a soudními poplatky.17 V praxi se tak často stává, 

                                                           
14

 Damohorský, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí, Acta Univesitatis Carolinae-
Iuridica 3, 2011, str. 13. 
15

 Škoda, resp. majetková újma v NOZ představuje jakoukoliv ztrátu na majetku v podobě skutečné 
škody a ušlého zisku, tedy výši, o kterou se sníží majetková hodnota resp. výše, o kterou se majetková 
hodnota nesnížila, ačkoliv měla. 
16

 Obecná prevenční povinnost je stanovena v § 2900 NOZ a spočívá v povinnosti každého počínat si tak, 
aby nedocházelo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného a zároveň to musí 
vyžadovat okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. 
17

 Více viz http://www.eps.cz/poradna/kategorie/odpovednost/rada/spravnepravni-trestni-a-civilni-
odpovednost-kterou-zvolit, zobrazeno 15. 7. 2014. 
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že se konkrétní viník vůbec nezjistí, případně mu není dostatečně dokázán skutkový 

stav. Škoda podle občanského práva může navíc vzniknout jen na věcech, které mohou 

být předmětem vlastnictví. Například les předmětem vlastnictví být může, volně žijící 

živočichové a planě rostoucí rostliny však nikoliv. 

Odpovědnost za ekologickou újmu je, na rozdíl od odpovědnosti za škodu, 

institutem ryze veřejnoprávním. Do českého právního řádu byl tento pojem zaveden 

zákonem č. 17/1999 Sb., o životním prostředí, který jej definuje v ustanovení 

§ 10 jako „ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením 

jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.“ 

Důvod pro zavedení tohoto institutu spočíval především v omezení použitelnosti 

odpovědnosti za škodu tak, jak je upravena v mezích občanského práva 

resp. občanského zákoníku, který i ve své nové podobě spojuje právo na náhradu škod 

s vlastnictvím věci, na které škoda vznikla.  Dle ustanovení § 27 ZŽP je „každý, kdo 

poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil 

ekologickou újmu, povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho 

části. Není-li to možné nebo z vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu 

nahradit jiným způsobem (náhradní plnění), není-li to možné, je povinen nahradit tuto 

újmu v penězích.“ Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že za ekologickou újmu může být 

odpovědný každý, tedy i vlastník věci. Uplatňování této odpovědnosti je v praxi velmi 

problematické, neřkuli nemožné, jelikož chybí úprava pro její uplatnění, navíc způsob 

výpočtu ekologické újmy měl stanovit zvláštní zákon, který však nikdy nebyl vydán. 

Zákon o životním prostředí je předpisem obecným, vůči němuž je ve vztahu 

speciality zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, který 

transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 

Evropské unie č. 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti 

s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. ZŽP definuje ekologickou újmu 

v ustanovení § 2 jako „nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo měřitelné 

zhoršení jeho funkcí. Týká se chráněných druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin a jejich přírodního stanoviště, povrchové nebo podzemní vody 

a půdy.“ Postupovat podle tohoto zákona lze v případě, že k ekologické újmě již došlo 

nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik.  
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3 Vývoj a právní úprava ochrany životního prostředí 

Životní prostředí a potřeba jeho ochrany je jako zprvu okrajové téma řešeno 

na lokální úrovni již od přelomu 19. a 20. století. Cílené ambice na ochranu životního 

prostředí jako celku i jeho jednotlivých složek se na celosvětové úrovni objevují 

až od druhé poloviny 20. století. V současnosti je ochrana životního prostředí upravena 

jak na mezinárodní úrovni prostřednictvím mezinárodních úmluv, tak na úrovni 

Evropského společenství, resp. Evropské unie, která ochranu životního prostředí řeší 

formou nařízení, směrnic, stanovisek a nezávazných doporučení. Na vnitrostátní úrovni 

jednotlivých členských států je ochrana životního prostředí upravena nejčastěji 

na úrovni zákonné. 

3.1 Mezinárodní úroveň 

Trestněprávní ochrana životního prostředí není na mezinárodní úrovni závazně 

upravena, nicméně pro přiblížení současného přístupu k ochraně životního prostředí je 

potřeba připomenout některé zásadní milníky v jejím vývoji. 

Od konce 19. století se na mezinárodní úrovni objevovala řada úmluv, které 

se týkaly např. rybářství nebo užívání povrchových vod. Jejich cílem však nebylo 

primárně chránit životní prostředí a přírodní zdroje, ale spíše upravit jejich využívání 

z důvodu konkurujících si ekonomických zájmů a aktivit. V této souvislosti se objevilo 

i několik významných precedenčních rozhodnutí.18 Po druhé světové válce se otázkami 

mezinárodní ochrany životního prostředí začala zabývat okrajově i OSN.19 

Základ pro vývoj ochrany životního prostředí na mezinárodní úrovni byl položen 

roku 1972, kdy se ve Stockholmu konala první mezinárodní konference o životním 

prostředí, na základě jejíhož doporučení byl založen Valným shromážděním OSN 

program OSN pro životní prostředí tzv. UNEP. Hlavním úkolem tohoto programu je 

koordinovat a stimulovat akce na ochranu životního prostředí na mezinárodní úrovni 

a poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí.20 Konference 

                                                           
18

 Např. případ Trail Smelter z roku 1941, týkající se náhrady škody na lesních porostech způsobených 
vypouštěním odpadních plynů z průmyslového provozu, které měly příhraniční dopad. 
19

 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 100-102. 
20

 Více viz http://www.unep.cz/unep.php, zobrazeno 1. 8. 2014. 
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přinesla tři dokumenty, které měly pro další vývoj zásadní význam. Jednalo 

se o tzv. Stockholmskou deklaraci, které obsahovala základní principy ochrany 

životního prostředí, Akční plán, který obsahoval celkem 119 doporučení, týkajících 

se podpůrných opatření pro ochranu životního prostředí, a Rezoluci o institucionálních 

a finančních ujednáních. Stockholmská konference rozpoutala mezinárodní aktivity 

na úseku ochrany životního prostředí, které ústily k přijímání úmluv bilaterálních 

i multilaterálních. V 80. letech pak byla Valným shromážděním OSN přijata Světová 

charta přírody a již zmíněná Zpráva o stavu životního prostředí, ve které byl poprvé 

řešen princip trvale udržitelného rozvoje. 

Druhým výrazným milníkem ve vývoji ochrany životního prostředí 

na mezinárodní úrovni byla Mezinárodní konference o životním prostředí a rozvoji, 

která se konala v roce 1992 v Rio de Janeiru. Tato konference byla věnovaná tématu 

trvale udržitelného rozvoje v celkem deseti oblastech.21 V rámci konference byly přijaty 

dvě právně závazné rámcové úmluvy. První z nich je Úmluva o změně klimatu, 

k jejímuž provedení byl o pět let později přijat tzv. Kjótský protokol, 

který konkretizoval způsob i hodnoty redukce skleníkových plynů v atmosféře. Druhou 

je úmluva o biologické rozmanitosti, jejímž primárním cílem je ochrana biodiverzity. 

Její zpřesnění však poskytl jen tzv. Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, 

který se však týká pouze otázek nakládání s geneticky modifikovanými organismy. 

Třetí a dosud poslední mezinárodní konference se konala v Johannesburgu 

v roce 2002 pod názvem Světový summit o udržitelném rozvoji. Konference 

se zabývala nejen problematikou trvale udržitelného rozvoje, ale také ekonomickou 

a sociální stránkou této problematiky. 

                                                           
21

 Nezaměstnanost, práce v řádných podmínkách a migrace, udržitelný rozvoj jako odpověď 
na ekonomickou a finanční krizi, vymýcení chudoby, ekonomika udržitelnosti, včetně udržitelné spotřeby 
a výroby, lesy, potravinové zabezpečení a výživa, udržitelná energetika pro všechny, voda, udržitelná 
města a inovace, oceány. 
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3.2 Evropská unie 

Problematikou ochrany životního prostředí mimo trestní právo se zabývá mnoho 

směrnic a nařízení Evropské unie. Předpisy Evropské unie na úseku ochrany životního 

prostředí patří mezi nejpřísnější na světě.22 

 První evropskou iniciativou, týkající se ochrany životní prostředí 

prostřednictvím trestního práva, bylo přijetí Úmluvy o trestněprávní ochraně životního 

prostředí (ETS 172) Radou Evropy v listopadu 1998 ve Štrasburku. Řada významných 

zemí, mezi nimi bylo i např. Německo, Francie nebo Velká Británie však odmítla tuto 

úmluvu ratifikovat. Úmluva tak dosud není účinná, alespoň však poskytla inspiraci 

pro další vývoj ochrany životního prostředí na úrovni trestního práva.23 

Iniciativu následně převzala Evropská komise a vypracovala návrh první 

směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Vycházela přitom z cílů 

stanovených v rámci šestého akčního programu pro životní prostředí, který byl přijat 

v roce 2001 na summitu Rady Evropské unie v Göteborgu. Tento akční program 

si mimo jiné stanovil za cíl přijetí společné úpravy ekologicko-právní odpovědnosti 

a inicioval boj s ekologickou kriminalitou. Návrh směrnice Evropské komise ovšem 

Rada Evropské unie nepřijala a místo toho přišla s vlastním legislativním řešením 

v podobě rámcového rozhodnutí 2003/80/SVV o ochraně životního prostředí 

prostřednictvím trestního práva.24 Tento postup ale vyvolal otázku, zda rozhodnutím 

Rada nepřekročila legislativní rámec Evropského společenství. Rámcová rozhodnutí 

jsou totiž závazná pro členské státy co do výsledku, volba prostředků a způsobu 

implementace do vnitrostátního právního řádu však zůstává na členských státech. 

Rámcové rozhodnutí Rady přímo stanovilo povinnost použít prostředků trestního práva. 

Členským státům tak byla upřena možnost rozhodnout o způsobu implementace,25 

což vedlo Komisi k podání žaloby na neplatnost rozhodnutí Rady k Evropskému 

                                                           
22

 Více viz https://europa.eu/pol/env/index_cs.htm., zobrazeno 5. 8. 2014. 
23

 Více viz https://www.euroskop.cz/8461/1256/clanek/trestnepravni-ochrana-zivotniho-prostredi/., 
zobrazeno 10. 8. 2014. 
24

 Legs. K nové směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Právní zpravodaj, 2008 č. 6, str. 9. 
25

 Tichá, T.: Trestněprávní ochrana životního prostředí-zásadní vývoj v evropském právním prostředí, 
České právo životního prostředí, 2005, č. 16, str. 11. 
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soudnímu dvoru z důvodu jeho nezákonnosti. Evropský soudní dvůr uvedené 

rozhodnutí zrušil 13. září 2005.26 

Komplexní trestněprávní ochranu životního prostředí na úrovni ES tak zavedla 

až Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2008/99/ES 

o trestněprávní ochraně životního prostředí ze dne 19. listopadu 2008. Touto směrnicí 

se přistupuje k ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva 

na vnitrostátní úrovni jednotlivých členských států. Důvody pro zavedení trestněprávní 

odpovědnosti za trestné činy proti životnímu prostředí spočívají v jejich stále 

narůstajícím počtu a ve zhoršení jejich účinků, které čím dál tím častěji přesahují 

hranice států. Dosavadní sankce uplatňované členskými státy na úseku ochrany 

životního prostředí nejsou dostatečně efektivní a neodrazují pachatele v páchání trestné 

činnosti, proto je potřeba zavést více odrazující sankce za činnosti, které způsobují 

podstatné zhoršení kvality ovzduší, včetně stratosféry, půdy či vody nebo podstatnou 

škodu na živočiších a rostlinách, včetně zachování druhů. Účelem směrnice je 

tedy zavést pro členské státy povinnost stanovit ve svých vnitrostátních právních řádech 

trestní sankce za závažná porušení ustanovení práva Společenství27 a zavést tak trestní 

odpovědnost fyzických i právnických osob za protiprávní jednání. Toto jednání musí 

být spácháno úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti.28 Nutno však podotknout, 

že trestněprávní prostředky, vyplývající ze směrnice, se uplatňují ultima racio jen 

v nejzávažnějších případech ekologické kriminality.  

Směrnice v čl. 3 ukládá členským státům povinnost zajistit, aby v tomto článku 

uvedená jednání29 představovala ve vnitrostátním právu trestný čin. Čin je považován 

za trestný, pokud je protiprávní a pokud je spáchán úmyslně nebo alespoň z hrubé 

nedbalosti. Tento článek tedy uložil členským státům, aby do svých vnitrostátních 

trestních předpisů inkorporovaly skutkové podstaty trestných činů, které naplňují znaky 

jednání uvedené v tomto článku. 

