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ÚVOD
Tato  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  deliktní  odpovědnosti  právnických 

osob v ochraně životního prostředí. Cílem práce je zmapovat a zhodnotit její právní úpravu z 

hlediska efektivity zajištění ochrany životního prostředí v České republice. 

Toto  téma  jsem  si  vybrala  nejen  z  osobního  přesvědčení  o  důležitosti  ochrany 

životního prostředí, ale i z důvodu jeho aktuálnosti a akutnosti. Právnické osoby páchají velmi 

závažnou protiprávní činnost, ať už úmyslnou (např. nelegální převoz odpadu přes hranice) 

nebo nedbalostní (např. havárie ohrožující životní prostředí), která může mít velmi rozsáhlé a 

těžko napravitelné následky na životní prostředí, i lidstvo jako takové. Úpravu jejich deliktní 

odpovědnosti tedy považuji za naprosto klíčovou. Rovněž celosvětově je protiprávní činnosti 

na  úseku  životního  prostředí  věnována  čím  dál  větší  pozornost  např.  Interpol  ve  svém 

strategickém plánu pro rok 2011-2013 zahrnul kriminalitu páchanou na životním prostředí a v 

rámci ní i problematiku „wildlife crime“ mezi své priority. 

Ochrana  životního  prostředí  a  společností  žádaný  hospodářský  růst  stojí  na 

protichůdných  přístupech.  Dokud  úspory  nákladů  ze  zanedbané  péče  o  životní  prostředí 

budou vyšší  než  sankce  za  jeho poškozování,  bude  ekonomického  priorita  zisku  na  úkor 

dlouhodobě či trvale poškozeného životního prostředí přirozenou podnikatelskou motivací. Je 

třeba  myslet  na  budoucnost  a  uvědomit  si,  že  ochrana  životního  prostředí  hraje  tu 

nejdůležitější roli, neboť, jak uvádí Kloepfer: „Ochrana životního prostředí má budoucnost,  

neboť bez ochrany životního prostředí žádná budoucnost není.“1

 Závažné znečištění životního prostředí považuji za největší hrozbu pro společnost a 

odpovědnost na úseku životního prostředí tak za nejdůležitější ze všech oblastí vůbec. Pokud 

chce lidstvo přežít, musí co nejvíc omezit svůj negativní vliv na životní prostředí. Cenu za 

konzumní  způsob života,  tedy za  neustálé  zvyšování  produkce  a  tím komfortu  žití,  bude 

někdy lidstvo muset zaplatit. Je třeba si uvědomit již nyní, že „nelze nejprve vydělávat peníze 

špiněním  přírody  a  pak  ty  peníze  investovat  do  čištění  toho,  co  bylo  jejich  vyděláváním  

zašpiněno.  Od  prvního  okamžiku  je  naopak  třeba  budovat  ekonomiku  na  ekologickém 

základě.“.2 Chceme-li zdravé životní prostředí zachovat i pro budoucí generace, je nutné ho 

chránit všemi možnými nástroji a reagovat na neustálý vývoj ve všech oblastech. Jedním z 

nástrojů, jímž lze realizovat ochranu životního prostředí je právě deliktní odpovědnost neboli 

nástroj sankční. 

1  Kloepfer, M.: Předmluva k 1. vydání. In: Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010
2 Z projevu Václava Havla na konferenci Životní prostředí pro Evropu, Dobříš, 21. června 1991 
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Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, přičemž nejprve v úvodní kapitole 

vymezím základní pojmy, následně bude pozornost věnována pramenům právní úpravy, tedy 

platné právní úpravě v ČR a relevantním mezinárodním a evropským pramenům. Ve třetí a 

čtvrté  části  se  zaměřím  na  bližší  charakteristiku  nejprve,  podle  principu  ultima  ratio, 

správněprávní odpovědnosti a poté trestněprávní odpovědnosti právnických osob v ochraně 

životního prostředí, jakožto nástroji prosazování práva životního prostředí. Pozornost bude 

upřena zejména na jejich specifika typická pro oblast  životního prostředí.  Cílem práce je 

rovněž rozbor  příslušných ustanovení  vybraných zákonů na ochranu životního prostředí  a 

skutkových podstat všech trestných činů hlavy osmé trestního zákoníku, jichž se právnická 

osoba může dopustit. Omezena předepsaným rozsahem práce je charakterizuji spíše stručně, 

detailní  rozbor  v  možnostech  práce  není.  Závěrem obou  kapitol  je  shrnutí  a  zhodnocení 

současné  právní  úpravy  trestání  právnických  osob,  statistiky  trestných  činů  a  správních 

deliktů a na základě toho zhodnocení účinnosti právní úpravy a rovněž případné návrhy de 

lege ferenda. V páté kapitole srovnám ve vzájemném vztahu oba druhy deliktní odpovědnosti.

Při  zpracovávání  diplomové  práce  jsem  vycházela  zejména  z  odborné  literatury, 

odborných článků, právních předpisů a rovněž internetových zdrojů, a to hlavně pro jejich 

aktuálnost.

Práce vychází z právního stavu platného ke dni 29. prosince 2014.
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1 Životní prostředí

Životní  prostředí  je  komplexní  celek  sestávající  z  mnohých složek.  Podle  ustanovení  §  2 

zákona o životním prostředí je životní prostředí vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů  včetně  člověka  a  je  předpokladem  jejich  dalšího  vývoje.  Jeho  složkami  jsou 

ovzduší, vody, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Ekosystémem se pak rozumí 

funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí,  jež jsou navzájem spojeny 

výměnou  látek,  tokem  energie  a  předáváním  informací  a  které  se  vzájemně  ovlivňují  a 

vyvíjejí v určitém prostoru a čase.3 

Odborná definice pojmu životního prostředí,  která  byla  přijata  na konferenci  UNESCO v 

Helsinkách  roku  1967  říká,  že  životním prostředím je  ta  část  světa,  se  kterou  je  člověk 

v interakci,  tzn.  používá  ji,  ovlivňuje  ji  a  přizpůsobuje  si  ji. Taková  definice  zdůrazňuje 

proměnlivost rozsahu objektu právní regulace.4 

Ochrana  životního  prostředí  podle  ustanovení  §  9  zákona  o  životním  prostředí  zahrnuje 

činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto 

znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje.  Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých 

složek,  druhů  organismů  nebo  konkrétních  ekosystémů  a  jejich  vzájemných  vazeb,  ale  i 

ochranu životního prostředí jako celku.

1.2 Právo životního prostředí

Právo neupravuje životní prostředí, ale chování lidí k němu.5 Právem životního prostředí se 

rozumí  soubor  právních  norem  upravující  společenské  vztahy,  které  mají  zajistit  ochranu 

životního prostředí. Cílem regulace je dosáhnout příznivého stavu životního prostředí, který 

by umožnil existenci a zdravý rozvoj nejen současné generaci, ale i budoucím generacím, a 

optimální  vztah  mezi  takovým stavem životního  prostředí  a  ekonomickým reprodukčním 

3Ust. § 3 zákona o životním prostředí
4Košičiarová, S. A kol, Právo životného prostredia. 2. vydání. Aleš Čeněk. 2009. s.18
5Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 28
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procesem.6 Předmětem  právní  regulace  je  oblast  společenských  vztahů,  v níž  se  právní 

regulace  bezprostředně  střetává  s působením  zákonů  přírodních  a  jejich  nerespektování 

legislativou,  příp.  aplikační  praxí,  může  mít  pro  životní  prostředí  tristní  důsledky.7 Jde  o 

nezbytný a nezastupitelný nástroj ochrany životní prostředí, nikoli však jediný. Další můžeme 

najít například v oblasti politické, ekonomické, vzdělávací. Tyto ostatní nástroje usměrňuje a 

stimuluje a zároveň z nich musí vycházet při volbě vhodných právních prostředků ochrany i 

při formulaci závazných pravidel chování ve vztahu k životnímu prostředí. Účinnost práva 

jako nástroje ochrany,  závisí  i  na koordinaci jeho vytváření s  mezinárodní  úrovní,  jelikož 

