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1. Aktuálnost
Zvolené téma práce je poměrně tradiční a často zpracovávané. Samo o sobě je stále aktuální, 
a to zejména dopady, která má nebo může environmentální trestná činnost mít na složky 
životního prostředí. Přínos práce lze spatřovat v komplexním uspořádání (viz však též 
poznámka dále k šíři výkladu) a v důrazu na trestněprávní odpovědnost právnických osob.

2. Náročnost
K tématu existuje značné množství literatury, kterou diplomantka aktivně využívá. V dané 
oblasti je třeba se zorientovat jak v evropských, tak mezinárodních normách, tak pojmy napříč 
národními předpisy. Zvolené téma a způsob zpracování považuji za středně náročný.

3.  Obsah práce
Práce je poměrně rozsáhlá. V úvodní kapitole se diplomantka zabývá výběrem tématu. Dále 
pak obecně právem životního prostředí a základními pojmy. Podobně obecně pojímá též úvod 
do odpovědnosti v ochraně životního prostředí (ekologická újma, škoda,…). S ohledem na 
zvolené téma bych zde uvítala stručnější a zejména výstižnější charakteristiky, které budou 
mít užší návaznost na téma trestněprávní ochrany (např. bližší vymezení vztahů správní 
a trestní odpovědnosti). Nicméně výklad je správný. Již v této části je však žádoucí uvádět 
konkrétní závěry, návrhy, kritické poznámky a vůbec osobní komentáře k tématu.
Výklad k mezinárodní a evropské úpravě na daném úseku považuji za přehledný. 
Kapitola čtvrtá je věnována historii trestněprávní úpravy ochrany životního prostředí a dále 
rozboru jednotlivých skutkových podstat trestných činů na úseku ochrany životního prostředí. 
v rámci této analýzy je využita též práce s judikaturou. Výklad považuji za srozumitelný. 
Drobnou připomínku uplatňuji k terminologii na straně 51 – exempláře a druhy, i když zde 
chápu potřebu zjednodušení.
Ze samotné analýzy bezprostředně nevyplývají žádné konkrétní závěry, popř. problémy, které 
by bylo třeba řešit. Na straně 68 jsou problémy stávající právní úpravy shrnuty do několika 
bodů. Tyto poznámky lze jistě akceptovat, uvítala bych však, aby více navazovaly na 
předchozí analytickou část.
V rámci práce bych ráda vyzdvihla popsané argumenty k tomu, proč má/může mát význam 
zavést trestní odpovědnost právnických osob. V rámci kapitoly páté by opět mohl být kratší 
úvod, ale samotný rozbor reálného postavení právnických osob, resp. nemožnosti uplatnění
individuální trestní represe, a další analyzované oblasti (včetně argumentů opačných) 
v postavení právnických osob v trestním právu považuji za zdařilé. K možnému srovnání by 
zde (oproti využité literatuře) mohla sloužit odborná literatura vážící se k návrhu nového 
přestupkového zákona, který též pracuje se specifickým nahlížením na právnické osoby 
a jejich „zavinění“.
Následuje výklad k environmentální kriminalitě právnických osob, a to s důrazem na rozbor 
možných trestů a ochranných opatření. Kapitola 6.3 obsahuje též praktický příklad. 
Kapitola sedmá je věnována velmi stručnému náhledu do francouzské právní úpravy 
a srovnání s právní úpravou ČR.



Práci jako celek považuji za komplexní. Komplexnost bych však nerada zaměnila za šíři 
vstupních kapitol práce. Zde bych naopak byla spíše stručnější a konkrétnější.
Osobně bych podpořila např. zaměření celé práce na postavení právnických osob na daném 
úseku, kde vnímám větší potenciál pro analytický přístup. 
Téma práce rozhodně považuji za vyčerpané. Mohlo však směřovat více do souvislostí, které 
jsou významné pro praxi. Tak se stalo např. u rozboru právnických osob a mohlo tak být např. 
ve srovnání různých druhů protiprávních jednání.
Samotný závěr práce je vhodným shrnutím tématu i vlastních názorů.

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě.
Do jaké míry lze uplatňovat různé formy odpovědnosti v právu životního prostředí současně 
(trestný čin, správní delikty, náhrada škody, ekologická újma)? 

6. Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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