                                                           
26

 Viz rozhodnutí ESD č. C-176/03 ze dne 13. 9. 2005. 
27

 Viz odrážky 2, 3, 4 a 10 preambule směrnice č. 2008/99/ES. 
28

 Legs. K nové směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí. Právní zpravodaj, 2008 č. 6 str. 10. 
29

 Jedná se např. o vypouštění, emise, uvolňování množství materiálů, ionizujícího záření do ovzduší, 
půdy nebo vody, neoprávněné nakládání s odpady a jejich přeshraniční přeprava, nelegální provozování 
zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost, neoprávněné nakládání s látkami poškozujícími 
ozonovou vrstvu a dále pak jednání směřující proti přírodě, zvířatům a rostlinám. 
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3.3 Česká republika 

Životnímu prostředí a jeho ochraně se v České republice začala věnovat zvýšená 

pozornost až po roce 1989. Za období socialismu se, alespoň na státní úrovni, ochraně 

životního prostředí nepřikládal větší význam, v důsledku čehož docházelo jak k úbytku 

rozmanitosti živočišných druhů, tak k lokálnímu zhoršení stavu ovzduší. Těžký průmysl 

a s ním spojená vysoká úroveň těžby měly na určité oblasti devastující účinky. 

Legislativa, která by přímo cílila na ochranu životního prostředí, byla velmi sporadická 

a úprava na úrovni trestního práva chyběla úplně. Po roce 1989 se situace ve vztahu 

k ochraně životního prostředí začala obracet k lepšímu. Jako ústřední orgán státní 

správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí bylo k 1. lednu 1990 

zřízeno samostatné Ministerstvo životního prostředí. Na ústavní úrovni bylo zakotveno 

právo na příznivé životní prostředí a byla tak otevřena cesta k přijímání nové ekologické 

legislativy, včetně obohacení trestního zákoníku o nové trestné činy na ochranu 

životního prostředí.  

3.3.1 Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod 

Ochrana životního prostředí je obecně zakotvena již v preambuli Ústavy České 

republiky a dále pak v čl. 7, který stanoví, že stát dbá na šetrné využívání přírodních 

zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Tímto je na ústavní úrovni zakotvena 

odpovědnost České republiky jako demokratického právního státu za příznivý stav 

životního prostředí, jelikož stát má vyjadřovat obecné zájmy celé společnosti a jen stát 

může zajišťovat komplexní ochranu životního prostředí.30 

Listina základních práv a svobod v čl. 35 zmiňuje životní prostředí a jeho 

ochranu zprostředkovaně a to prostřednictvím práv a povinností, které v souvislosti 

s životním prostředím přiznává každému jednotlivci. Článek 35 odst. 1 Listiny tak 

přiznává subjektivní právo každého na příznivé životní prostředí. Za naplňování tohoto 

práva je odpovědný především stát, který se této povinnosti musí při své činnosti 

podřídit a pokoušet se všemi prostředky, včetně prostředků trestního práva, zamezovat 

                                                           
30

 Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda: II. díl, Ústavní právo České republiky, část 1., 2. 
Podstatně rozšířené a doplněné vydání, Linde Praha, a.s., Praha 2008, str. 286. 
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poškozování životního prostředí a zajišťovat tak jeho ochranu.31 Listina dále zakotvuje 

v čl. 35 odst. 2 právo každého na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí 

a přírodních zdrojů. Jedná se o speciální právo na informace, které působí erga omnes 

a které se v praxi realizuje prostřednictvím zákona č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním prostředí. Listina nestanoví pouze práva, ale výjimečně i jim 

odpovídající povinnosti spočívající v tom, že při výkonu svých práv nikdo nesmí 

ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody 

a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem (čl. 35 odst. 3 Listiny). Tato 

povinnost se neomezuje jen na fyzické osoby, ale i na osoby právnické, státní orgány 

a orgány veřejné moci. 

Ústava i Listina základních práv ovšem upravují práva a povinnosti pouze 

rámcově, to znamená, že jejich konkretizace probíhá dále na úrovni podústavní, 

tedy v zákonech. Podrobná úprava ochrany jednotlivých složek se tak nejčastěji nachází 

v jednotlivých složkových zákonech, podzákonných předpisech, normách občanského, 

správního a trestního práva.32 

3.3.2 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. 

Trestní zákon až do roku 1989 trestné činy zaměřené na ochranu životního 

prostředí vůbec neobsahoval. Pouze ve výjimečných případech se poškození 

nebo ohrožení postihovalo zprostředkovaně, nejčastěji v rámci skutkové podstaty 

trestného činu obecného ohrožení. Tento stav se po roce 1989 změnil přijetím novely 

provedené zák. č. 159/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon 

o přečinech a trestní řád, na základě kterého se do trestního zákona zařadily trestné činy 

ohrožení životního prostředí a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Skutkové 

podstaty těchto trestných činů byly ve své původní podobě koncipovány velmi obecně 

a neurčitě a jejich použití v praxi nebylo efektivní.33 Znění těchto skutkových podstat 

bylo proto několikrát měněno a přeformulováno. Zároveň se do trestního zákona 

postupně přidal trestný čin pytláctví a týrání zvířat. Nejvýraznější změna byla 
                                                           
31

 Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda: II. díl, Ústavní právo České republiky, část 2., Linde 
Praha, Praha, 2004, str. 228-229. 
32

 Scheu, L.: Trestněprávní problematika v ochraně životního prostředí, České právo životního prostředí, 
2011, č. 30, str. 38-39. 
33

 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2012, 3614, str. 2931. 



19 
 

provedena zákonem č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon. Přijetím tohoto zákona byl trestný čin ohrožení životního prostředí 

přeformulován na trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí a byly jím 

upřesněny skutkové podstaty. Zároveň byly do trestního zákona touto novelou 

přidávány zcela nové skutkové podstaty trestných činů - poškození lesa těžbou, 

neoprávněné nakládání s odpady, neoprávněné nakládání s chráněnými druhy živočichů 

a rostlin (úmyslné i nedbalostní) a neoprávněné odnímání volně žijících živočichů 

a rostlin z přírody. Trestní zákon byl ke dni 31. 12. 2009 zrušen a nahrazen zákonem 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

3.3.3 Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

Dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník, který vnesl do trestního 

práva mnoho změn. Z hlediska ochrany životního prostředí je významnou změnou 

začlení samostatné hlavy VIII. do zvláštní části trestního zákoníku, která na jedno místo 

soustřeďuje všechny trestné činy proti životnímu prostředí. Trestní zákoník tak převzal, 

až na drobné změny, trestné činy proti životnímu prostředí v jejich původním znění.  

Trestní zákoník ovšem nezůstal dlouho beze změny, jelikož ve své původní 

podobě neimplementoval34 do vnitrostátního právního řádu povinnosti, které vyplývají 

ze směrnice č. 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí. Trestné činy 

proti životnímu prostředí bylo nutno uvést s touto směrnicí do souladu a trestní zákoník 

novelizovat. Novela, tzv. zelená novela, byla provedena zákonem č. 330/2011 

Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákon č. 141/1961., 

o trestním řízení soudním (trestní řád) s účinností od 1. 12. 2011. Jedná se o první 

velkou novelu trestního zákoníku. Touto novelou se některé skutkové podstaty trestných 

činů proti životnímu prostředí mění a doplňují. Přeformulovány byly základní 

i kvalifikované skutkové podstaty trestných činů poškození a ohrožení životního 

prostředí (§ 293 TZ) a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294 TZ). 

Navíc byly do hlavy VIII. přidány zcela nové skutkové podstaty trestných činů 

poškození vodního zdroje (§ 294a TZ), neoprávněné výroby a jiného nakládání 

                                                           
34

 Povinnost implementace byla stanovena do 26. 12. 2010 (čl. 8 směrnice). Tuto lhůtu Česká republika 
sice nedodržela, ale nebyla jí za to Komisí udělena žádná sankce. 
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s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu (§ 298a TZ) a poškození chráněných částí 

přírody (nyní § 301 TZ). Touto novelou byla dále odstraněna z hlavy VIII. skutková 

podstata trestného činu odnímání nebo ničení živočichů a rostlin (původně v § 301 TZ), 

která byla zároveň vložena do skutkové podstaty trestného činu neoprávněného 

nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 

(§ 300 TZ). Trestný čin neoprávněného vypouštění znečišťujících látek (§ 297 TZ) 

se novelou změnil ve vztahu k zavinění pachatele, kdy k jeho odpovědnosti postačí 

jednání z nedbalosti. Naopak tomu je u trestného činu neoprávněného nakládání 

s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti 

(§ 300 TZ), kde byl požadavek na hrubou nedbalost vypuštěn. Trestný čin pytláctví 

(§ 304 TZ) byl pozměněn ve své základní skutkové podstatě tak, že se dokonavé 

sloveso „uloví“ nahradilo nedokonavým slovesem „loví“. 
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4 Trestné činy proti životnímu prost ředí 

Jak již bylo v této práci zmíněno, trestní zákoník ve své zvláštní části vyčlenil 

pro trestné činy proti životnímu prostředí samostatnou hlavu VIII., která v době 

uzavření této práce obsahovala 16 skutkových podstat a dvě výkladová ustanovení. 

Tato hlava není dále dělena na díly.  

4.1 Skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí a jejich 

znaky 

Skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí můžeme rozdělit 

do tří skupin. První skupinu tvoří obecné skutkové podstaty trestných činů ohrožení 

a poškození životního prostředí (§ 293 TZ) a ohrožení a poškození životního prostředí 

z nedbalosti (§ 204 TZ), které chrání životní prostředí jako takové. Do druhé skupiny 

se řadí speciální skutkové podstaty trestných činů, které se vztahují k jednotlivým 

složkám životního prostředí jako například trestný čin poškození lesa (§ 295 TZ) 

nebo k dílčím problémům a právem chráněným zájmům např. trestný čin pytláctví 

(§ 304 TZ). V této souvislosti lze vznést pochybnost, zda všechny tyto speciální 

skutkové podstaty lze skutečně zařadit mezi trestné činy proti životnímu prostředí. 

Jak uvádí J. Zicha a L. Pokorná „pochybovat lze zejména o skupině trestných činů 

zařazených v §302 a násl. TZ, které míří spíše na ochranu majetku či k ochraně zvířat 

jako individuálních živých tvorů“. 35 Vzhledem k systematice zvláštní části trestního 

zákona se však zařazení těchto skutkových podstat mezi trestné činy proti životnímu 

prostředí jeví jako nejvhodnější. Třetí skupinu tvoří trestné činy, které nejsou sice 

zařazeny přímo do hlavy VIII., ale mají s životním prostředím určitou vazbu a mohou 

být použitelné i v rámci jeho ochrany. Jedná se například o trestný čin obecného 

ohrožení (§ 272 TZ), zneužívání vlastnictví (§ 229 TZ), nedovolená výroba a držení 

radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281 TZ), či nedovolená výroba a držení 

jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282 TZ). Stejně jako V. Stejskal 

                                                           
35 Zicha, J., Pokorná, L.: Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí, 

Trestněprávní revue, č. 4, 2012. 
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se však domnívám, že poslední dvě skutkové podstaty měly být z hlediska systematiky 

zařazeny spíše do hlavy VIII., zvláštní části TZ.36 

Skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí jsou charakteristické 

svou blanketní dispozicí, odkazují na právní předpisy v oblasti životního prostředí, 

především na jednotlivé složkové zákony, ale i na některé mezinárodní úmluvy. 

Všechny trestné činy proti životnímu prostředí jsou ve svých základních skutkových 

podstatách pouze přečiny.  

Každá skutková podstata trestného činu obsahuje čtyři obligatorní znaky, 

kterými jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. 

4.1.1 Objekt 

Systematika zvláštní části trestního zákona je utvářená podle druhových objektů 

jednotlivých trestných činů, tedy podle jejich druhových znaků, které představují 

společenské vztahy, zájmy a hodnoty příbuzného druhu. Zákonodárce pomocí 

druhových objektů systematicky rozděluje trestné činy do jednotlivých hlav podle 

důležitosti chráněných hodnot.  

Druhovým objektem trestných činů proti životnímu prostředí je zájem 

na ochraně životního prostředí jako základního životního prostoru člověka, včetně jeho 

jednotlivých složek, živočichů a rostlin před protiprávním jednáním spočívajícím 

v poškozování, ohrožování nebo v jiném neoprávněném jednání. Dle názoru 

V. Stejskala je objekt trestných činů proti životnímu prostředí ještě širší, jelikož 

vyjadřuje i zájem společnosti na výkonu hospodářských a zájmových činností.37 

4.1.2 Objektivní stránka 

Objektivní stránka je složena ze tří obligatorních znaků, kterými jsou jednání, 

následek a příčinná souvislost mezi nimi. 

                                                           
36 Stejskal, V.: Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování ochrany životního prostředí v evropském 

kontextu, Acta Universitatis Carolinae-Iuridica 3., 2011, str. 49. 
37 Tamtéž. 
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Jednání je projevem vůle ve vnějším světě. Abychom čin mohli považovat 

za trestný, musí být jednání protiprávní, tedy v rozporu s jinými právními předpisy 

týkajícími se životního prostředí.38 Jednání může spočívat v konání, tj. aktivní činnost, 

např. trestný čin pytláctví (§ 304 TZ) nebo v opomenutí, tedy nečinnosti, např. trestný 

čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 TZ).  