životní prostředí, jeho ohrožování i poškozování nezná hranic.8

Právo  má  pro  ochranu  životního  prostředí  nezastupitelnou  funkci,  přesto  však  nemůže 

nahradit  ostatní  nástroje  v  oblasti  životního  prostředí  z  oblasti  politické,  ekonomické, 

technické  atd.  Právní  normy  z  nich  musí  vždy  vycházet,  dále  je  může  usměrňovat  a 

stimulovat.9

1.3 Právnické osoby

Do období druhé poloviny 19. století spadá postupně odlišování dvou elementárních 

druhů  právních  subjektů  –  vedle  osob  fyzických  též  osob  právnických,  jak  odpovídalo 

zejména potřebám rozvoje obchodního práva.10 Ač bylo v literatuře vytvořeno mnoho teorií 

pokoušejících  se  vysvětlit  podstatu  právnické  osoby,  žádné  se  to  dosud  uspokojivě 

nepodařilo.11 Většina koncepcí právnických osob vychází  ze  Savignyho fikční  teorie,  jejíž 

podstata  je ve stanovisku,  že právnické osoby nemají  svou existenci v reálném světě,  ale 

existují jen z moci zákona. Tedy, že jediný reálně existující typ osoby v právním smyslu je 

fyzická osoba.12 Právnická osoba nemá vlastní vůli, a tedy sama nejedná. Její vůli nahrazují 

členové jejích orgánů.

Ustanovení § 20 občanského zákoníku definuje právnickou osobu jako organizovaný 

útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. 

Právnická  osoba  může  mít  práva  a  povinnosti,  které  se  slučují  s  její  právní  povahou. 

6Košičiarová, S. A kol, Právo životného prostredia. 2. vydání. Aleš Čeněk. 2009. s.11
7Pekárek, M., Jančářová, I.: Právo životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s.11
8Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 27
9Ibid, s. 27
10Boguszak, J., Čapek J., Gerloch, A.: Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 136
11Knapp V.: Teorie práva.1.vydání.Praha, C.H.Beck 1995, s.73
12Kontrastně k teorii reality, která uznává právnické osoby jako reálně existující a právem pouze brané na vědomí
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Občanský zákoník rozlišuje právnické osoby na právnické osoby soukromého práva – bez 

užití tohoto termínu, na právnické osoby veřejného práva13 a na stát14, který se pro své vstupy 

do  soukromoprávních  vztahů  považuje  za  právnickou  osobu,  u  které  jiný  právní  předpis 

stanoví, jak právně jedná. Vymezení právnické osoby veřejného práva je zřejmě důležité jen 

proto, aby bylo patrné, jakému právnímu režimu tyto osoby podléhají15.

Podle účelu, k němuž lze právnickou osobu ustavit rozlišujeme např.16:

− spolek17 se zakládá k uspokojování  a ochraně těch zájmů,  k jejichž naplňování je 

založen;

− nadace18 k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu;

− nadační fond19 k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky;

−  ústav20 za  účelem provozování  činnosti  užitečné  společensky nebo hospodářsky s 

využitím své osobní  a  majetkové  složky,  provozuje  činnost,  jejíž  výsledky jsou každému 

rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených;

− společenství vlastníků21 za účelem zajišťování správy domu a pozemku;

− osobní společnosti22 jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního 

majetku;

− družstvo23 za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za 

účelem podnikání.

Jako  právní  subjekt  jedná  právnická  osoba  prostřednictvím  statutárních  orgánů, 

zaměstnanců  či  členů  v  rozsahu,  který  odpovídá  jejich  zařazení  nebo  funkci.  Subjektem 

odpovědnosti  je  právnická  osoba  jako  celek,  nikoli  její  statutární  orgány,  jednotliví 

zaměstnanci nebo členové.

Deliktní  způsobilost  právnické  osoby  je  neoddělitelnou  složkou  její  subjektivity  a 

spočívá  ve  schopnosti  být  subjektem  povinností,  které  vzniknou  v  důsledku  porušení 

povinnosti,  ale  také  ve  schopnosti  tyto  povinnosti  právně  relevantně  využít.24 Deliktní 

13§ 20 odst. 2 občanského zákoníku
14§ 21 občanského zákoníku
15Svejkovský, J., Deverová, L. a kol.: Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 3
16Ibid, s. 59 - 64
17§ 217 občanského zákoníku
18§ 306 občanského zákoníku
19§ 394 odst. 1 občanského zákoníku
20§ 402 občanského zákoníku
21§ 1194 odst. 1 občanského zákoníku
22§ 2 odst. 1 ZOK
23§ 552 odst. 1 ZOK
24Prášková, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013,  s. 279
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odpovědnost právnické osoby je spojena s  její  existencí.  Vznik právnické osoby upravuje 

zákon. Vznik a zánik veřejnoprávních subjektů je často stanoven přímo v zákoně nebo závisí 

na rozhodnutí orgánu veřejné moci. Vznik právnické osoby soukromého práva je vázán na 

zápis do veřejného rejstříku, požadavek registrace se neuplatní u právnických osob zřízených 

zákonem.  K  zániku  pak  dochází  výmazem  z  tohoto  veřejného  rejstříku,  nepodléhá-li 

registraci, pak skončením likvidace.25

1.4 Právní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí obecně

Právní odpovědnost je jen jedním z nástrojů ochrany životního prostředí a spočívá v 

povinnosti  snést  zákonem  stanovenou  újmu  v  případě,  že  nastane  zákonem  stanovená 

skutečnost. Újma neboli sankce může existovat jako objektivní – ex lege nebo subjektivní – tj. 

konkrétní sankci uloženou na základě zákona.26 „Odpovědnost v nejširším slova smyslu při  

ochraně životního prostředí hraje klíčovou roli, neboť zahrnuje uvědomění si svých povinností  

za stav země, státu, kraje, obce, místa, kde žiji“.27 

Právní odpovědnost má různé formy, můžeme rozlišovat odpovědnost28: 

– ústavní,

– správněprávní (administrativní),

– soukromoprávní (civilní),

– trestněprávní a

 - mezinárodněprávní.

Právní  odpovědnost  plní  současně  několik  funkcí.  Například  funkci  reparační 

(kompenzační),  satisfakční  (spočívající  v  zadostiučinění  ve  vhodné  a  účelné  formě), 

preventivní (působící na předcházení vzniku porušení právní povinnosti), represivní (jejímž 

obsahem je újma vzniklá pachateli), ale může mít i funkce další.29

Stěžejní zásada právní odpovědnosti je zakotvena v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv 

a svobod, z něhož vyplývá, že právní odpovědnost může být státní mocí uplatňována jen v 

případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon.

25Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. A kol.: Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 277-279
26Knapp, V., Teorie práva, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 1995, s.200 an.
27Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.  s. 72
28Knapp, V., Teorie práva, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 1995, s.200 an.
29Gerloch, A. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk. 2013, s. 162-3
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Právní odpovědnost je jednou ze základních forem realizace práva, můžeme ji definovat 

jako  povinnost  snášet  nepříznivé  následky,  stanovené  právními  normami  v  rámci 

odpovědnostního  právního  poměru.30 Je  jedním  z  nástrojů  ochrany  životního  prostředí  a 

představuje  ji  náhrada  škody,  odstraňování  ekologické  újmy formou nápravného opatření, 

odpovědnost  za  správní  delikty  a  odpovědnost  za  trestné  činy.31 Zpravidla  se  rozlišuje 

odpovědnost subjektivní a objektivní. V případě subjektivní odpovědnosti jde o odpovědnosti 

za  zavinění.  Tento  druh  odpovědnosti  se  plně  uplatňuje  v  trestním  právu.  Naproti  tomu 

objektivní  odpovědnost  je  odpovědností  za  výsledek a  je  institutem používaným v právu 

soukromém.  Tato  absolutní  odpovědnost  postihuje  ve  značném  množství  případů 

odpovědnosti právnické osoby za správní delikty.

Nyní je třeba stručně charakterizovat druhy právních odpovědností na úseku ochrany 

životního prostředí, které ač se navzájem ovlivňují a doplňují, existují relativně samostatně. 

Odpovědnostní systémy se většinou mohou uplatnit společně, kromě odpovědnosti za trestný 

čin s odpovědností za správní delikt.

V případě  deliktní odpovědnosti v ochraně životního prostředí jde o odpovědnost za 

protiprávní jednání na úseku ochrany životního prostředí. V jejím rámci můžeme rozlišovat 

správněprávní a trestněprávní odpovědnost. V právu životního prostředí plní zejména funkci 

preventivní a kompenzační. Právě funkce preventivní se v této oblasti musí uplatňovat velmi 

důrazně, neboť následky protiprávního jednání jdou mnohdy odstranit pouze stěží. Deliktní 

odpovědnost by však v ochraně životního prostředí hrála jen poměrně malou a omezenou roli, 

pokud by nebyla úzce provázána s  odpovědností  za  ztráty na životním prostředí,  tedy za 

majetkovou újmu (odpovědnost za škodu) a ekologickou újmu.32 Ochrana právních statků má 

však být v prvé řadě uplatňována prostředky práva občanského, obchodního či správního a 

teprve tam, kde je taková ochrana neúčinná a kde porušení chráněných vztahů naplňuje znaky 

konkrétní skutkové podstaty trestného činu, je na místě uplatňovat trestní odpovědnost.33

Odpovědnost  za  škodu je  odpovědností  občanskoprávní  a  škodou  se  rozumí 

vyčíslitelná škoda vyjádřitelná v penězích. Aplikuje se jen na ty složky životního prostředí, 

které jsou věcmi.  Právo domáhat se náhrady škody má poškozený, vznikla-li  mu škoda v 

souvislosti  se  spácháním deliktu.  Občanský  zákoník  č.  89/2012  Sb.,  na  rozdíl  od  svého 

předchůdce  č.  40/1964  Sb.,  nerozlišuje  škody  na  majetku  a  zdraví  od  těch  na  životním 

prostředí a v ustanovení § 2900 týkajícím se obecné prevenční povinnosti hovoří pouze o 
30Gerloch, A. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 162
31Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 40
32Damohorský, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. Praha: AUC – Iuridica, 3/2011, s. 16
33Šámal, P.,  a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 188
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povinnosti  každého  počínat  si  při  svém  konání  tak,  aby  nedošlo  k  nedůvodné  újmě  na 

svobodě,  životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Základním způsobem náhrady škody je 

uvedení  do  předešlého  stavu.  Poté  případně  náhrada  v  penězích,  občanský  zákoník  však 

kategorii  škody na životním prostředí  dále  nijak nespecifikuje,  Damohorský navrhuje  pro 

určité škody na životním prostředí a jejich náhrady mechanismus kvantifikace třeba pomocí 

bodového  systému,  kdy  je  celková  škoda  přepočítána,  vyjádřena  a  následně  hrazena  v 

penězích, zároveň však upozorňuje, že je tato metoda využitelná jen pro škody na druzích, 

nikoli na celých ekosystémech.34

 Naproti  tomu  ekologická  újma je  koncipována  primárně  jako  ztráta  imateriální. 

Odpovědnost  za  ekologickou  újmu  je  odpovědností  za  ztráty  na  životním  prostředí  a 

oprávněným je zde stát. Podle ustanovení § 10 zákona o životním prostředí se ekologickou 

újmou rozumí ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající  poškozením 

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

definici obsahuje zákon o ekologické újmě35.  Podle něj se jedná o nepříznivou měřitelnou 

změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může objevit přímo 

nebo  nepřímo.  Způsob  výpočtu  ekologické  újmy není  zvláštním  předpisem stanoven  (ač 

ustanovení § § 27 odst.  1 zákona o životním prostředí obsahuje příslušné zmocnění)  a je 

značně  obtížné  najít  peněžní  ekvivalent  této  újmy.36 Ustanovení  §  27  odst.  4  zákona  o 

životním prostředí uvádí, že se podpůrně pro ekologickou újmu použijí ustanovení o náhradě 

škody. Chybí však předpis, upravující způsob výpočtu ekologické újmy. 

34Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 85
35ustanovení § 2 písm. a)
36Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2932
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2 PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY DELIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI

2.1 Vnitrostátní právo

V právní úpravě ochrany životního prostředí jsou zastoupeny jako prameny všechny 

formy normativních aktů, od zákonů až po vyhlášky obcí.37 Nejvyšší právní sílu mají normy 

ústavní.

Základní princip výkonu veřejné správy, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a 

v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, je zakotven v Ústavě i 

LZPS. Podle čl. 4 odst. 1 LZPS mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v 

jeho mezích. Které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech a 

majetku lze za jeho spáchání uložit může podle ustanovení čl. 39 LZPS stanovit jen zákon. O 

vině a  trestu  za trestné  činy mohou podle  čl.  90 Ústavy rozhodovat  pouze  soudy.  Co se 

samotné ochrany životního prostředí  týká,  je zakotvena již v preambulích jak Ústavy,  tak 

LZPS. Ústava uvádí odhodlání občanů České republiky společně střežit a rozvíjet zděděné 

přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Preambule LZPS vychází ze zásady trvale 

udržitelného rozvoje, když prohlašuje, že současná společnost přejímá svůj díl odpovědnosti 

vůči budoucím generacím za osud veškerého života na Zemi. Podle ustanovení čl. 7 Ústavy 

dále stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, čímž je 

vyjádřena povinnost a odpovědnost státu ve vztahu k životnímu prostředí a ustanovení čl. 35 

odst. 1 LZPS  zakotvuje právo každého na příznivé životní prostředí. Článek 41 odst. 1 LZPS 

stanoví, že tohoto práva je možné se domáhat pouze v mezích zákonů.

S  ochranou  životního  prostředí  souvisí  rovněž  meze  výkonu  subjektivních  práv. 

Omezení najdeme v čl. 35 odst. 3 LZPS stanovující, že při výkonu svých práv nikdo nesmí 

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

kulturní památky nad míru stanovenou zákonem a podle ustanovení čl. 11 odst. 3 LZPS nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

37Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 33
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Prameny  práva  životního  prostředí  můžeme  členit  podle  rozsahu  jejich  působnosti; 

působí-li v ochraně životního prostředí jako celku, označují se jako předpisy průřezové, jako 

předpisy složkové se označují naopak ty, které působí jen na určitém úseku ochrany. 

Ustanovení upravující porušení povinností na konkrétních úsecích životního prostředí 

obsahují  jednotlivé  zvláštní  zákony,  obecně  je  reguluje  zákon.  17/1992  Sb.,  o  životním 

prostředí upravující  pouze  základní  pojmy  a  principy  v  části  „Odpovědnost  za  porušení 

povinnosti při ochraně životního prostředí“. Sankci v určené výši lze uložit pouze právnické 

osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která při své činnosti porušením právních 

předpisů způsobí ekologickou újmu nebo která neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní 

orgán státní správy na to, že hrozí poškození životního prostředí, popř. že k němu již došlo. 

