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1. Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu   

Otázka postihu právnických osob za delikty na úseku ochrany životního prostředí je velmi aktuální. 
Ekonomická síla těchto subjektů jim umožňuje vykonávat činnosti, které mají značný dopad na životní 
prostředí. Na druhé straně by tato „síla“ neměla být překážkou účinného postihu za protiprávní 
jednání. Deliktní odpovědnost je důležitým nástrojem pro nastavení hranice jednání žádoucího, resp. 
nežádoucího. Přestože hlavním cílem práva životního prostředí je nastavit působení přímých  
i nepřímých nástroje právní úpravy tak, aby vedly dotčené subjekty k jednání právnímu a příznivému 
pro životní prostředí, neobejde se ani toto právní odvětví bez trestání a represe. 

Též ve vztahu k vývoju na úrovni mezinárodního a evropského práva jde o téma stále podnětné  
a aktuální. 

Pokud jde o náročnost, konstatuji, že k tématu existuje řada odborných textů, z nichž dipomantka 
mohla vycházet (což také podle mého názoru vhodně učinila). Jedná se současně o oblast, která 
vyžaduje propojení práva životního prostředí s právem trestním a správním, popř. též občanským. 
Uspořádání daného tématu do celku diplomové práce považuji v předložené podobě spíše za 
náročné. 

2. Hodnocení práce 

Práce zahrnuje všechny relevantní otázky vztahující se k danému tématu. Diplomantka se zabývá 
základními pojmy, prameny právní úpravy (zde by bylo vhodnější řazení mezinárodní, evropské, 
národní prameny) a dále správněprávní a trestněprávní odpovědností právnických osob. 

Práce je uspořádána logicky. V určitých částech není dostatečně oddělena teoretická a analytická část 
výkladu, z čehož plynou nepřesnosti (viz dále).  

Diplomantka nastiňuje též názory de lege ferenda. Za zajímavou považuji zejména kapitolu 
srovnávající správní delikty a trestné činy. 

V rámci analytické části (resp. částí) práce diplomantka odkazuje na řadu předpisů v právu životního 
prostředí. Zvolenou šíří záběru se však v některých případech dostává k závěrům, které nepovažuji za 
zcela přesné.  

Formálně nejsou vždy správně označeny citace ve smyslu střídání textu kurzívou a běžným písmem.  

K práci uplatňuji dílčí připomínky nebo podněty, které by mohly vést k dalšímu zamyšlení nad 
tématem. 



Např. na straně 24 je nastíněno téma odpovědnosti právnické osoby veřejného práva při výkonu 
vrchnostenské veřejné správy a k němu citován judikát k odpovědnosti obce. Přitom jde o spojení 
dvou závěrů,  které se navzájem příliš nedoplňují. Zde vnímám velký prostor pro podrobnější analýzu. 

Na straně 25 je uvedeno, že možnosti liberace jsou výjimečné. Domnívám se, že náhled do předpisů 
k ochraně životního prostředí nasvědčuje tomu, že je řada předpisů, kde jsou obecné zásady ke 
správnímu trestání (včetně možností liberace) promítnuty. 

V rámci výkladu správních deliktů, konkrétně k otázce sankcí v kap. 3.4, dochází ke směšování pojmů. 
O ochranných opařeních se píše po uvedení pokut a dále v závěru. Dále jsou zde uváděna nápravná 
opatření. Postrádám jasné odlišení funkce pokuty/sankce a funkce dalších uváděných opatření. 
Nevyjasněný rozdíl mezi těmito pojmy se promítá dále do analytické části práce.  

Na straně 26 nerozumím významu odkazu na § 20 písm. f) zákona o odpadech. Předmětné 
ustanovení není vázáno na protiprávní činnost. 

Strana 28 - nesouhlasím s tvrzením, že nelze zvýšit sankci při recidivě, viz např. § 67 odst. 3 zákona  
o odpadech nebo § 125l odst. 5 vodního zákona. 

Významné jsou úvahy k otázce upuštění od potrestání a zastavení řízení o uložení pokuty. Zde by měl 
být přednostně zvažován dopad či význam pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že zastavení řízení 
ve prospěch nápravy je vhodný postup, spíše bych ho podpořila a poté teprve kriticky srovnala 
s upuštěním od pokuty podle přestupkového zákona. Nicméně podrobnější srovnání a vyjádření 
názoru je samozřejmě věcí autorky práce.  

Následuje analytická část (kap. 3.7). Hned v úvodu píše diplomantka o sankci – odebrání nedovoleně 
držených jedinců. Zde odkazuji na potřebu vyjasnit v teoretické části pojem sankce a ochranná či jiná 
opatření. Dále je uvedeno, že v IPPC jsou postihováni též uživatelé registrovaných látek. Nicméně 
tato problematika byl již před několika lety přenesena do samostatné právní úpravy integrovaného 
registru znečišťování.  

Analytická část je popisná a velmi jednoduše zpracovaná. Očekávala bych strukturu, která bude více 
odpovídat předchozímu více teoretickému výkladu.  

Dále je rozebrána trestněprávní odpovědnost právnických osob. Po obecném úvodu a krátkém 
historickém náhledu je citováno dílo K. Berana (s. 42). Poslední věta parafráze článku je 
nesrozumitelná a diplomantka uvedené závěry blíže nekomentuje 

Ve vztahu k charakteristice pachatele (s. 48) mi není jasné tvrzení, že pouze u pytláctví a dále 
vyjmenovaných deliktů se vyžaduje zvláštní způsobilost nebo postavení. Jaké by tedy bylo srovnání 
např. s ustanovením § 293 odst. 2 písm. b) trestního zákona?  

Na straně 52 jsou uvedeny návrhy z britské zprávy. Uvítala bych komentář, zda se jedná o  návrhy 
uplatnitelné v českých podmínkách. 

V rámci výkladu trestněprávní odpovědnosti právnických osob se diplomantka dále zabývá 
jednotlivými trestnými činy. Opět bych uvítala jejich hlubší rozbor odpovídající sruktuře teoretické 
části. Zajímavý by mohl být též náhled na delikt v § 297 trestního zákona ve vztahu ke zrušení 
související evropské legislativy, o němž se píše v pramenech právní úpravy.  

 



3. Závěry  

Práci jako celek považuji za komplexní a cíle práce považuji za naplněné. Připomínky, které jsem 
uplatnila, považuji spíše za podněty k pečlivější práci a řešení přesahů probíraných otázek do širších 
souvislostí.  

Podle mého názoru diplomantka nevyužila potenciál, který téma nabízí, byť je z práce patrné, že měla 
snahu propojit teoretické a analytické závěry.  

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Lze prakticky uplatnit absolutní objektivní odpovědnost právnické osoby za správní delikt?  

2) Jakým způsobem doporučujete teoreticky a prakticky rozlišit trestné činy a správní delikty?  

4. S ohledem na výše uvedené práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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