Následkem rozumíme porušení nebo ohrožení hodnot, které jsou objektem 

trestného činu. Podle následku dělíme trestné činy na ohrožovací a poruchové. 

Ohrožovací trestné činy se vyznačují tím, že jejich následkem je nebezpečí vzniku 

poruchy, tedy ohrožení chráněného zájmu a k jejich dokonání se nevyžaduje, 

aby nastala porucha. Naproti tomu pro trestné činy poruchové je charakteristické, 

že k jejich dokonání se následek ve formě poruchy již vyžaduje, např. trestné činy 

neoprávněného nakládání s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 

(§ 299 TZ), týrání zvířat (§ 302 TZ) či pytláctví (§ 304 TZ). Některé skutkové podstaty 

jsou koncipovány tak, že ohrožení nebo porušení objektu může nastat alternativně, 

jako například u trestného činu neoprávněného nakládání s odpady (§ 298 TZ).39 

U některých trestných činů z hlavy VIII. je způsobení poruchy nikoliv znakem základní 

skutkové podstaty, ale okolností použití vyšší trestní sazby. Mezi jednáním a následkem 

musí navíc existovat příčinná souvislost neboli kauzální nexus. 

4.1.3 Subjekt 

Subjektem, tedy pachatelem trestného činu, může být zpravidla kdokoliv, 

tedy osoba fyzická i právnická. Pouze výjimečně u některých trestných činů proti 

životnímu prostředí40 může být pachatelem i tzv. speciální subjekt. Speciálním 

subjektem je osoba, která porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou jí podle zákona, nebo osoba, která má 

zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí. Jedná se o osoby, u kterých tato 

povinnost plyne z pracovního, funkčního nebo služebního poměru, např. myslivecká 

                                                           
38

 Právními předpisy rozumíme vnitrostátní zákony, nařízení ES/EU a mezinárodní smlouvy. 
39

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání Leges, Praha, 2010, str. 132. 
40

  Trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 odst. 2 písm. b) TZ), poškození a ohrožení 
životního prostředí z nedbalosti (§ 294 odst. 2 písm. a) TZ) a pytláctví (§ 304 odst. 2 písm. c) TZ). 
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stráž, vodní stráž, správce lesa. Pokud se trestného činu dopustí speciální subjekt, bude 

se jednat o okolnost pro použití vyšší trestní sazby. 

4.1.4 Subjektivní stránka 

Dle teorie trestního práva rozumíme subjektivní stránkou trestného činu soubor 

znaků, které představují vnitřní psychiku pachatele ve vztahu k trestnému činu.41 

Ustanovení § 13 odst. 2 TZ stanoví podmínku trestnosti činu z hlediska subjektivní 

stránky takto: „Pro trestnost činu spáchaného fyzickou osobou je třeba prokázat 

úmyslné zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“ 

Zavinění tak může být jak ve formě úmyslu přímého nebo nepřímého,42 tak ve formě 

nedbalosti vědomé či nevědomé.43 Trestné činy proti životnímu prostředí mohou být 

spáchány jak úmyslně, tak z nedbalosti, přičemž u některých skutkových podstat je 

stanoven požadavek na tzv. hrubou nedbalost, např. trestný čin neoprávněného 

nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 

z nedbalosti (§ 300 TZ). Hrubá nedbalost přitom záleží v přístupu pachatele 

k požadavku náležité opatrnosti. Svědčí-li tento přístup o zřejmé bezohlednosti 

pachatele k zájmům chráněným trestním zákoníkem, bude se jednat o hrubou nedbalost.  

4.2 Rozbor skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí 

Tato kapitola je věnována bližšímu rozboru jednotlivých skutkových podstat 

trestných činů proti životnímu prostředí. Trestné činy jsou pro účely této kapitoly 

rozděleny do dvou skupin podle druhových objektů. První skupinu tvoří trestné činy, 

jejichž objektem je zájem na ochraně životního prostředí a jeho jednotlivých složek 

před poškozováním či ohrožováním. Objektem druhé skupiny trestných činů je zájem 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha, 2010, str. 207. 
42

 Pachatel jedná v přímém úmyslu, chce-li porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem (§ 15 odst. 1 
písm. a) TZ). V nepřímém úmyslu jedná, pokud ví, že svým jednáním může takové porušení 
nebo ohrožení způsobit a pro případ, že jej způsobí, je s tím srozuměn (§ 15 odst. 2 písm. b) TZ). 
43

 Trestný čin je spáchán z vědomé nedbalosti, když pachatel ví, že svým jednáním může porušit 
nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že porušení nebo ohrožení 
nezpůsobí (§ 16 odst. 1 písm. a) TZ). Z nevědomé nedbalosti je trestný čin spáchán, neví-li pachatel, 
že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem 
a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (§ 16 odst. 1 písm. b) TZ). 
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na ochraně zvířat a užitkových rostlin před nežádoucím jednáním a zacházením 

s nimi.44 

4.2.1 Trestné činy na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých 
složek 

Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 TZ) a poškození a ohrožení 

životního prostředí z nedbalosti (§ 294 TZ) 

„Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, 

vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu 

nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu 

na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit 

náklady ve značném rozsahu, nebo 

kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší 

nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ Takto 

vyměřená sankce je platná pro zavinění ve formě úmyslu. Pro zavinění tohoto trestného 

činu z nedbalosti trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nižší, pouze šestiměsíční. 

Skutkové podstaty těchto dvou trestných činů jsou koncipovány obecně 

a směřují k ochraně životního prostředí jako celku, což se projevuje v jejich subsidiaritě 

vůči ostatním trestným činů proti životnímu prostředí, které s těmito trestnými činy 

nelze spáchat v jednočinném souběhu. Obsah těchto dvou základních skutkových 

podstat je totožný, liší se pouze v subjektivní stránce, tedy v zavinění. Zatímco prvá 

z nich předpokládá zavinění úmyslné, u druhé postačí k zavinění hrubá nedbalost. 

V tomto znění byly skutkové podstaty včleněny do trestního zákoníku až jeho 

novelou, provedenou zákonem č. 330/2011 Sb. V jejich původním znění muselo dojít, 

v rozporu se zákonem,45 k úmyslnému či nedbalostnímu znečištění nebo jinému 

způsobení poškození některé složky životního prostředí. Kumulativně tím musela být 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2012, str. 2935. 
45

 Taxativně se odkazovalo na zákon o ochraně životního prostředí nebo jeho složek, zákon o ochraně 
přírodních zdrojů a zákon o chemických látkách nebo chemických přípravcích. 
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ohrožena společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích 

rostlin, a to pouze na taxativně vymezeném území.46 V tomto pojetí byly skutkové 

podstaty velmi úzké a jejich aplikace byla značně omezena. Bylo proto nutné je rozšířit, 

a to na ochranu životního prostředí jako celku i na jeho jednotlivé složky. Zároveň 

novelou došlo ke zrušení taxativně vyjmenovaných zákonů a zavedení blanketního 

odkazu na jiné právní předpisy, jimiž se rozumí zákony na ochranu životního prostředí 

obecně.  

Skutkové podstaty jsou složené a zároveň alternativní. První alinea obsažená 

v § 293 odst. 1 stanoví, že se pachatel svým protiprávním jednáním musí dopustit 

poškození nebo ohrožení některé složky životního prostředí a to při splnění alespoň 

jedné ze tří následujících podmínek. Poškození nebo ohrožení tak musí nastat 

buď ve větším rozsahu nebo na větším území47 nebo tím pachatel musí způsobit těžkou 

újmu na zdraví nebo smrt48 nebo je k odstranění následků třeba vynaložit náklady 

ve značném rozsahu.49 Dle výkladového ustanovení, obsaženého v § 296 TZ, 

se poškozením nebo ohrožením některé složky rozumí i provozování zařízení, 

ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají 

nebezpečné látky či směsi bez povolení, podle jiného právního předpisu. Druhá alinea 

obsažená v § 293 odst. 1 TZ spočívá ve zvýšení poškození nebo ohrožení složky 

životního prostředí nebo ve ztížení jeho odvrácení nebo zmírnění. 

Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby u kvalifikovaných skutkových podstat 

těchto trestných činů (§ 293 odst. 2 a 3 a § 293 odst. 2 TZ) předpokládají porušení 

důležitých povinností, které pro pachatele vyplývají z jeho zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkce, nebo které jsou mu uloženy zákonem. Takovýmto pachatelem 

pak může být např. člen lesní nebo vodní stráže. Dále se k použití vyšší trestní sazby 

přistoupí, pokud bylo činem způsobeno trvalé nebo dlouhodobé poškození složky 

                                                           
46

 Jednalo se o zvláště chráněném území, evropsky významnou lokalitu, ptačí oblasti nebo vodní zdroj, 
u něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo větší území mimo tyto lokality. 
47

 Dle výkladového ustanovení § 296 TZ se větším územím rozumí území o rozloze nejméně tři hektary 
a v případě povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně jeden hektar vodní 
plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky. Jednotlivá zasažená území a délky vodního 
toku se sčítají. 
48

 Dle ust. § 122 odst. 2 TZ se těžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné 
onemocnění. 
49

 Náklady ve značném rozsahu se dle § 138 TZ rozumí částka nejméně 500.000,-Kč. 
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životního prostředí nebo pokud je k odstranění následků takového činu zapotřebí 

vynaložit náklady ve velkém rozsahu, tj., dle § 138 odst. 1 TZ, nejméně 5 000 000 Kč. 

U úmyslné formy zavinění k těmto okolnostem dále přistupuje recidiva pachatele, který 

se činu dopustil opětovně a úmyslné získání značného prospěchu. Odnětím svobody 

až na osm let pak může být pachatel potrestán, spáchal-li čin v úmyslu získat pro sebe 

nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

Poškození vodního zdroje (§ 294a TZ) 

„Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je 

stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod 

pro zvláštní ochranu vodního zdroje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ 

Tato skutková podstata byla původně součástí obecné skutkové podstaty 

trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí. Novela provedená 

zákonem č. 330/2011 Sb., ji ale vyčlenila jako samostatný trestný čin. Nejedná se totiž 

o ochranu vody jako samostatné složky životního prostředí, ale o ochranu vodního 

zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo.50 K poškození takového vodního zdroje 

přitom může dojít jakýmkoliv způsobem, ne jen znečištěním, ale i například omezením 

jeho vydatnosti, přičemž důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje musí tímto 

poškozením zaniknout nebo být značně oslaben. Důvod pro zvláštní ochranu stanoví 

zákon č. 254/2011 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

v ustanovení § 30, který stanoví, že ochranné pásmo slouží „k ochraně vydatnosti, 

a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod, využívaných 

nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více 

než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní pitné vody pro výrobu balené kojenecké vody 

nebo pramenité vody.“ Ochranné pásmo stanoví ve veřejném zájmu vodoprávní úřad. 

Poškození lesa (§ 295 TZ) 

„Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou 

v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, byť i připojením k již existující holině, 

                                                           
50

 Vodní zdroj, u něhož je stanoveno ochranné pásmo definuje zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v § 2 
odst. 8, jako povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo které mohou být využívány 
pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely. 
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vznik holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa 

nebo proředí lesní porost pod hranici zakmenění stanovené jiným právním předpisem 

na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 

nebo zákazem činnosti.“ 

 Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně lesa,51 jako specifické 

složky životního prostředí před devastací, spočívající v nadměrné a neoprávněné těžbě, 

nebo v jiné činnosti v rozporu s právními předpisy. Těžba lesních porostů, která je 

v rozporu s jiným právním předpisem vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který v § 33 stanoví, kdy je těžba 

zakázána. Půjde například o těžbu v lesích mladších než 80 let. Konstrukce tohoto 

trestného činu byla převzata v jeho původním znění, které bylo v trestním zákoně 

obsaženo v § 181c jako trestný čin poškození lesa těžbou a byla rozšířena i na jinou 

činnost, která způsobí následek v podobě vzniku holé seče, závažného poškození lesa 

na celkové větší ploše lesa nebo proředění lesního porostu pod hranici zakmenění. Jiná 

činnost může spočívat např. ve vypalování či kácení lesního porostu. 

Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby jsou stanoveny v § 295 odst. 2 TZ 

a spočívají v recidivě pachatele, pokud se dopustí trestného činu opětovně nebo pokud 

těžbou nebo jinou činností vznikne holá seč nebo proředění na celkové značné ploše 

lesa. Celkovou značnou plochou lesa se přitom dle výkladového ustanovení obsaženého 

v § 296 odst. 2 TZ rozumí plocha větší než tři hektary. 