Příslušnost orgánů k uložení sankce však již v zákoně upravena není a praktická aplikace 

tohoto ustanovení je tudíž vyloučena.38 Ve vztahu k tomuto zákonu jsou složkové a průřezové 

zákony normami speciálními a uplatní se zásada lex specialis derogat legi generali.

2.2 Mezinárodní právo

Mezinárodní  právo  nepokrývá  všechny  oblasti  předmětu  životního  prostředí,  ale 

soustřeďuje se na úpravu pouze některých otázek ohrožování či poškozování složek životního 

prostředí a ty zdroje znečištění, které mohou mít výrazný negativní dopad na kvalitu životního 

prostředí přesahující hranice států.39 Pro oblast životního prostředí je dále typická podrobnější 

konkretizace mezinárodních smluv v dodatkových protokolech, přijatých k jejich vykonání.40

Vývoj velkých multilaterálních smluv na ochranu životního prostředí k tzv. smluvním 

režimům je považován za jeden z nejzajímavějších vývojů v současném mezinárodním právu. 

Právo zde tvoří rámec pro kooperativní mechanismy, ve kterém se smluvní strany pohybují.41

V  oblasti  ochrany  životního  prostředí  nenajdeme  o  deliktní  odpovědnosti  žádnou 

závaznou  univerzální  mezinárodní  úmluvu.  Některé  dokumenty  však  ukládají  povinnost 

zajistit  a vytvořit právní důsledky v národních právních řádech pro neplnění povinností či 

porušování  svých ustanovení,  např.  Úmluva CITES,  která  po smluvních  státech  požaduje 
38Langrová, V.: Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí, in: České právo životního 
prostředí 2/2004, s.46
39 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.  s. 99
40Košičiarová, S. A kol, Právo životného prostredia. 2. vydání. Aleš Čeněk. 2009. s.49
41Kloepfer, M. Předmluva k 1. vydání.  In: Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010.
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opatření k trestání obchodování s příslušnými exempláři nebo jejich držby, případně obojího; 

a k zabavení takových exemplářů nebo jejich navrácení“42  Zavazuje tedy ke kriminalizaci 

určitých protiprávních jednání v konkrétní oblasti ochrany životního prostředí.

Významná je v oblasti deliktní odpovědnosti Úmluva o trestněprávní ochraně životního 

prostředí43 přijatá 4. listopadu 1998 ve Štrasburku pod patronátem Rady Evropy, která však 

dosud  nevstoupila  v  platnost,  ratifikovalo  ji  jen  Estonsko,  Česká  republika  ji  dosud 

nepodepsala.44 Základem Úmluvy je požadavek kriminalizace každého jednání proti taxativně 

vyjmenovaným  složkám  životního  prostředí,  které  dosahuje  určitého  vyššího  stupně 

společenské škodlivosti s tím, že si smluvní státy u protiprávních činů, ze kterých nevznikly 

škodlivé následky,  mohou samy rozhodnout,  zda je  budou postihovat  jako trestné činy či 

pouze jako správní delikty.45 Obsahuje rovněž požadavek zavedení trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob v oblasti ochrany životního prostředí a stanoví opatření,  které mají státy 

přijmout k tomu, aby jim umožnily zabavovat majetek a vymezit pravomoci orgánů, a rovněž 

zabezpečuje  mezinárodní  spolupráci46. Předpokládá  uplatnění  sankcí  především  v  podobě 

peněžitého trestu, propadnutí věci a jako ochranné opatření zavádí institut uložení povinnosti 

uvést  životní  prostředí  do  původního  stavu,  je-li  to  možné.  Obsahuje  rovněž  požadavek 

zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob v oblasti ochrany životního prostředí a 

stanoví opatření,  které mají státy přijmout k tomu, aby jim umožnily zabavovat majetek a 

vymezit  pravomoci  orgánů,  a  rovněž  zabezpečuje  mezinárodní  spolupráci47. Předpokládá 

uplatnění  sankcí  především v  podobě peněžitého  trestu,  propadnutí  věci  a  jako  ochranné 

opatření zavádí institut uložení povinnosti uvést životní prostředí do původního stavu, je-li to 

možné. Obsahuje rovněž požadavek zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob v 

oblasti ochrany životního prostředí a stanoví opatření,  které mají státy přijmout k tomu, aby 

jim  umožnily  zabavovat  majetek  a  vymezit  pravomoci  orgánů,  a  rovněž  zabezpečuje 

mezinárodní  spolupráci.48 Avšak můžeme se domnívat,  že  vzhledem k paralelnímu vývoji 

trestněprávní úpravy ochrany životního prostředí na úrovni EU bude tato mezinárodni úmluva 

zřejmě časem patřit mezi tzv. spící úmluvy, jelikož pro většinu jejích signatářů bude platit 

42Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; čl. 
VIII
43Convention on the protection of the environment through criminal law (European Treaty Series No. 172)
44http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=172&CM=1&DF=&CL=ENG
45Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.  s. 76
46Summary of the Convention for the protection of environment through criminal law. Dostupné z: 
<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/172.htm>
47Ibid
48Ibid
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kvalitativně obdobná, ale formálně závaznější úprava unijní).49 Jedná se o úmluvu na úrovni 

Rady  Evropy,  tedy  regionální.  Univerzální  mezinárodněprávní  úmluva  týkající  se 

odpovědnosti v oblasti životního prostředí dosud neexistuje.

2.3  Evropské právo

Evropské právo oplývá ve srovnání s právem mezinárodním poměrně propracovanými 

mechanismy postupu v případě nesplnění povinností vyplývajících z příslušných evropských 

norem.50 

V Evropském právu rozlišujeme prameny primární a sekundární.  Prameny primárního 

práva jsou Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“), Smlouva o fungování Evropské unie 

(dále jen „SFEU“) a Evropská Listina základních práv a svobod. V případě sekundárního 

práva  jsou  pramenem  unijního  práva  životního  prostředí  zejména  směrnice,  dále  rovněž 

nařízení a rozhodnutí a právně nezávazná doporučení a stanoviska.  Žádný ze sekundárních 

právních předpisů týkajících se životního prostředí však nekonkretizuje sankce použitelné v 

případě  porušení  povinnosti,  které  jsou jeho obsahem.51 Dalším pramenem unijního  práva 

životního prostředí jsou i mezinárodní smlouvy, k nimž Evropská unie přistoupila. V případě 

životního prostředí jsou to např. Basilejská úmluva o řízení pohybu nebezpečných odpadů 

přes hranice států a jejich zneškodnění či Stockholmská úmluva o persistentních organických 

polutantech.

Nyní  charakterizuji  příslušné  sekundární  prameny  a  jejich  specifika  pro  ochranu 

životního prostředí. 

Směrnice je závazná pro každý stát, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, s 

tím,  že  volba  formy  a  metody  k  jeho  dosažení  je  ponechána  na  uvážení  daného  státu. 

Směrnice  musí  být  transformována  do  vnitrostátního  právního  řádu  ve  stanovené  lhůtě 

formou  obecně  závazného  právního  předpisu.  Environmentální  směrnice  mají  zpravidla 

obecnější povahu a často upravují konkrétní metody, hodnoty emisních limitů apod. Dále jsou 

specifické tím, že jsou primárně adresovány členským státům; fyzické a právnické osoby tedy 

49Stejskal, V. Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu těsně před cílem?. In: 
České právo životního prostředí, 2/2008, s. 7

50Stejskal, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí, In: Nové jevy v právu na počátku 
21. století. Proměny veřejného práva. Karolinum. Univerzita Karlova v Praze 2009. s. 105
51Stejskal, V. Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu těsně před cílem?. In: 
České právo životního prostředí, 2/2008, s. 9
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nemohou být  směrnicí  bezprostředně zavázány52.  Někdy se můžeme setkat  s  rozlišováním 

environmentálních směrnic na rámcové a dceřiné. Rámcové směrnice stanoví obecný rámec 

právní úpravy pro určitou složku životního prostředí, dceřiné směrnice upravují specifické, 

obvykle  pouze  dílčí  aspekty  ochrany  určité  složky  životního  prostředí,  např.  směrnice  o 

normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky konkretizuje Rámcovou směrnici 

vodní politiky Společenství.53 

Nařízení tvoří menší část environmentální legislativy (asi 10%). Jsou závazné a přímo 

aplikovatelné  na  území  všech  členských  států.  Členské  státy  nesmějí  transponovat  obsah 

nařízení  do  vnitrostátních  právních  norem.  Žádné  z  environmentálních  nařízení 

nekonkretizuje sankce za porušení povinností,  které jsou jeho obsahem, zpravidla obsahují 

ustanovení o povinnosti členských států přijmout odpovídající předpisy obsahující sankce za 

jejich  porušení,  jestli  budou  povahy  občanskoprávní,  správněprávní  či  trestněprávní 

ponechávají na úvaze členského státu.54

Rozhodnutí je přímo závazné jako celek pro toho, komu je výslovně určeno. V oblasti 

unijního práva životního prostředí se vyskytuje poměrně často,  jeho předmětem může být 

např. ratifikace mezinárodní úmluvy o životním prostředí.55

Rozhodování Evropského soudního dvora v oblasti ochrany životního prostředí má v 

zásadě prakticky jen dva právní základy, a to žalobu Komise v řízení o porušení smlouvy EU 

(čl.  258 SFEU) a rozhodování o předběžných otázkách podle čl. 267. Nejvíce rozhodnutí v 

otázkách  životního  prostředí  se  týká  oblastí  odpadového  hospodářství,  ochrany  přírody, 

ochrany  vod,  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  ochrany  před  škodlivým  účinkem 

chemických látek.56

Jak vyplývá ze statistických údajů Komise, v roce 2013 bylo Komisí otevřeno celkem 

353 případů porušení povinnosti. Nejčastěji šlo o případy špatné aplikace. Z celkového počtu 

353  porušení  povinností  se  celkem  112  případů  týkalo  nakládání  s  odpady,  80  vodního 

hospodářství,  64  ochrany přírody,  44  ochrany  ovzduší  a  29  posuzování  vlivů  na  životní 

prostředí. V případě České republiky se jedná o 7 případů porušení povinnosti, což je méně 

než většina států. Nejvyšších počtů dosáhly v roce 2013 Španělsko, Itálie a Řecko.57

52Ze směrnice mohou bezprostředně nabývat práva v případě, že jsou její ustanovení dostatečně konkrétní, 
přesná a bezpodmínečná a členský stát netransponoval směrnici řádně a správně v předepsané lhůtě do 
vnitrostátního práva.
53Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 154 - 156
54Ibid, s.154
55Ibid, s. 157
56Stejskal, V.: Role Evropského soudního dvora v ochraně životního prostředí, In: Nové jevy v právu na počátku 
21. století. Proměny veřejného práva. Karolinum. Univerzita Karlova v Praze 2009. s. 123
57Statistics on environmental infringements [online]. [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm>
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2.3.1 Vývoj trestněprávní ochrany životního prostředí na evropské úrovni 
Římská  smlouva  o  založení  Evropského  hospodářského  společenství  z  roku  1957 

žádnou  zmínku  o  životním  prostředí  neobsahovala.  Až  v  roce  1987  zakotvil  Jednotný 

evropský akt ochranu životního prostředí jako jednu z priorit EHS. Soudní dvůr vydal o dva 

roky dříve rozhodnutí58, kde prohlásil, že ochrana životního prostředí je jedním ze základních 

cílů Společenství a ochrana životního prostředí je obecným zájmem. Štrasburská úmluva byla 

inspirací  směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Návrh směrnice byl v roce 

2001  předložen  na  základě  iniciativy  Dánska.  V  lednu  2003  přijala  Rada  EU  rámcové 

rozhodnutí  Rady  č.2003/80/SVV,  o  ochraně  životního  prostředí  prostřednictvím  trestního 

práva,  jež  však Soudní  dvůr  na základě žaloby Komise zrušil59,  neboť bylo přijato  mimo 

legislativní rámec Společenství.60 Rozhodnutím ESD z roku 2007 C-440/05 bylo zrušeno další 

Rámcové rozhodnutí  Rady61 a  vyloučena možnost zavádět konkrétní druh a výše trestních 

sankcí.  Na  jeho  základě  přijali  Evropský  Parlament  a  Rada  v  listopadu  2008  směrnici 

2008/99/ES  o  trestněprávní  ochraně  životní  prostředí,  obsahující  katalog  norem  ES  a 

EURATOM z oblasti ochrany životního prostředí, jejichž porušení zakládá protiprávnost. Její 

článek 6 upravuje odpovědnost právnických osob a článek 7 sankce pro právnické osoby. 

Druh a výše sankce je ponechán na jednotlivých členských státech s jediným požadavkem, a 

to,  že  musí  být  účinné,  přiměřené  a  odrazující.  Preambule  uvádí,  že  je  Společenství  

znepokojeno nárůstem trestných činů proti životnímu prostředí i jejich účinky, které stále více 

přesahují hranice států, v nichž jsou trestné činy páchány. Takové trestné činy představují  

hrozbu pro životní prostředí, a proto vyžadují adekvátní reakci.

Zkušenosti ukázaly, že stávající systémy sankcí k dosažení úplného dodržování zákonů o  

ochraně  životního  prostředí  nedostačují.  Toto  dodržování  by  mohlo  a  mělo  být  posíleno  

dostupností  trestních  sankcí,  jež  ve  srovnání  se  správními  sankcemi  nebo  mechanismem  

náhrady  škody  podle  občanského práva vyjadřují  společenský  nesouhlas  kvalitativně  jiné  

povahy.62

58C-240/83 Procureur de la République v. Associaton de „Défense de Bruleurs“
59Rozhodnutí ESD ve věci C-176/03 (září 2005)
60Jelínek, J., Trestní odpovědnost právnických osob, Praha, Linde Praha, a.s., 2007, s. 129
61Rámcové rozhodnutí Rady 2005/667/SVV o boji proti znečištění z lodí 
62Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně 
životního prostředí
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Jelikož  tato  směrnice  stanoví  minimální  pravidla,  mohou  členské  státy  přijmout  či 

zachovat přísnější opatření,63 budou-li v souladu se Smlouvou. Tak by mohly soudy dostat 

možnost nařídit v rozsudku o vině a trestu pachatele opatření, např. uvedení poškozené složky 

životného prostředí do původního stavu nebo provedení kompenzačního či  vyrovnávacího 

opatření.64 Směrnice kriminalizuje i podněcování, spoluúčast a případy hrubé nedbalosti se 

vztahem k újmě.  Přijetím směrnice byl splněn jeden z cílů 6. akčního programu životního 

prostředí,  přijatého  na  summitu  Rady EU v  Göteborgu  v  roce  2001,  a  to  nutnost  přijetí 

společné úpravy ekologicko-právní odpovědnosti a iniciovat boj s ekologickou kriminalitou.65 

Příslušná směrnice byla se zpožděním implementována do hlavy osmé trestního zákoníku 

zákonem č.  330/2011 Sb.   Články 6 a  7  směrnice  dále  obsahují  požadavek odpovědnosti 

právnických osob za trestné činy proti životnímu prostředí. Ten byl uspokojen přijetím zákona 

č.  418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále „TOPOZ“).