Neoprávněné vypouštění znečišťujících látek (§ 297 TZ) 

„Kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí nebo, ač je 

k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné 

znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty.“ 

                                                           
51

 Lesem se dle § 2 písm. c), zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon, rozumí lesní porosty s jejich prostředím 
a pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
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Tato skutková podstata byla do trestního zákoníku přidána na základě povinností 

vyplývajících z mezinárodních závazků.52 Objektem tohoto trestného činu je zájem 

na ochraně mořského prostředí, přičemž k neoprávněnému vypouštění znečišťujících 

látek musí dojít pouze z lodi nebo jiného námořního plavidla. Výčet znečišťujících látek 

je demonstrativní, jejich podrobnější výčet je obsahem Mezinárodní úmluvy o zabránění 

znečišťování z lodí (tzv. MARPOL). Trestnost tohoto činu, který může být spáchán 

i v zahraničí, vyplývá z tzv. zásady registrace upravené v § 5 TZ, který stanoví, 

že pokud byl trestný čin spáchán v zahraničí na palubě lodi nebo jiného námořního 

plavidla, které je registrováno v České republice, bude se posuzovat trestnost tohoto 

činu podle českého trestního zákoníku. Skutková podstata je stanovena alternativně. 

Pachatel bud´to sám vypustí znečišťující látky, přičemž takovým pachatelem může být 

kdokoliv, nebo jejich vypuštění nezabrání, ač je k tomu povinen, v takovém případě 

bude pachatelem pouze speciální subjekt, např. velitel lodi.  

Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby jsou rozděleny do dvou 

kvalifikovaných skutkových podstat. První z nich je stanovena v § 297 odst. 2 TZ 

a spočívá ve spáchání tohoto činu členem organizované skupiny a dále v recidivě 

pachatele, který se trestného činu dopustí opětovně. Druhá kvalifikovaná skutková 

podstata dle § 297 odst. 3 TZ předpokládá způsobení těžké újmy na zdraví, závažné 

a rozsáhlé poškození vody, živočišných nebo rostlinných druhů nebo jejich částí 

nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady 

ve velkém rozsahu. 

Neoprávněné nakládání s odpady (§ 298 TZ) 

Tento trestný čin obsahuje dvě zcela samostatné základní skutkové podstaty, 

které se obě týkají neoprávněného nakládání s odpady.53 První skutková podstata je 

stanovena v ustanovení § 298 odst. 1 TZ takto: „Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný 

právní předpis upravující nakládání s odpady tím, že přepraví odpad přes hranice státu 

                                                           
52

 Povinnost zavést tuto skutkovou podstatu vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 
Evropské unie č. 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí, za protiprávní jednání v oblasti 
znečišťování, která navazuje na Mezinárodní úmluvu o zabránění znečišťování z lodí (tzv. MARPOL). 
53

 Odpadem se dle § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a která 
spadá do některé ze skupin stanovené v příloze 1 tohoto zákona. 
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bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém 

oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé 

nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“ 

Objektem v rámci této skutkové podstaty je zájem na ochraně 

před neoprávněným přepravováním odpadu přes hranice státu. Neoprávněné 

přepravování přitom může spočívat jak v jeho dovozu a vývozu, tak i průvozu přes 

území České republiky. Základním rámcem pro úpravu tohoto protiprávního jednání je 

mezinárodní závazek, vyplývající z tzv. Basilejské úmluvy o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. Formulace této 

skutkové podstaty blanketem odkazuje na jiné právní předpisy, které se vztahují 

k nakládání s odpady.54 Tato skutková podstata upravuje dvě alternativy protiprávního 

jednání. První z nich je upraveno v § 298 odst. 1 TZ a spočívá v samotné přepravě 

odpadu přes hranice státu bez příslušného souhlasu nebo povolení. Druhé je obsaženo 

v § 298 odst. 2 TZ a záleží v uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů 

v oznámení, žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech anebo v zamlčení 

podstatných údajů, přičemž se jedná o podvodné jednání s úmyslem obdržet povolení 

nebo souhlas od příslušného orgánu. 

Druhá základní skutková podstata dle § 298 odst. 2 TZ zní: „Kdo, byť 

i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je odkládá, 

přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo ohrožení životního 

prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“  

 Pro naplnění znaků této skutkové podstaty je potřeba kumulativní splnění 

několika podmínek. První z nich spočívá v samotném nakládání s odpady, které je 

v rozporu s jiným právním předpisem. Druhou podmínkou je způsobení poškození 

nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady 

ve značném rozsahu. Jaká jednání se považují za neoprávněné nakládání s odpady je 

předmětem úpravy v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
                                                           
54

 Např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie č. 1013/2006 o přepravě odpadů. 
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zákonů. Trestní zákoník obsahuje pouze demonstrativní výčet možného nakládání 

s odpady, které spočívá v jejich ukládání, odkládání, přepravě (nikoliv příhraniční, ta je 

obsažena v základní skutkové podstatě v odst. 1) nebo v jiném nakládání. 

 Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby jsou u tohoto trestné činu rozděleny 

do dvou kvalifikovaných skutkových podstat. První upravuje § 298 odst. 3 TZ a spočívá 

ve spáchání činu členem organizované zločinecké skupiny, v získání značného 

prospěchu nebo pachatelově opětovném spáchání tohoto činu. Druhá kvalifikovaná 

skutková podstata, obsažená v § 298 odst. 4 TZ, předpokládá získání prospěchu velkého 

rozsahu nebo neoprávněné nakládání s nebezpečným odpadem. 

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu 

(§ 298a TZ) 

„Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, 

doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

Tato skutková podstata byla nově přidána novelou trestního zákoníku 

provedenou zákonem č. 330/ 2011 Sb. Objektem tohoto trestného činu je zájem 

na ochraně a zachování ozónové vrstvy před látkami, které by ji mohly porušit. 

Ozónová vrstva je oblast atmosféry ve výškách od 10 do 50 km nad zemským 

povrchem, která obsahuje molekuly ozónu a která pohlcuje ultrafialové sluneční 

záření.55 Podstata této skutkové podstaty spočívá v určitém nakládání s látkami 

poškozujícími ozónovou vrstvu, které je v rozporu s právním předpisem,56 přičemž je 

kumulativně uveden požadavek na množství, které je nikoli malé. Látky, které 

poškozují ozónovou vrstvu, jsou stanoveny v mezinárodních úmluvách.57 Mohou jimi 

být jakékoliv látky, které mají takové vlastnosti, které mohou nepříznivě ovlivnit 

strukturu a vlastnosti ozónové vrstvy, především půjde o tzv. skleníkové plyny.  

                                                           
55

 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 272. 
56

Např. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské 
unie č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. 
57

 Např. Montrealský protokol. 
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Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby upravuje § 298a odst. 2 TZ a spočívají 

v recidivě pachatele, který se takového činu dopustil opětovně a také v získání značného 

prospěchu. Vyšší trestní sazba bude dále použita, pokud být tento čin spáchán 

ve značném rozsahu. 

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami (§ 299 TZ) a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 300 TZ) 

„Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme 

z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě 

nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 

nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech 

živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.  

Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, 

poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, 

zprostředkuje sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu 

živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením 

nebo vyhynutím.“ 

 Skutkové podstaty těchto trestných činů se skládají ze dvou základních 

skutkových podstat. Nově byly přeformulovány novelou provedenou zákonem 

č. 330/2011 Sb., a to mimo jiné kvůli nutnosti zahrnout všechna protiprávní jednání 

vyplývají ze směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Objektem těchto 

trestných činů je zájem na zachování rozmanitosti druhů živočichů a rostlin a ochrana 

jedinců zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin, které jsou stanoveny 

vnitrostátním právním předpisem.58 Objektem těchto trestných činů jsou také exempláře 

chráněných druhů. Tyto exempláře, které mohou být předmětem mezinárodního 

obchodu, upravuje Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a rostlin (tzv. CITES). Jedná se o exempláře chráněného druhu exotických 
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 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů stanoví v příloze vyhláška ministerstva životního prostředí 
č. 395/1992 Sb. 
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živočichů nebo rostlin, které se povětšinou v České republice nevyskytují, ale které jsou 

pro své jedinečné vlastnosti nebo vzácnost častým terčem pašeráků. K požadavku 

na specifické druhy živočichů, rostlin a exemplářů přistupuje ještě kvantitativní 

podmínka, spočívající v přesně stanoveném množství kusů, pachatel se tohoto činu musí 

dopustit nejméně na dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů.  

Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby při úmyslné formě zavinění jsou 

rozděleny do dvou kvalifikovaných skutkových podstat. První z nich je obsažena 

v § 299  odst. 3 TZ a předpokládá spáchání činu jako člena organizované zločinecké 

skupiny, získání značného prospěchu nebo způsobení dlouhodobého nebo nevratného 

poškození populace volně žijícího živočicha nebo planě rostoucí rostliny nebo místní 

populace nebo biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny. Druhá 

kvalifikovaná skutková podstata je upravena v § 299 odst. 4 TZ a se liší působností 

organizované skupiny, která musí takto působit ve více státech. Dále se odlišuje výší 

získaného prospěchu, je zde tedy vyžadováno dosažení prospěchu velkého rozsahu. Liší 

se také mírou ohrožení, musí tedy dojít k dlouhodobému nebo nevratnému ohrožení 

místní populace nebo biotopu kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny. 

 Druhá základní skutková podstata těchto trestných činů se týká jedinců silně 

nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny a exemplářů druhů přímo 

ohrožených vyhubením nebo vyhynutím, přičemž postačí neoprávněná manipulace 

již s jedním jedincem nebo exemplářem. Zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů 

se dělí podle stupně jejich ohrožení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.59 

Seznam a stupeň ohrožení stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným 

právním předpisem.60 Exemplářem druhu přímo ohroženého vyhubením 

nebo vyhynutím se přitom rozumí jakýkoliv živočišný nebo rostlinný jedinec, ať živý 

nebo neživý, pokud je zařazen do přílohy nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 

Exemplářem se rozumí i jakékoliv jeho části nebo odvozeniny, a to i pokud je pouze 

součástí jiného zboží. 
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 Dělení je uvedeno v § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
60

 Seznam a stupeň ohrožených druhů je uveden v přílohách vyhlášky ministerstva životního prostředí 
č. 395/ 1992 Sb. 
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Poškození chráněných částí přírody (§ 301 TZ) 

„Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí 

nebo zničí památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně 

oslaben důvod pro ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

Tato skutková podstata byla jako samostatná vyčleněna až novelou trestního 

zákoníku provedenou zákonem č. 330/2011 Sb., který je vyjmul z obecné skutkové 

podstaty poškození a ohrožení životního prostředí a obohatil ji o některé další části 

přírody a lokality. Objektem tohoto trestného činu je zájem na zachování taxativně 

vyjmenovaných částí přírody před jejich poškozením nebo zničením, přičemž tak musí 

dojít k jejich úplnému zániku nebo ke značnému omezení důvodu pro jeho ochranu. 

Týká se omezení kvality a výjimečnosti. Definice jednotlivých částí přírody obsahuje 

zákon č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

4.2.2 Trestné činy na ochranu zvířat a rostlin 

Týrání zvířat (§ 302 TZ) 

„Kdo týrá zvíře  

a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo  

b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti 

přístupném, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně zvířat 

jako živých tvorů, jež jsou schopna pociťovat bolest a utrpení, před týráním, 

poškozováním jejich zdraví či usmrcením bez důvodu, pokud jsou způsobena 
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člověkem.61 Krajský soud v Ostravě ve svém usnesení sp. zn. 6 To 133/ 94 ze dne 2. 10. 

1995 stanovil, co se považuje za týrání zvířat takto: „Týráním se rozumí především 

jednání uvedené v § 4 zák. č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat. Je jím i omezování 

výživy zvířete včetně jeho napájení, jakož i bezdůvodné vyvolávání nepřiměřeného 

působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy.“ K naplnění 

skutkové podstaty nebude postačovat samotné týrání, ale musí k němu kumulativně 

dojít buďto zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo surovým a trýznivým 

způsobem na místě veřejnosti přístupném. Rozdíl je v intenzitě týrání a v jeho vnímání 

zvířetem. Za místo veřejnosti přístupné se považujeme každé místo, kam má přístup 

široký okruh lidí a kde se lidé zpravidla zdržují, takže týrání může vnímat více lidí, 

i když nejsou v době týrání přítomni.62 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo 

657/2011 ze dne 15. 6. 2011 výklad tohoto pojmu rozšířil. Stanovil, že „trestný čin je 

spáchán na místě veřejnosti přístupném i tehdy, pokud, jestliže se ho pachatel dopustil 

sice v soukromém prostoru, do něhož není volný přístup, pokud ovšem veřejnost mohla 

negativně vnímat projevy týrání z jiného veřejně přístupného místa.“ 

Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby jsou rozděleny do dvou 

kvalifikovaných skutkových podstat. První je stanovena v § 302 odst. 2 TZ a spočívá 

jednak v recidivě pachatele, který byl za tento čin v posledních třech letech odsouzen 

nebo potrestán a jednak v následcích, které má tento čin na zvíře. Vyšší trestní sazba 

se tak použije pro pachatele, který zvířeti způsobí trvalé následky na zdraví nebo smrt. 