Významnou  úlohu  v  rámci  deliktní  odpovědnosti  dále  hraje Směrnice  Evropského 

parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za 

protiprávní jednání, v jejíchž čl.  4 a čl.  5 jsou uvedena jednání, která jsou považována za 

trestné činy. 

63Bod 12 Směrnice
64Stejskal, V.: Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování práva životního prostředí v evropském kontextu. 
Praha: AUC– Iuridica, 3/2011, s. 54
65Ibid, s. 46
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3  SPRÁVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH 

OSOB V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.1 Obecně o správněprávní odpovědnosti

Odpovědnost za správní delikt je jedním z důsledků porušení povinnosti dané normou 

správního  práva.66 Uplatňuje  se  v  případech  narušení  společenských  vztahů  chráněných 

normami správního práva a  spočívá v povinnosti  subjektu takového deliktu strpět  sankci, 

kterou  za  spáchání  konkrétního  správního  deliktu  zákon  ukládá.  Odpovědnost  vzniká 

okamžikem  protiprávního  jednání,  nazývaném  správní  delikt.  Podle  subjektu správních 

deliktů  rozlišujeme v  systému  správněprávní  odpovědnosti odpovědnost  za  přestupky  a 

odpovědnost za tzv. jiné správní delikty, kterou dále dělíme na odpovědnost za disciplinární 

delikty,  odpovědnost za  pořádkové delikty,  odpovědnost  za  jiné správní  delikty fyzických 

osob  a  odpovědnost  za  správní  delikty  právnických  osob,  kterou  se  budu  dále  zabývat. 

Správněprávní odpovědnost právnických osob je odpovědností objektivní, tedy bez ohledu na 

zavinění.  Což  je  dáno  hlavně  vysokým  stupněm  společenské  nebezpečnosti  možných 

protiprávních jednání právnických osob.67  Důvodem jejího zavedení byla potřeba reagovat na 

vzrůstající  vliv  průmyslových,  obchodních  a  jiných  společností,  jejichž  nelegální  činnost 

může mít na životní prostředí daleko významnější vliv, než v případě jednotlivých fyzických 

osob. Sankce ukládané pouze fyzickým osobám se ukázaly jako málo efektivní,  jelikož v 

případech jednání za právnickou osobu často nelze prokázat vinu konkrétní fyzické osobě, 

sankce jsou příliš nízké a často je nelze vymoci pro nesolventnost pachatele.68 

3.2 Správní delikt

Správní delikt nemá svou legální definici, označuje se jí zpravidla takové protiprávní 

jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený 

normou správního práva.69  Někteří autoři zakládají definici na materiální pojetí deliktu, např. 

66 Jiným důsledkem může být např. uložení povinnosti zjednat nápravu
67 Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 79
68 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. s. 154
69Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 422
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učebnice Teorie práva považuje za pojmový znak ještě společenskou škodlivost jednání.70 V 

této  souvislosti  dlužno  zmínit  záměr  nového  zákona  o  přestupcích,  jež  jako  přestupek 

označuje  i  správní  delikt  právnické  osoby a  který  počítá  s  materiálně  formálním pojetím 

přestupku,  jímž  bude  společensky  škodlivé  jednání  za  přestupek  zákonem  výslovně 

označené.71 Obecnými  pojmovými  znaky  správního  deliktu  jsou:  jednání,  protiprávnost, 

odpovědná osoba,  trestnost,  zavinění,  stanovení skutkové podstaty a procesního postupu v 

zákoně.72 Rozdílné  znaky správních  deliktů  jsou  základem pro  jejich  členění.  Odlišují  se 

navzájem zejména subjektem deliktu, jeho postavením, charakterem porušených povinností, 

znakem zavinění,  účelem a  zaměřením ukládané  sankce.73 Někdy jsou  skutkové  podstaty 

rozčleněny podle druhových objektů nebo podle subjektu deliktu.74

Podle různých kritérií můžeme správní delikty dále dělit. Klasifikaci správních deliktů 

provádějí různí autoři  různě,  např.  přestupky, jiné správní delikty fyzických osob, správní 

delikty právnických osob, smíšené správní delikty, disciplinární správní delikty a pořádkové 

správní delikty.75 Nebo jednoduše do dvou skupin, přestupky a jiné správní delikty.

Úpravu přestupků relativně uceleně obsahuje zákon o přestupcích. Jiné správní delikty 

nejsou  kodifikovány a  není  jednotně  upravena  ani  procesní  stránka  jejich  projednávání  a 

trestání.76 Tzv.  jiné správní  delikty jsou vůči přestupkům speciální.  Jejich procesní úpravu 

najdeme  výlučně  ve  správním řádu.  Je  všeobecně  vytýkáno,  že  dnešní  systém správních 

deliktů  je  značné  nepřehledný  a  komplikovaný,  právní  úprava  je  roztříštěná,  postrádá 

koncepční přístup, skutkové podstaty jsou mnohdy tvořeny zcela nahodile.77 Za nevyhovující 

považuje  právní  stav  v  oblasti  ostatních  správních  deliktů  například  Sládeček,  který  mu 

vytýká  např.  absenci  právních  záruk  řádného  procesu.78 Rovněž  schází  úprava  obecných 

institutů, jako jsou okolnosti vylučující protiprávnost79, zánik trestnosti, zásady pro ukládání 

sankcí,  procesní  pravidla  apod.  Někteří  autoři  vytýkají  rozptýlení  skutkových  podstat 

70Boguzsak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha. ASPI Publishing, s. r. o., 2004, str. 198.
71Ondračková, V., Nová právní úprava odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – vybrané otázky. In: Správní 
právo 1-2/2014. s. 7
72Sládeček, V.: Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 
201
73 Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 426
74Mates, P. a kol.: : Základy správního práva trestního. 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, s. 158
75Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 17-18
76Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 80
77Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 428
78Sládeček, V.: Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 
225
79 Věcný záměr zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich už zavádí jejich demonstrativní výčet. Viz 

Důvodová zpráva k návrhu zákona  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N5FNVYS
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správních  deliktů  do  mnoha  různých  zákonů  nepřehlednost,  např.  Langrová  se  naopak 

přiklání  k  názorům zastávajícím  zařazení  sankčních  ustanovení  do  jednotlivých  právních 

předpisů,  jež  mohou být,  podle  ní,  přesnější  a  srozumitelnější  a  je  jednodušší  zabezpečit 

aktuálnost právní úpravy, jsou-li začleněna do zákona obsahující příslušné povinnosti.80 A v 

neposlední  řadě  se  doporučuje  podpora  tendence  zpřesňování  a  konkretizaci  skutkových 

podstat správních deliktů z důvodů široce vymezených skutkových podstat.81

Jednotlivé delikty, na rozdíl od trestního práva, nemají své vlastní názvy, ale jsou řazeny 

podle  určitých  skupin  –  např.  delikty  na  úseku  vodního  hospodářství,  ochrany přírody a 

krajiny apod.82 Ustanovení  jednotlivých  zákonů  týkající  se  správních  deliktů  právnických 

osob bývají nazvaná např. “Správní delikt fyzické nebo právnické osoby” či “Sankce” nebo 

mohou být bez pojmenování uvozena slovy “Pokuta se ukládá tomu, kdo” apod.

Právnická osoba je subjektem tzv. jiného správního deliktu. Subjektem odpovědnosti je 

právnická osoba jako celek. Může se dopustit dvou kategorií správních deliktů, a to správního 

deliktu právnických osob (např. v zákoně o Antarktidě se setkáme pouze s čistými delikty 

právnických osob), nebo správního deliktu smíšené povahy -  správního deliktu fyzických 

osob při výkonu podnikatelské činnosti a právnických osob. Správní delikty právnických osob 

v jejich „čisté podobě“ však nalezneme v dnešním právním řádu jen ojediněle.83 Formulace se 

v  různých  zákonech  liší,  například  ustanovení  §  21  odst.  2  zákona  o  nakládání  s  GMO 

označuje za subjekt „právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání“, ust. § 88 

odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny potom „právnická osoba nebo fyzická osoba při 

výkonu  podnikatelské  činnosti“.  Při  výkladu  ustanovení  pak  může  být  sporné,  zda 

podnikatelskou činnost musí vykonávat i právnická osoba, či zda se dovětek vztahuje pouze k 

osobě  fyzické.  Podle  právního  názoru  z  rozhodnutí  Vrchního  soudu  v  Praze  se  dovětek 

ohledně podnikatelské činnosti k právnické osobě nevztahuje.84 Například v zákoně o obalech 

je subjekt definován jako „podnikající právnická a fyzická osoba“ a zdá se tedy, že podnikání 

vyžaduje  i  u  osob  právnických,  na  jiných  místech  poté  hovoří  o  správních  deliktech 

právnických a podnikajících fyzických osob. Jiné zákony pak upravují subjekt deliktu zcela 

obecně  („ten,  kdo“),  takže  jej  může  spáchat  kterákoli  fyzická  i  právnická  osoba.  Tato 

80Langrová, V.: Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí. In: České právo životního 
prostředí 2/2004, s. 48
81Chmelík, J. a kol.: Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. Praha: Linde Praha a.s., 2005. s.102
82Ibid, s.102
83Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 449
84Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 4. 1998, sp. zn. 7 A 38/97: „sankční odpovědnost podle 
ustanovení § 88 odst. 1, 2 zákona o ochraně přírody a krajiny lze vyvodit proti každé právnické osobě, která se 
dopustí protiprávního jednání na úseku ochrany přírody a krajiny, tedy i proti obci, a to bez ohledu na skutečnost, 
zda k protiprávnímu jednání právnické osoby došlo při výkonu podnikatelské činnosti či nikoli.“
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skutečnost  je  předmětem  kritiky,  jelikož  vede  mj.  k  další  relativizaci  členění  správních 

deliktů.85 Naopak vhodná formulace je užita například ve vodním zákoně, který v ustanovení 

§ 116 odst. 1 označuje za subjekt „podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby“. 86

Subjektem jiného správního deliktu může být i nepodnikající fyzická osoba. Nejčastěji 

uváděnými příklady jsou odpovědnost vlastníka lesa podle zákona o lesích či odpovědnost 

fyzické osoby podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. e) zákona o mírovém využívání atomové 

energie.87

Odpovědnou právnickou osobou může být jak česká,  tak právnická osoba se sídlem 

mimo území České republiky. Odpovědnost státu za případný správní delikt není v zákonech 

na ochranu životního prostředí explicitně vyloučena. Dovozuje se však, že stát odpovědný 

není.  Zásadně  se  uznává,  že  stát  má  monopol  trestat  a  nemůže  být  tudíž  sám trestán  a 

právnické  osoby veřejného  práva  při  výkonu své  vrchnostenské  veřejné  správy podléhají 

odpovědnosti za výkon veřejné správy, neměly by však odpovídat za správní delikt.88 Případ 

obce jako  pachatele  správního  deliktu  řešil  vrchní  soud  v  Praze  (7  A 38/97): Sankční  

odpovědnost podle ustanovení § 88 odst. 1, 2 zákona ČNR č.  114/1992 Sb. lze vyvodit proti  

každé právnické osobě, která se dopustí protiprávního jednání na úseku ochrany přírody a  

krajiny,  tedy  i  proti  obci,  a  to  bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  k  protiprávnímu  jednání 

právnické osoby došlo při výkonu podnikatelské činnosti či nikoli. 

Obecným objektem správních deliktů je řádný výkon veřejné správy. Druhový objekt 

deliktů je pak dán účelem právní úpravy daného oboru veřejné správy, v případě správních 

deliktů  proti  životnímu prostředí,  je  to  řádný výkon správy např.  na  úseku ochrany vod, 

vodních toků,  zemědělského půdního fondu aj. Individuální objekt pak vyjadřuje konkrétní 

zájem, k jehož ochraně je příslušné ustanovení především určeno.89 Jeho určení je významné z 

hlediska správné kvalifikace skutku.

Objektivní stránku správního deliktu představuje jednání, následek a jejich příčinná 

souvislost,  fakultativně  též  místo,  čas  a  účinek.90 Jednání  je  vyjádřeno  v  individuálních 

85Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s.156
86Langrová, V. Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí, in: České právo životního 
prostředí 2/2004, str. 57
87Např. Průcha, P.: Správní právo-obecná část. 8., doplněné a aktualizované vydání. Doplněk, 2012, s.415
88Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 161
89Ibid, s.159
90Ibid, s.159
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skutkových podstatách. Jednání může spočívat jak činnosti, tak v nečinnosti (např. „nesplní 

ohlašovací povinnost“91, „nevypracuje povodňový plán“92 ). 

Následkem se rozumí porušení nebo ohrožení zájmů, které jsou objektem správního 

deliktu. Správní delikty můžeme dělit podle toho, zda spočívá jejich následek v porušení či 

jen ohrožení  chráněných zájmů a hodnot,  na ohrožovací  a  poruchové.  Někteří  autoři  dále 

rozlišují ještě správní delikty administrativního charakteru spočívající v porušení oznamovací 

či ohlašovací povinnosti.93

Subjektivní stránku tvoří zavinění (úmyslné nebo nedbalostní). Právnická osoba nemá 

vlastní, původní poznání a vůli a nelze jí přičítat zavinění v tom smyslu, v jakém se hovoří o 

zavinění fyzické osoby. Některé teorie její deliktní odpovědnost odmítají a v řadě evropských 

zemí je samostatný postih právnických osob neznámý.94 

Zásadně jde o odpovědnost objektivní, to znamená, že zavinění se nezkoumá. Jelikož 

zavinění  ani  nelze  u  právnických  osob  zjistit  zvyšuje  objektivní  odpovědnost  na  straně 

právnických osob pravděpodobnost uplatnění principu odpovědnosti původce.95 Znamená to, 

že k vyvození odpovědnosti tedy postačí fakt, že právnická osoba svým jednáním porušila 

nebo nesplnila povinnosti  stanovené zákonem96.  Výjimečně se v zákoně objevuje možnost 

liberace. „Absence liberačních důvodů je považována za rozpornou se zásadou odpovědnosti  

původce a bez významu pro preventivní funkci odpovědnosti,  jelikož skutečnost,  že subjekt  

nese odpovědnost  za následky,  které nemohl  ovlivnit,  nezvýší  jeho opatrnost.97”  Liberační 

důvod je většinou formulován tak, že podle něj právnická osoba neodpovídá za protiprávní 

jednání,  jestliže  prokáže,  že  vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno  požadovat,  aby 

porušení  právní  povinnosti  zabránila.  Můžeme se však  setkat  i  s  požadavkem subjektivní 

odpovědnosti správního deliktu právnické osoby, a to v ustanovení § 54 a § 55 lesního zákona 

umožňující postihnout vlastníka lesa za úmyslnou těžbu, resp. úmyslnou činnost způsobující 

škodu. Vlastníkem lesa totiž může být rovněž právnická osoba a v této souvislosti je tedy 

třeba určit osobu, jejíž úmyslné jednání lze přičítat právnické osobě.98 

91§ 37 odst. 1 písm a) zákona o integrované prevenci
92§ 125f odst. 2 písm. a) vodního zákona
93Langrová, V.: Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí, In: České právo životního 
prostředí 2/2004, s. 89
94Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 460
95Langrová, V. Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí, in: České právo životního 
prostředí č. 2/2004, s. 65
96Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s.163
97Langrová, V. Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí, In: České právo životního 
prostředí č. 2/2004, s. 114
98Stejskal, V.: Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity, Eva Roztoková -  IFEC, Praha 2006, s. 
152
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K uplatnění správní odpovědnosti právnické osoby je třeba, aby její jednání naplnilo jak 

obecné znaky,  tak i  znaky konkrétní  skutkové podstaty,  rovněž je třeba naplnit  materiální 

stránku. 