Druhá kvalifikovaná skutková podstata je upravena v § 302 odst. 3 a spočívá 

v kvantitativním vymezení, kdy pachatel bude potrestán vyšší trestní sazbou, pokud 

se dopustil týrání na větším počtu zvířat. 

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 TZ) 

 „Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní 

nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky 

na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 
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 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2012, str. 3013. 
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 Tento trestný čin byl rovněž do trestního zákoníku přidán nově, a to z důvodu 

nedostatečnosti předchozí úpravy, která toto jednání postihovala pouze jako přestupek. 

Zvířetem se přitom rozumí jakékoliv zvíře, které je v péči člověka, tzn. je přímo závislé 

na jeho bezprostřední péči.63 Zanedbání takové péče může záležet v opomenutí 

nebo nevhodném zacházení, kdy zvířeti není podána potrava, tekutiny nebo poskytnuta 

potřebná veterinární péče. Pachatelem bude nejčastěji vlastník zvířete nebo osoba, 

které bylo zvíře svěřeno za účelem dočasného hlídání. Okolnost pro použití vyšší trestní 

sazby je stanovena v § 303 odst. 2 TZ a je jí způsobení smrti nebo trvalých následků 

na zdraví u většího počtu zvířat. 

Pytláctví (§ 304 TZ) 

„Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, 

na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby 

v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

Trestný čin pytláctví byl mezi trestné činy zahrnut teprve roku 1994 a dnes je 

jedním z nejčastěji se vyskytujících trestných činů proti životnímu prostředí. 

Od přestupku pytláctví64 se odlišuje tím, že takovým činem musí být způsobena škoda 

nikoliv nepatrná, v hodnotě alespoň 5000,- Kč. Objektem tedy nebude jen samotná 

ochrana zvěře65 a ryb,66 ale i vlastnictví k nim, přičemž hodnota jednotlivých druhů 

zvěře a ryb je stanovena v sazebníku.67 Ve znění trestního zákoníku v jeho původní 

podobě byla konstrukce této skutkové podstaty založena na slovese „uloví“, 

což znamenalo, že trestného činu pytláctví se pachatel dopustí až samotným skolením 

zvěře nebo chycením ryb. Proces, který takovému odchytu nebo ulovení předcházel, 

tedy samotný lov, by se takto posuzoval jako pokus trestného činu pytláctví. Toto pojetí 
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Ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
64

Ustanovení § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích. 
65

 Zvěří se dle § 2 písm. b) zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, rozumí obnovitelné přírodní bohatství 
představované populacemi druhů volně žijících živočichů (savci a ptáci). 
66

 Rybářství je upraveno samostatně, a to zákonem č.  99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství). 
67

 Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu, pohlaví a věku a Sazebník pro stanovení 
hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu. 
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se projevilo jako nedostačující, a proto byla tzv. zelenou novelou provedena změna, 

při které se upustilo od dokonavého slovesa „uloví“ a vrátilo se zpět k nedokonavému 

slovesu „loví“. 

Lov zvěře a ryb je předmětem výkonu práva myslivosti a rybářství, k lovu je 

tedy povolán např. člen myslivecké nebo rybářské stráže, případně osoba, které k tomu 

bylo uděleno zvláštní povolení. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, jedná 

se o neoprávněný lov. Skutková podstata se však neomezuje jen na neoprávněný lov, 

ale také na ukrytí, převedení nebo přechovávání neoprávněně ulovené zvěře a ryb. 

Trestně odpovědná tak bude i osoba, která se sice nedopustila neoprávněného lovu 

přímo, ale jako podílník.  

Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby jsou u této skutkové podstaty stanoveny 

v § 304 odst. 2 TZ a jsou podmíněny spácháním tohoto trestného činu jako člena 

organizované skupiny, nebo pokud pachatel takovým činem získá větší prospěch, 

a to pro sebe nebo pro jiného. Vyšší trestní sazbu soud dále uloží pachateli, který je 

osobou, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí a také, spáchá-li 

pachatel takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným způsobem 

nebo v době hájení. 

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovliv ňující 

užitkovost hospodářských zvířat (§ 305 TZ) 

„Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá 

nebo jinak opatří nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, 

androgenními, estrogenními nebo jinými hormonálními účinky, beta-agonisty 

nebo jinou látku určenou ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek 

obsahující takovou látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem používá léčiva 

za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem vyrobí, 

doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří 

nebo přechovává.“ 
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Tento trestný čin, byl do trestního zákoníku přidán zcela nově. Objektem tohoto 

trestného činu je zájem na ochraně hospodářských zvířat,68 ale i lidí jako spotřebitelů 

a konzumentů masných výrobků, a to především před vlivy, které můžou mít na zvíře 

umělé a nepřirozené stimulanty a hormonální látky.  

Skutková podstata je složená ze dvou samostatných základních skutkových 

podstat, které se odlišují jak způsobem jednání pachatele, tak druhem použité látky. 

První je stanovena v § 305 odst. 1 TZ a spočívá v neoprávněném nakládání 

se specifickými látkami nebo přípravky obsahujícími tyto látky, které slouží 

ke stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat. Za tyto látky se považují hormony, které 

podporují růst a plodnost, a látky, které stimulují užitkovost a jejichž použití je 

v rozporu se zákonem č. 378/2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech). Pro určení, zda byly v konkrétním případě použity tyto 

látky, bude v praxi potřeba znaleckého posudku, případně alespoň odborného 

vyjádření.69 

Druhá skutková podstata je obsažena v § 303 odst. 2 TZ a postihuje samotné 

použití, tedy přímou aplikaci, léčiv za účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat 

nebo neoprávněné nakládání s těmito léčivy, přičemž toto jednání musí být zároveň 

v rozporu s jiným právním předpisem, především zákonem o léčivech.70 Obecně 

se za léčivo považují léčivé přípravky a léčivé látky.71 Zda půjde o léčivo, které 

stimuluje užitkovost, bude taktéž v praxi předmětem dokazování, především bude 

zapotřebí rozboru soudního znalce, případně vyjádření odborníka. 

Okolnosti pro použití vyšší trestní sazby jsou rozděleny do dvou 

kvalifikovaných skutkových podstat. První upravuje § 303 odst. 3 TZ a spočívá 

ve spáchání tohoto činu jako člena organizované skupiny, opětovně nebo v úmyslu 

získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo ve spáchání tohoto činu 

ve značném rozsahu. Druhá kvalifikovaná skutková podstata je stanovena v § 303 odst. 

                                                           
68

 Hospodářským zvířetem se rozumí zvíře chované pro produkci živočišných výrobků, vlny, kůže 
nebo kožešin nebo pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, 
koně aj. (§ 3 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). 
69

 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2012, str. 3026. 
70

 Subsidiárně také zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči. 
71

 Ustanovení § 2 zák. č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. 
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4 TZ a liší se působností organizované skupiny, která musí takto působit ve více státech. 

Dále se odlišuje výší získaného prospěchu, je zde tedy vyžadováno dosažení prospěchu 

velkého rozsahu. Liší se také samotným rozsahem, kdy je zapotřebí, aby byl čin 

spáchán ve velkém rozsahu. 

Šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306 TZ) 

„Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení72 

nebo rozšíření73 nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat 

nebo volně žijících zvířat, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 

Nakažlivé nemoci zvířat jsou stanoveny v nařízení vlády č. 453/2009 Sb., 

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské 

nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 

a to v příloze č. 2. Jsou zde uvedeny jak nákazy společné více druhům zvířat, 

tak i nákazy, které jsou specifické jen pro určitý druh (skot, ovce, kozy, koně aj.). 

Nakažlivá nemoc se přitom netýká všech zvířat, ale pouze zvířat v zájmových chovech, 

hospodářských zvířat a volně žijících zvířat.74 Tyto kategorie zvířat dále definuje zákon 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tento trestný čin byl ve své podstatě 

obsažen již v předchozím trestním zákoně, a to jako trestný čin šíření nakažlivé 

choroby, který byl ovšem systematicky řazen mezi trestné činy obecně nebezpečné.  

Protiprávní jednání pachatele, kterým by naplnil skutkovou podstatu trestného 

činu šíření nakažlivé nemoci zvířat, bude nejčastěji vyplývat z porušení povinností 

uložených veterinárním zákonem a vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 

předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Tento trestný 

čin je ohrožovací, k jeho dokonání bude tedy postačovat, pokud bude zavlečení 

                                                           
72

 Zavlečením se rozumí vyvolání nebezpečí nakažlivé nemoci tam, kde se tato nemoc nevyskytuje. 
73

 Rozšířením nakažlivé nemoci rozumíme zvýšení jejího nebezpečí tam, kde se již vyskytuje v epidemické 
podobě. 
74

 Hospodářské zvíře je zvíře chované pro produkci živočišných výrobků, vlny, kůže nebo kožešin 
nebo pro další hospodářské nebo podnikatelské účely (§ 3 písm. d) zákona č. 246/1992 Sb.). Zvířetem 
v zájmovém chovu se rozumí zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu (§ 3 písm. 
e) zákona č. 246/1992 Sb. Volně žijící zvíře je zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě 
samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí (§ 3 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb.). 
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nebo rozšíření nakažlivé nemoci bezprostředně hrozit. Pro případ, že by k rozšíření 

již došlo, zákonodárce stanoví v kvalifikované skutkové podstatě vyšší trestní sazbu.  

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307 TZ) 

„Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření 

nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, bude potrestán odnětím svobody 

až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty.“ 

Nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin75 specifikuje, stejně 

jako u nakažlivých nemocí zvířat, nařízení vlády č. 453/2009 Sb., v příloze č. 3. Jedná 

se o různé druhy roztočů, hmyzu, háďátek, a to ve všech stádiích vývoje, bakterie, 

houby, viry a parazitické rostliny. Úprava tohoto trestného činu byla do současného 

trestního zákoníku převzata z předchozí právní úpravy jen s drobnou změnou v podobě 

záměny slova „choroba“ za slovo „nemoc“. Na rozdíl od přestupku v podstatě totožné 

skutkové podstaty76 se u tohoto trestného činu vyžaduje, aby nebezpečí zavlečení 

nebo rozšíření nemoci hrozilo bezprostředně. Pokud pachatel nakažlivou nemoc 

nebo škůdce již rozšířil na dosud nenakažené rostliny, bude se jednat o okolnost 

pro použití vyšší trestní sazby. 

4.3 Trestní odpovědnost 

Trestní odpovědnost je právním vztahem, který vzniká v důsledku spáchání 

trestného činu. Na úseku ochrany životního prostředí je trestní odpovědnost, vedle 

odpovědnosti občanskoprávní, správněprávní a odpovědnosti za ekologickou újmu, 

jedním z druhů právní odpovědnosti, která se uplatňuje při ochraně životního prostředí. 

Trestní právo tradičně upravuje odpovědnost fyzických osob. Od roku 2012 je v českém 

právním řádu zakotvena i trestněprávní odpovědnost právnických osob. 

                                                           
75

 Definice užitkových rostlin je obsažena v § 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů. 
76

 Přestupku na úseku zemědělství a myslivosti se dopustí ten, kdo poruší povinnost stanovenou 
k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými škůdci nebo chorobami (§ 35 odst. 1 písm. d), zákona 
č. 200/1990 o přestupcích). 
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4.3.1 Trestní odpovědnost fyzických osob 

Fyzická osoba je za spáchaný trestný čin odpovědná a je považována 

za pachatele až při splnění několika podmínek. První podmínkou je její příčetnost 

v době spáchání. Příčetností rozumíme způsobilost být pachatelem trestného činu. 

Trestní zákoník vymezuje příčetnost negativně, a to v ustanovení § 26 TZ, který 

stanoví, že „kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl podstatně sníženou 

schopnost rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je zmenšeně 

příčetný.“ Trestní zákoník tak vymezuje příčetnost, resp. nepříčetnost dvěma kritérii, 

a to kritériem biologickým, kterým je duševní porucha77 pachatele, a kritériem 

psychologickým, které spočívá v dostatku schopnosti rozpoznávací a ovládací.78 

Druhou podmínkou je dosažení stanoveného věku. Plně trestně odpovědná tak 

bude osoba až po dosažení patnáctého roku svého věku. Osoba, dítě, mladší patnácti let 

nemůže být trestně odpovědná vůbec. Pokud osoba dovršila patnáct let, ale ještě 

nedovršila osmnácti let, bude pokládána z hlediska trestního práva za mladistvého. 

Při posouzení trestní odpovědnosti mladistvého přistupuje k obecným podmínkám 

trestní odpovědnosti ještě požadavek na dosažení takové rozumové a mravní vyspělosti, 

aby mohl mladistvý rozpoznat protiprávnost spáchaného činu nebo ovládnout své 

jednání79. 

4.3.2 Trestní odpovědnost právnických osob 

Zásadní a na úseku trestněprávní ochrany životního prostředí i jistě velmi 

vítanou změnou je přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim (dále jen ZTOPO), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012. Přijetím 

tohoto zákona se stala právnická osoba, vedle osoby fyzické, novým subjektem trestné 

činnosti. Tím byla prolomena tradiční zásada trestního práva, která spočívala 

v individuální odpovědnosti pachatele za zavinění. 

                                                           
77

 Duševní poruchou se dle § 123 TZ rozumí duševní nemoc, hluboká porucha vědomí, mentální 
retardace, těžká asociální porucha osobnosti nebo jiná těžká duševní nebo sexuální odchylka. 
78

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha 2010, str. 186 a násl. 
79

 Ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 
ve věcech mládeže. 
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 Česká republika se přijetím tohoto zákona zařadila mezi většinu členských států 

Evropské unie, které již trestní odpovědnost právnických osob do vnitrostátních 

právních úprav státu začlenily. Zároveň tím byla splněna povinnost transponovat 

směrnici č. 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí. Tato směrnice 

požaduje po členských státech, aby zajistily trestní odpovědnost právnických osob 

za jednání mající znaky ekologických trestných činů.80 

Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob spočívají zejména 

v jejich narůstajícím vlivu na různé sféry v rámci společnosti. V rámci své činnosti 

právnické osoby mnohdy vyvíjí protispolečenské aktivity, které mohou mít dosah 

i na oblast životního prostředí a jeho ochrany. Takovéto aktivity mnohdy spočívají 

například ve vypouštění znečišťujících látek, obchodu s ohroženými druhy živočichů 

a rostlin nebo v nedovoleném nakládání s odpady. Právnické osoby přitom mohou 

způsobit citelnější protiprávní následky než osoby fyzické a trestné činnosti se často 

dopouští s větší intenzitou a v mnohem větším měřítku. Před přijetím ZTOPO se mohly 

postihovat jen konkrétní fyzické osoby, které za právnickou osobu jednaly. Taková 

úprava byla nedostatečná a neefektivní, jelikož v mnoha případech nebylo možné nalézt 

individuálně odpovědnou osobu, která za právnickou osobu jednala a v souladu 

se zásadou individuální odpovědnosti ji tak nebylo možné postihnout. Pokud nalezena 

byla, pak uplatnění její trestní odpovědnosti naráželo na důkazní potíže. V případě, 

že se fyzickou osobu podařilo odsoudit, její potrestání nemělo pro právnickou osobu 

dostatečně zastrašovací a preventivní funkci a ani jí nezamezovalo v dalších 

kriminálních aktivitách.81 

Jednou ze základních zásad trestního práva hmotného je zásada individuální 

odpovědnosti za zavinění u fyzických osob. Tato zásada byla prolomena zavedením 

odpovědnosti právnických osob, jejímž základem je jednání a jeho přičitatelnost 

právnické osobě.82 ZTOPO v podstatě zavádí kolektivní trestněprávní odpovědnost. 

Zavinění u právnické osoby se odvozuje od zavinění konkrétní fyzické osoby, pokud 

jednala jménem právnické osoby, v jejím zájmu či v rámci její činnosti. Právnická 
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 Povinnost zavést trestněprávní odpovědnost právnických osob vyplývá z čl. 6. směrnice č. 2008/99/ES. 
81

 Šámal, P.: K trestněprávní odpovědnosti právnických osob, Bulletin advokacie, 2011, č. 11, str. 20. 
82

 Dle ustanovení § 9 ZTOPO je pachatelem trestného činu právnická osoba, které lze přičítat porušení 
nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v zákoně.  
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osoba za takovéto jednání odpovídá objektivně. Aby mohla být právnická osoba 

trestněprávně odpovědná, musí mít tzv. trestněprávní subjektivitu, což je schopnost 

trestněprávně relevantně porušit své povinnosti a nést následky takového porušení. 

Trestněprávní subjektivitu právnické osoby získávají v okamžiku svého vzniku, 

tedy zápisem do příslušného veřejného rejstříku. 

Předpokladem vzniku trestní odpovědnosti u právnických osob je jednak její 

trestní způsobilost a jednak naplnění znaků trestného činu. U právnických osob zákon 

vyžaduje, aby byl protiprávní čin spáchán jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci 

její činnosti, přičemž se ho můžou dopustit jen specifické osoby.83 Toto jednání musí 

být zároveň právnické osobě přičitatelné, až tehdy je právnická osoba trestně 

odpovědná, přičemž trestní odpovědnosti nebrání, nelze-li zjistit, kdo konkrétně jednal. 

Trestní odpovědnost právnické osoby přechází ze zákona na jejího právního 

nástupce. Ze zákona dále není trestně odpovědný stát, tedy Česká republika a územně 

samosprávné celky při výkonu veřejné moci, majetková účast však nebrání jejich trestní 

odpovědnosti. Pokud se tedy dopustí protiprávního jednání např. při obchodních 

aktivitách, tak se ZTOPO uplatní. 

Při přípravě zákona přicházely v úvahu dvě varianty vymezení trestných činů, 

za které budou právnické osoby odpovídat. V rámci první varianty by se trestní 

odpovědnost vztahovala na všechny trestné činy uvedené ve zvláštní části trestního 

zákoníku, pokud by povaha právnických osob jejich spáchání nevylučovala. Druhá 

varianta spočívala v taxativním výčtu trestných činů, za které bude právnická osoba 

trestně odpovědná, přičemž jejich okruh byl omezen na ty, u nichž to požadují 

mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie.84 V konečném znění zákona 

dostala přednost druhá varianta, což se vzhledem k ochraně životního prostředí zdá být 

nedostatečné. Ustanovení § 7 ZTOPO sice vyjmenovává řadu trestných činů proti 

životnímu prostředí, jedná se však pouze o trestné činy proti životnímu prostředí stricto 

sensu. Zákonodárce tak do výčtu nezahrnul trestné činy týkající se ochrany zvířat, 

                                                           
83

 Dle ust. § 8 odst. 1 ZTOPO se jedná o statutární orgán nebo jeho člena, osoba v řídící či kontrolní 
funkci, vlivná osoba nebo zaměstnanec a to při plnění pracovních úkolů. 
84 Zicha, J., Pokorná, L.: Nová úprava skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí, 

Trestněprávní revue, 2012, č. 4. 
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pytláctví a zemědělství. Konkrétně se jedná o trestné činy týrání zvířat (§ 302 TZ), 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 TZ), pytláctví (§ 304 TZ), neoprávněná 

výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost 

hospodářských zvířat (§ 305 TZ), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306 TZ) a šíření 

nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307 TZ). Přitom právě u těchto 

trestných činů je trestní odpovědnost právnických osob žádoucí, ne-li nezbytná. 

Právnické osoby mohou u těchto trestných činů napáchat kvalitativně i kvantitativně 

větší škody než fyzické osoby a jejich vynechání ve výčtu postrádá logiku. Lze doufat, 

že výčet trestných činů v ZTOPO bude do budoucna rozšířen na všechny trestné činy 

proti životnímu prostředí. 

4.4 Sankce 

V českém právním prostředí se v rámci trestního práva uplatňuje dualismus 

trestních sankcí, které dělíme na tresty a ochranná opatření. Trestem rozumíme 

zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání, který spočívá v újmě, 

kterou pachatel vnímá jako určité zlo.85 Újma vzniká pachateli na svobodě, na majetku 

nebo i na jiných jeho právech.  

Sankce ukládá pachateli pouze soud, přičemž při stanovení druhu a výměry bude 

přihlížet k celé řadě okolností, které jsou pro takové stanovení rozhodné.86  

Při stanovení druhu trestu bude také záležet, zda trestný čin spáchala fyzická 

nebo právnická osoba. Tresty ukládané právnickým osobám jsou stanoveny v ZTOPO 

a jsou odlišné od trestů ukládaných osobám fyzickým.  

U trestných činů proti životnímu prostředí je vzhledem k nízkým trestním 

sazbám typické ukládání spíše alternativních trestů. Alternativní tresty jsou takové 

tresty, které nejsou spojeny s nepodmíněným trestem odnětí svobody a vychází 

                                                           
85 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha 2010, str. 347 
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 Rozhodné okolnosti jsou stanoveny v § 39 TZ a jsou jimi např. povaha a závažnost trestného činu, 
osobní, majetkové, rodinné poměry pachatele, dosavadní způsob jeho života a možnost jeho nápravy. 
Dále pak chování pachatele po činu a účinky a důsledky, které bude mít uložení trestu pro budoucí život 
pachatele. 
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ze zásady humanismu trestních sankcí. Tato zásada spočívá v nazírání na trest odnětí 

svobody jako na prostředek poslední instance.  

Účelem trestů ukládaných za trestné činy proti životnímu prostředí je jak snaha 

zabránit pachateli v páchání další trestné činnosti, tak jeho výchova, která by měla 

směřovat k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Účelem je dále generální prevence, 

která spočívá nebo by aspoň měla spočívat ve výchovném působení na ostatní členy 

společnosti.87 

4.4.1 Tresty ukládané fyzickým osobám 

Tresty ukládané fyzickým osobám jsou stanoveny trestním zákoníkem. 

Za trestné činy proti životnímu prostředí lze však užít jen některé druhy trestů, které 

trestní zákoník nabízí. Je to dáno specifickou vazbou mezi objektem trestného činu, 

pachatelem a následnou sankcí. Z těchto důvodů nebude možné uložit za trestný čin 

proti životnímu prostředí např. trest vyhoštění. Trestní zákoník ve své zvláštní části 

umožňuje za trestné činy proti životnímu prostředí uložit trest odnětí svobody, zákaz 

činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty a peněžitý trest, v rámci 

alternativních trestů pak bude možno uložit také trest obecně prospěšných prací 

či domácí vězení. 

Trest odnětí svobody lze uložit za všechny trestné činy. V základních 

skutkových podstatách trestných činů proti životnímu prostředí je trest odnětí svobody 

stanoven v řádu měsíců, maximálně však do tří let. U kvalifikovaných skutkových 

podstat lze uložit trest odnětí svobody vyšší. Nejvyšší možný trest odnětí svobody je 

možné uložit ve výši deseti let, a to za trestný čin neoprávněného vypuštění 

znečišťujících látek, způsobí- li jím pachatel smrt.  

Trest odnětí svobody lze uložit nepodmíněně a podmíněně. Nepodmíněný trest 

odnětí svobody je k podmíněnému ve vztahu subsidiarity. Vyplývá to z ustanovení 

§ 55 odst. 2 TZ, který stanoví, že nepodmíněný trest odnětí svobody je možné uložit 

za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje pět let pouze výjimečně, 

v případě, že by uložení jiného trestu zjevně nevedlo pachatele k vedení řádného života. 

                                                           
87 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha 2010, str. 353. 
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Soud tak za trestné činy proti životnímu prostředí ukládá ve většině případů tresty 

alternativní. Jak vyplývá z údajů poskytovaných ministerstvem spravedlnosti,88 soud 

za trestné činy proti životnímu prostředí ukládá nepodmíněný trest odnětí svobody jen 

zcela ojediněle, v pouhých 9 % případů odsouzení pachatele. Tyto tresty soud navíc 

vyměřuje spíše v dolní hranici trestní sazby, tedy do 1 roku. Naproti tomu soudem hojně 

ukládaný trest za trestné činy proti životnímu prostředí je podmíněný trest odnětí 

svobody, který soud ukládá až 75 % odsouzených pachatelů. Tento trest spočívá v tom, 

že soud sice odsuzující rozsudek vynese, ale výkon odnětí svobody odloží 

pod podmínkou, že se odsouzený ve zkušební době osvědčí, tedy že povede řádný život 

a vyhoví soudem stanoveným podmínkám89. 

Druhým, na úseku ochrany životního prostředí často využívaným trestním 

postihem, je trest zákazu činnosti, který je upraven v § 73 odst. 3 TZ. Trest zákazu 

činnosti spočívá v zákazu výkonu určitého zaměstnání, povolání nebo funkce 

nebo činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje jiný 

právní předpis. Účelem tohoto druhu trestu je tedy přímo zabránit pachateli v páchání 

další trestné činnosti na životním prostředí a lze jej uložit jak samostatně, tak vedle 

jiného trestu. V rámci ochrany životního prostředí bude tento trest ukládán 

i podnikajícím fyzickým osobám, které se na rozdíl od právnických osob, mohou 

dopustit všech trestných činů uvedených v hlavě VIII. TZ.  

Trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty je upraven v ustanovení 

§ 70 TZ. Soud tento trest uloží, pokud věc nebo jiná majetková hodnota byla užita 

nebo určena ke spáchání trestného činu nebo kterou pachatel trestným činem získal 

přímo nebo jako odměnu za něj nebo kterou pachatel za takovou věc nebo jinou 

majetkovou hodnotu nabyl. Tento trest lze uložit pouze vlastníkovi věci nebo jiné 

majetkové hodnoty a jeho účelem je odejmutí věci z dispozice pachatele tak, 

aby nemohla být použita k páchání další trestné činnosti. Trest může být soudem 

subsidiárně uložen i formou ochranného opatření zabrání věci a jiné majetkové hodnoty. 

                                                           
88

 Viz statistické ročenky kriminality za rok 2011, 2012, 2013 a 2014, str. 320. Dostupné z: 
http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html, zobrazeno 20. 8. 2014. 
89 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha, 2010, str. 367. 
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Podmínky pro uložení peněžitého trestu jsou stanoveny v § 67 odst. 1 TZ, podle 

kterého soud tento trest může uložit, pokud pachatel úmyslným trestným činem získal 

nebo se snažil získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch. Přestože motiv 

pro páchání trestných činů proti životnímu prostředí má velmi často majetkový 

charakter, soudy tento druh trestu příliš neužívají.90 

Alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jsou také tresty domácího 

vězení a obecně prospěšných prací. Především trest obecně prospěšných prací zaměřený 

právě na životní prostředí, by byl jistě vítanou alternativou, která by mohla mít 

na životní prostředí pozitivní efekt. V úvahu by mohl přicházet trest obecně 

prospěšných prací zaměřený např. na vysazování lesních školek nebo sběr odpadků 

v okolí silnic. V praxi se bohužel tyto alternativy příliš nevyužívají a soud častěji ukládá 

alternativně podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody.91 

4.4.2 Tresty ukládané právnickým osobám 

Druhy sankcí, které lze uložit právnickým osobám upravuje ZTOPO. Zákon, 

stejně jako trestní zákoník, používá dualismus trestních sankcí, tedy dělení na tresty 

a ochranná opatření. Sankce udělené právnické osobě mohou postihovat její existenci, 

majetek, případně mohou spočívat v zákazu určité činnosti nebo v uložení povinnosti. 

Nejpřísnějším trestem z celkového výčtu je zrušení právnické osoby 

(§ 16 ZTOPO). Tento trest bude uložen, pokud aktivita právnické osoby spočívala zcela 

nebo alespoň v převážné míře v páchání trestné činnosti. V rámci trestných činů proti 

životnímu prostředí by uložení tohoto trestu připadalo v teoretické rovině v úvahu 

v případě, že by hlavní aktivita právnické osoby spočívala např. v nelegálním 

obchodování s chráněnými druhy živočichů a rostlin.  

Nejpřísnějším trestem postihujícím majetek je trest propadnutí majetku 

(§ 17 ZTOPO). Na trestné činy proti životnímu prostředí však nebude aplikovatelný, 

jelikož jej lze uložit pouze za zvlášť závažný zločin, pokud tímto zločinem právnická 

osoba získala nebo se snažila získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch. 
                                                           
90

 Viz. Statistické ročenky kriminality za rok 2011, 2012, 2013 a 2014, str. 320. Dostupné z: 
http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html, zobrazeno 20. 8. 2014. 
91

 Tamtéž. 
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Žádný z trestných činů proti životnímu prostředí přitom není, a to ani v kvalifikovaných 

skutkových podstatách, zvlášť závažným zločinem. 

Dalším druhem trestu, který lze uložit právnické osobě je peněžitý 

trest (§ 18 ZTOPO). V praxi se bude jednat nejspíše o nejvyužívanější druh trestu. Jeho 

výměra se určuje v denních sazbách92 od 1000 Kč do 2 000.000,- Kč. Uložit jej 

tedy půjde v rozsahu od 20.000,- Kč do 1.460.000.000,- Kč. 

Vedle peněžitého trestu bude za trestné činy proti životnímu prostředí 

pravděpodobně nejčastěji ukládán trest zákazu činnosti (§ 20 ZTOPO). Tento druh 

trestu může soud právnické osobě uložit na dobu jednoho roku až dvaceti let v případě, 

že byt trestný čin spáchán v souvislosti s touto její činností. Za stejných podmínek 

jako fyzické osobě bude dále možno uložit právnické osobě trest propadnutí věci 

nebo jiné majetkové hodnoty (§ 19 ZTOPO). 

Další skupinu trestů ukládaných právnickým osobám tvoří tresty v podobě 

zákazů. Jedná se o zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení 

nebo ve veřejné soutěži (§ 21 ZTOPO)  a zákaz přijímání dotací a subvencí 

(§ 22 ZTOPO). Soud uloží tyto druhy trestu, pokud trestný čin spáchaný právnickou 

osobou souvisel s těmito činnostmi. Jejich použitelnost na trestné činy proti životnímu 

prostředí tak bude značně omezena, ne-li zcela vyloučena. 

Posledním druhem trestu, který lze uložit právnické osobě, je trest uveřejnění 

rozsudku (§ 23 ZTOPO). Tento trest bude uložen v případě potřeby seznámit veřejnost 

s obsahem odsuzujícího rozsudku vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

trestného činu, anebo vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, 

popřípadě společnosti. 
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 Počet denních sazeb je určen v § 68 odst. 1 TZ od 20 do 730. 
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5 Procesní postup v trestně právní ochraně životního 

prostředí 

Jak již bylo v této práci řečeno, zákonodárce vyčlenil pro trestné činy proti 

životnímu prostředí v trestním zákoníku poprvé v historii samostatnou hlavu, kterou 

systematicky zařadil podle důležitosti zájmů chráněných zákonem na osmé místo 

zvláštní části TZ. Tento krok lze jistě vnímat jako vítanou změnu v nazírání a vnímání 

ochrany životního prostředí jako takové. Nicméně je nutno konstatovat, že hmotně 

právní zakotvení trestných činů v trestním zákoníku je pouze jednou stranou mince 

a problematiku ochrany životního prostředí tak řeší jen materiálně. Hmotné trestní 

právo sice stanoví, co je trestným činem a jakou sankci lze za něj uložit, samotná 

realizace nastává až prostřednictvím práva procesního, jež upravuje procedurální postup 

orgánů činných v trestním řízení o konkrétních spáchaných trestných činech a který 

směřuje k náležitému zjištění a potrestání pachatele.93 V praxi je však realizace 

a uplatňování trestných činů proti životnímu prostředí problematické. Jak uvádí 

J. Chmelík „Trestné činy proti životnímu prostředí jsou stále ještě novou trestněprávní 

kategorií, s jejímž odhalováním, vyšetřováním a zejména dokazováním nejsou valné 

zkušenosti a víceméně je v této oblasti orgány činnými v trestním řízení tápáno.“94 

5.1 Trestní řízení 

Abychom mohli přiblížit problematiku uplatňování trestných činů proti 

životnímu prostředí v praxi, je potřeba nahlédnout do procesního postupu orgánů 

činných v trestním řízení a jeho celkového průběhu. Trestní řízení se skládá z několika 

fází, které na sebe chronologicky navazují. Jedná se o přípravné řízení, předběžné 

projednání obžaloby, hlavní líčení, opravné řízení a vykonávací řízení. 

5.1.1 Předsoudní fáze trestního řízení 

Přípravné řízení je tzv. předsoudní fází trestního řízení, jehož úkolem je připravit 

řízení před soudem. Orgány činnými v této fázi řízení jsou orgány policejní a státní 

zástupce. Pokud existuje podezření, že byl spáchán trestný čin, policejní orgán se o něm 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání, Leges, Praha, 2010, str. 18 a násl. 
94 Chmelík, J. a kol.: Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, Linde Praha, a.s., Praha, 2005, str. 8. 
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dozví buďto z vlastních poznatků, trestních oznámení nebo podnětů jiných osob 

a orgánů. Jakmile se policejní orgán o trestném činu dozví, je povinen učinit šetření 

a opatření, které směřuje ke zjištění, zda se vůbec jedná o trestný čin a kdo jej spáchal.95 

Tato část řízení se nazývá prověřování. V rámci prověřování může dojít k odložení věci, 

a to v případě, že se v daném případě vůbec nejedná o trestný čin, ale např. o přestupek, 

nebo proto, že je trestní stíhání nepřípustné např. z důvodu promlčení nebo nedostatku 

věku nebo proto, že se vůbec nepodaří zjistit skutečnosti, které opravňují zahájení 

trestního stíhání.96 Fakultativně je možné případ odložit, pokud trestní stíhání není 

účelné nebo proto, že účelu trestního řízení bylo dosaženo, přihlíží se přitom k významu 

a míře porušení nebo ohrožení objektu, způsobu provedení, k následku a k chování 

obviněného po činu. Pokud ovšem výsledky prověřování nasvědčují tomu, že trestný čin 

byl spáchán a že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán usnesením 

o zahájení trestního stíhání. Tímto usnesením se řízení dostává do fáze vyšetřování. 

 Vyšetřování je tedy úsek od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby 

nebo i jiného úkonu státním zástupcem. Vyšetřování spočívá především 

ve shromažďování důkazů o okolnostech, které jsou důležité pro posouzení trestného 

činu, jeho pachatele a následku.97 Dle § 89 TŘ je potřeba dokazovat, zda se stal skutek, 

v němž je spatřován trestný čin, zda jej spáchal obviněný a z jakých pohnutek. Dále 

se dokazují podstatné okolnosti, které mají vliv na posouzení povahy a závažnosti činu 

a k posouzení osobních poměrů pachatele a okolnosti, které vedly k trestné činnosti. 

Za důkaz přitom může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci. Trestní řád 

obsahuje demonstrativní výčet možných důkazních prostředků, mezi které zahrnuje 

zejména výpovědi obviněného, svědků, znalecké posudky, odborné vyjádření, ohledání 

osob a věcí a listinné a věcné důkazy. I ve fázi vyšetřování má státní zástupce možnost 

skončit vyšetřování jiným způsobem než podáním obžaloby.  Trestní stíhání zastaví 

například proto, že je nepochybné, že se skutek nestal, případně že není vůbec trestným 

činem, ale přestupkem (v tom případě jej postoupí přístupnému orgánu) nebo jej 

nespáchal obviněný. Pokud dojde státní zástupce k závěru, že je to dostačující, může 

trestní stíhání podmíněně zastavit, pokud se obviněný k trestnému činu doznal, nahradil 
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 Ustanovení § 158 TŘ. 
96

 Ustanovení §159a TŘ. 
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 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 3. vydání, Leges, Praha, 2013, str. 529. 
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škodu a vydal bezdůvodné obohacení. Jestliže jsou však výsledky vyšetřování 

dostačující a odůvodňují postavení obviněného před soud, podá státní zástupce soudu 

obžalobu. 

5.1.2 Stádium trestního řízení před soudem 

Podáním obžaloby státním zástupcem přechází řízení v trestní věci na soud, 

předseda soudu podanou obžalobu přezkoumá a posoudí, zda je potřeba obžalobu 

nejdříve předběžně projednat, či zda může rovnou nařídit hlavní líčení. Předběžné 

projednání slouží k přezkoumání zákonnosti přípravného řízení a ke zjištění, zda jsou 

podklady dostačující pro další řízení před soudem. Předběžné projednání obžaloby má 

také tzv. odklonnou funkci a zde možnost použít různé druhy odklonů.98 Tato fáze je 

fakultativní, a pokud nebyly předsedou senátu zjištěny procesní vady v předchozím 

řízení, usnesením nařídí hlavní líčení. 

Hlavní líčení je nejdůležitější stádium trestního řízení, jelikož se v něm 

rozhoduje o základní otázce, a to o otázce viny a trestu obžalovaného. Státní zástupce 

má v této fázi postavení žalobce, tedy strany sporu. Soud v hlavním líčení hodnotí 

důkazy získané v rámci přípravného řízení a přezkoumává obvinění, která jsou obsahem 

žaloby.99 Hlavní líčení je zahájeno, když předseda soudu sdělí věc, která bude 

projednávána. Následně státní zástupce přednese obžalobu a přistoupí se k dokazování, 

které začíná nejdříve výslechem obžalovaného, a další dokazování provádí předseda 

senátu podle své volné úvahy, po závěrečných řečech se udělí poslední slovo 

obžalovanému a soud se může odebrat k závěrečné poradě. Hlavní líčení končí 

zpravidla rozsudkem, kterým se obžalovaný uznává vinným nebo se naopak obžaloby 

zprošťuje. Není tomu tak nutně vždy, i v hlavním líčení může soud rozhodnout 

o postoupení věci, pokud se nejedná o trestný čin, ale o přestupek.100 Soud může také 

trestní stíhání zastavit, pokud je nepřípustné101 nebo je-li trest bezvýznamný vedle 
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 Např. podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 TŘ), narovnání (§309 TŘ), podmíněné odložení 
návrhu na potrestání (§ 179g TŘ), dohoda o vině a trestu (§ 175a, §314o TŘ) a odstoupení od trestního 
stíhání ve věcech mladistvých (§ 70 zák. č.  218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže). 
99

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 3. vydání, Leges, Praha 2013, str. 491-492. 
100

 Ustanovení § 222 odst. 2 TŘ. 
101

 Z důvodu okolností dle § 11 TŘ. 
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trestu, který byl uložen nebo který ho podle očekávání postihne pro jiný čin, případně 

proto, že o skutku již bylo rozhodnuto jiným orgánem. 

Další fází stádia trestního řízení před soudem, nikoliv obligatorní, je 

tzv. opravné řízení, jehož účelem je náprava nesprávného rozhodnutí v konkrétním 

případě. Opravné řízení se zahajuje na základě podání opravného prostředku,102 kterým 

se oprávněný domáhá přezkumu určitého rozhodnutí. 

5.1.3 Vykonávací řízení 

Aby trestní řízení plnilo svůj účel a aby mohlo jeho prostřednictvím dojít 

k ochraně právem chráněných zájmů, je zapotřebí vydané rozhodnutí, které nabylo 

právní moci, vykonat. Účelem vykonávacího řízení je tedy uskutečnění obsahu 

konkrétního rozhodnutí.103 Jakým způsobem budou jednotlivé tresty, uložené v soudním 

rozhodnutí vykonány, stanoví trestní řád.104 Druhy trestní sankcí a podmínky jejich 

ukládání upravuje obecně trestní zákoník, subsidiárně potom zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.  

5.2 Problematika uplatňování trestných činů proti životnímu prostředí 
v praxi 

Důvody problematické trestněprávní ochrany životního prostředí spočívají 

v několika překážkách. Jednou z překážek je samotná konstrukce skutkových podstat, 

jelikož mnohé z nich vyžadují k trestní odpovědnosti splnění několika podmínek, 

a to kumulativně. Kromě podmínky porušení zvláštních předpisů zde přistupují u i další 

podmínky, které spočívají například ve zvláštním způsobu provedení. Pro naplnění 

skutkové podstaty obsažené v § 302 TZ tak musí být týrání zvířat provedeno zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem. U trestného činu pytláctví podle § 304 odst. 2 

písm. d) TZ, se zase vyžaduje zvlášť zavrženíhodný způsob či hromadně účinný způsob 

provedení. Další podmínkou je konkrétní místo spáchání např. u trestného činu týrání 

zvířat (§ 302 TZ) je místem spáchání místo veřejnosti přístupné, nebo doba spáchání 

                                                           
102

 Opravné prostředky se dělí na řádné (stížnost a odvolání) a mimořádné (dovolání, stížnost pro 
porušení zákona a obnova řízení). 
103

 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní, 3. vydání, Leges, Praha, 2013, str. 776. 
104

 Ustanovení § 320 a násl. TŘ. 
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např. u trestného činu pytláctví (§ 304 TZ) je dobou spáchání doba hájení. U některých 

skutkových podstat je dále požadavek na způsobení těžké újmy na zdraví nebo smrti. 

Další podmínka spočívá ve způsobeném následku, který musí nastat např. na větší 

ploše, na určitém druhu území nebo na určitém počtu kusů živočichů.  

Je zřejmé, že splnění všech těchto podmínek bude značně problematické 

a v praxi se tak bude mnohdy protiprávní jednání posuzovat spíše jako přestupek 

než trestný čin, což se projevuje i v trestním řízení. Poměrně často dochází 

již v předsoudním stádiu k odložení věci resp. odevzdání věci právě z důvodu, 

že se nejedná v daném případě o trestný čin, ale o přestupek. 

Další problém trestněprávní ochrany životního prostředí v praxi spočívá jak 

v prokázání, kdo je vlastně v konkrétním případě pachatelem, tak v zajištění důkazních 

materiálů. V mnohých případech jsou trestní oznámení policejnímu orgánu podána 

opožděně a při příjezdu na místo činu pak policie již nemá s čím pracovat, jelikož 

případný důkazní materiál buďto zcela chybí nebo je znehodnocen. S tím souvisí i další 

problém, který spočívá v nedostatku odborných znalostí v oblasti životního prostředí 

ze strany příslušníků policie a nízké úrovni kooperace s experty a znalci v oboru.105 

Z důvodu důkazní nouze je pak téměř nemožné vypátrat konkrétního pachatele. 

Přípravné řízení se tak v mnoha případech vůbec nedostane do stadia vyšetřování, 

případně se trestní stíhání zastaví, protože obviněnému nebude možné prokázat, 

že skutek doopravdy spáchal. 

Státními zástupci je, alespoň co se trestných činů proti životnímu prostředí týče, 

často využíván také institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Trestné činy proti 

životnímu prostředí jsou totiž ve svých základních skutkových podstatách pouze 

přečiny, a tak když se obviněný k činu dozná, nahradí škodu a vydá případné 

bezdůvodné obohacení, může státní zástupce řízení podmíněně zastavit. Odviněný 

se tak vůbec nedostane před soud a nebude mu ani udělen trest, čímž se poněkud vytrácí 

prvek odstrašení pro případné další budoucí pachatele. 

                                                           
105

 Jarmič, L.: Trestní právo a ochrana životního prostředí, Trestněprávní revue, 2010, č. 9, str. 271. 
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6 Závěr 

Trestněprávní ochrana životního prostředí je poměrně mladý, zato však 

dynamický obor, který se stále rozvíjí. V českém právním řádu se ochrana životního 

prostředí prostřednictvím trestního práva začala postupně vyvíjet od počátku 90. let 

20. století. Lze konstatovat, že za tuto dobu doznala, alespoň na materiální úrovni, 

pozitivních změn. Tyto změny spočívaly v postupném začlenění obecných skutkových 

podstat trestných činů ohrožení životního prostředí a ohrožení životního prostředí 

z nedbalosti do trestního zákona č. 140/1961 Sb. Zároveň postupně přibývaly i další 

skutkové podstaty na ochranu některých složek životního prostředí, zvířat i rostlin. 

Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., znění skutkových podstat trestných činů proti 

životnímu prostředí bez větších změn převzal a vyčlenil pro ně ve své zvláštní části 

samostatnou hlavu VIII., čímž byla nepřímo potvrzena důležitost právem chráněného 

zájmu na ochranu životního prostředí, jeho jednotlivých složek, zvířat a rostlin 

před nežádoucím jednáním směřujícím k jejich ohrožování a poškozování.  

Zásadním zlomem v úpravě trestněprávní ochrany životního prostředí bylo 

přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2008/99/ES, ze které 

vyplývala pro členské státy povinnost trestněprávně sankcionovat jednání, které má 

na životní prostředí negativní dopad. Tímto byly do trestního zákoníku tzv. zelenou 

novelou zakomponovány nové trestné činy proti životnímu prostředí. Povinnost 

implementovat tuto směrnici vedla také k přijetí dlouho diskutovaného zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, což bylo v rámci 

ochrany životního prostředí velmi přínosné. Právnické osoby, často vedené 

ekonomickými ambicemi, se mohou dopouštět trestné činnosti na životním prostředí 

s větší intenzitou než osoby fyzické. Právní úprava trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob v rámci ochrany životního prostředí má však velký nedostatek. Tento 

nedostatek je odborníky spatřován v neúplném výčtu trestných činů proti životnímu 

prostředí, ve kterém jsou zcela nelogicky opomenuty některé důležité skutkové 

podstaty, kterých se mohou právnické osoby dopouštět. Do budoucna by tak mohlo 

dojít k rozšíření taxativního výčtu na všechny trestné činy proti životnímu prostředí. 



55 
 

Hmotně právní úprava trestných činů proti životnímu prostředí má i další 

nedostatek, kterým jsou sankce, respektive jejich druh a výše. Funkce trestního práva 

na úseku ochrany životního prostředí by měla spočívat mimo jiné v odstrašení pachatele 

trestné činnosti pod pohrůžkou udělení sankce přímo úměrné závažnosti trestného činu. 

V základních skutkových podstatách jsou ale trestné činy proti životnímu prostředí 

pouze přečiny. V praxi se proto nepodmíněný trest odnětí svobody uděluje jen 

výjimečně a motivace pachatele, vzhledem k možným ekonomickým ziskům, je velmi 

malá. Navíc existuje velká pravděpodobnost udělení alternativního trestu, nejčastěji 

v podobě podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody, který nevede k přímému 

potrestání pachatele a který tak není pro pachatele dostatečně odstrašující. V budoucnu 

by tak mohlo připadat v úvahu zvýšení trestních sazeb alespoň u některých základních 

skutkových podstat trestných činů proti životnímu prostředí. 

Další problém v trestněprávní ochraně životního prostředí představuje uplatnění 

a aplikace trestných činů proti životnímu prostředí. Hmotně právní zakotvení těchto 

trestných činů v trestním zákoníku je pouze materiální stránkou problematiky, na kterou 

musí navazovat formální, tedy procedurální stádium, které představuje trestní právo 

procesní. Trestné činy proti životnímu prostředí jsou vnímány jako málo nebezpečné 

pro společnost a takto je k nim i v rámci trestního řízení přistupováno. V praxi často 

dochází k zastavení trestního stíhání již v předsoudním stádiu, což má za následek také 

nedostatek kazuistiky a přesvědčivé judikatury. Trestné činy proti životnímu prostředí 

jsou navíc velmi specifické a jejich odhalování a následné dokazování často 

předpokládá odbornost, která v mnoha případech policejním orgánům chybí. 

Do budoucna si tak lze představit například vytvoření specializovaných pracovních 

skupin, které by byly pro odhalování trestné činnosti na životním prostředí školeny. 

Dále přichází v úvahu posílení součinnosti policejních orgánů s experty v oboru. 

Závěrem lze shrnout, že trestněprávní problematika ochrany životního prostředí 

je poměrně mladý obor, který se i přes některé hmotně a procesně právní nedostatky 

stále vyvíjí. Osobně doufám, že se tento vývoj bude do budoucna ubírat pro životní 

prostředí správným směrem.
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Summary 

The final thesis is focused on the environmental protection in the Czech republic 

in the field of criminal law. Its goal is to outline the issue of environmental protection 

through a description and analysis of the substantive law on one hand 

and the procedural law on the other hand. 

In its first chapters the final thesis is concentrated on an explanation of the basic 

elements, relations and principles, which hold a key part in further understanding 

of the entire subject of the criminal law environmental protection in our country. It also 

analyzes the evolution of the environmental protection in the Czech republic, 

in the European union and on the international level in general and compares their legal 

systems and attitude in the matter of environmental protection. The final thesis also 

describes and compares the criminal offenses against the violation of the environmental 

protection in the current criminal code no. 40/2009 Sb. and the older version 

of the criminal code no. 140/1961 Sb. (issued by communist parliament and therefore 

strongly influenced by Soviet law).  

The final thesis is mostly focused on the subject of the substantive criminal law. 

The elements of a crime (described in the part VIII of the criminal code) are defined 

and analyzed. Furthermore the attention is directed towards a criminal liability 

and sanctions in the case of a violation of the environmental protection rules covered 

by criminal law justice. 

At last the final thesis concentrates on the procedural part of the criminal law. 

Through a description of a criminal proceeding, few deficiencies are revealed.  

In the conclusion, the current status of the criminal law environmental protection 

in the Czech republic is reviewed and certain errors are highlighted. The ending offers 

possible solution of such errors. 
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Abstrakt 

 Tato diplomová práce pojednává o ochraně životního prostředí prostřednictvím 

norem trestního práva v České republice. Kapitoly jsou zaměřeny na vysvětlení 

základních pojmů a vztahů důležitých pro přiblížení problematiky trestněprávní ochrany 

životního prostředí (2. kapitola). Práce se dále zabývá vývojem ochrany životního 

prostředí na úrovni mezinárodní, v rámci Evropské unie i České republiky (3. kapitola). 

Bližší pozornost je v práci věnována rozboru a zhodnocení hmotně právní úpravy 

ochrany životního prostředí (4. kapitola). Především jsou v této práci rozebrány 

skutkové podstaty jednotlivých trestných činů proti životnímu prostředí včetně 

odpovědnosti fyzických a právnických osob. Popsány a rozebrány jsou také druhy 

a výše sankcí, které lze za spáchání těchto trestných činů uložit. Ve svém závěru 

se práce zaměřuje na procedurální postup při řešení trestných činů proti životnímu 

prostředí (5. kapitola). 

Abstract 

The final thesis is focused on the environmental protection in the Czech republic 

in the field of criminal law. Chapters are concentrated on the explanation of the basic 

elements, relations and principles for better orientation in the issue of criminal law 

environmental protection (Chapter 2). It also analyzes the evolution 

of the environmental protection in the Czech republic, in the European Union 

and on the international level in general (Chapter 3). The final thesis is mostly focused 

on the subject of the substantive criminal law (Chapter 4).  The elements of a crime are 

defined and analyzed. Furthermore the attention is directed towards a criminal liability 

and sanctions in case of a violation of the environmental protection rules covered 

by criminal law justice. In its final chapter, the thesis concentrates on the procedural 

part of the criminal law (Chapter 5). 
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