3.3 Souběh správních deliktů

V případě  souběhu správních deliktů lze ukládat sankce podle principu kumulačního, 

absorpčního  či  asperačního.  V případě  správních  deliktů  právnických osob neexistuje,  na 

rozdíl od přestupků, kde se podle zákona uplatňuje zásada absorpce99, ustanovení zakotvující 

postup při ukládání sankcí souběh. Ani úprava sbíhajících se přestupků není úplná, zejména 

neřeší okamžik, do kdy je možné považovat přestupky za sbíhající.  Nejvyšší správní soud 

proto dovodil (1 As 28/2009), že při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se 

přiměřeně  uplatní  principy  ovládající  souběh  trestných  činů.100 Per  analogiam  legis se 

dovozuje použití absorpční zásady rovněž u správních deliktů právnických osob.101  Uložit 

úhrnnou sankci  je  možné jen,  vede-li  se  o  sbíhajících  deliktech  společné  řízení.  Bylo  by 

vhodné  problematiku  souběhů  upravit  u  jednotlivých  skupin  správních  deliktů  aspoň 

částečnou kodifikací jejich obecné části.102 

 

3.4 Sankce

Právním následkem správného  deliktu  právnické  osoby proti  životnímu prostředí  je 

sankce. Můžeme rozlišovat dvě skupiny sankcí a to správní tresty a sankce obnovující povahy. 

Správní tresty se užívají tam, kde nelze nápravy dosáhnout jinak než nápravou subjektu, který 

povinnost porušil. Správní sankce obnovující povahy naproti tomu přicházejí v úvahu tam, 

kde je možná faktická,  věcná náprava protiprávního stavu.103 Mohou být uloženy  ex lege, 

samostatně  i  vedle  trestu,  tzn.  že  nemusí  být  realizovány  pouze  na  základě  rozhodnutí 

správního orgánu a lze uložit povinnost někomu, komu je přičitatelný protiprávní stav.104 V 

99§ 12 odst. 2 zákona o přestupcích
100Jemelka, L., Vetešník, P.: Zákon o přestupcích a přestupkovém řízení. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2011, s. 67
101Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 454
102Damohorský, M. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. Praha: AUC – Iuridica, 3/2011, s. 13
103Průcha, P. Správní právo-obecná část. 8., doplněné a aktualizované vydání. Doplněk, 2012. s.388
104§ 20 písm. f) zákona o odpadech
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oblasti  právní  úpravy  životního  prostředí  mají  vedle  trestů  zásadní  význam.  Dělí  se  na 

opatření omezující a zakazující nějakou činnost a na nápravná opatření, pokud již došlo k 

nežádoucímu stavu ať po právu nebo protiprávní činností.105 Na rozdíl od správních trestů, jež 

směřují převážně do minulosti a mají ve vztahu k pachateli převážně represivní charakter, 

nápravná  opatření  směřují  k  možnosti  odstranění  protiprávního  stavu  pro futuro a  působí 

proto výrazně preventivně.106 

 Nejdůležitější a nejčastěji užívanou sankcí v oblasti správního trestání je pokuta. Do 

odpovědnostního mechanismu lze však řadit i jiné instituty sankčního charakteru než pokuty, 

a to ochranná opatření. Mohli bychom je rozdělit podle toho, zda se týkají subjektu (např. 

odejmutí licence), činnosti či provozu (nejčastěji ve formě zákazu) nebo věci (její odebrání či 

zabavení).107 Jejich ukládání zakotvuje zákon o životním prostředí v ustanovení § 29, když 

stanoví,  že  za  porušení  povinností  stanovených  zvláštními  předpisy  o  ochraně  životního 

prostředí se ukládají  pokuty nebo jiná opatření podle těchto předpisů; tím nejsou dotčeny 

případná trestní odpovědnost ani odpovědnost za škodu podle obecných právních předpisů. V 

řadě dalších zvláštních právních předpisů z oblasti životního prostředí jsou poté rozvedeny 

skutkové situace, kdy správní orgán může ochranné opatření uložit. Ustanovení § 30 zákona o 

životním prostředí dále zavádí pojem předběžné opatření, čímž se rozumí příslušnými orgány 

státní správy pro životní prostředí navržené opatření k nápravě věcně příslušným orgánům 

státní  správy  v  případech,  kdy  hrozí  závažné  poškození  životního  prostředí  nebo  kdy  k 

poškození již došlo, fakultativně uložené spolu s rozhodnutím o dočasném zastavení nebo 

omezení činnosti, která může toto poškození způsobit nebo je již způsobila, na dobu nejdéle 

30 dnů. Odebrání či zabavení věci je obdobou sankce propadnutí věci, s tím, že zde pachatel 

správního deliktu není vlastníkem odebírané věci, případně odebrání vyžaduje ochrana věci, 

V případě týrání zvířat lze podle ustanovení § 27a odst. 21 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání uložit spolu s pokutou zákaz činnosti, propadnutí zvířete nebo zákaz chovu a případně, 

nebylo-li uloženo propadnutí  týraného zvířete a týrané zvíře náleží osobě, kterou nelze za 

správní delikt stíhat, lze rozhodnout o zabrání týraného zvířete.108 Na základě ustanovení § 89 

zákona o ochraně přírody a krajiny může orgán ochrany přírody nedovoleně držené jedince 

zvláště  chráněných druhů rostlin  a živočichů a  ptáků odebrat.  Dále  např.  podle  zákona o 
105Chmelík, J. a kol.: Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. Praha: Nakladatelství Linde Praha a.s., 
2005. s.103
106Vaníček, D., Rada, T. Trestněprávní ochrana životního prostředí  a trestní odpovědnost právnických osob. 
Trestní právo 5/2007, s.10

107 Stejskal, V.: Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity, Eva Roztoková -  IFEC, Praha 2006, s. 
162
108§ 27c zákona na ochranu zvířat proti týrání
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obchodování  s  ohroženými  druhy  inspekce  nebo  celní  orgán  z  důvodů  uvedených  v 

ustanovení  §  34  (zjistí-li  porušení  práva  Evropských  společenství  o  ochraně  ohrožených 

druhů  nebo  tohoto  zákona  nebo  mají-li  tyto  orgány  důvodné  pochybnosti  o  původu 

exempláře, zákonném nakládání s ním, pravosti nebo platnosti povolení nebo potvrzení nebo 

o tom, zda exemplář patří ke druhům nebo populacím, jejichž dovoz, vývoz, zpětný vývoz, 

tranzit nebo obchodní činnosti s nimi jsou omezeny nebo zakázány nebo je zakázáno jejich 

držení) zadrží exemplář. Nápravná opatření jsou krajní odpovědí správního orgánu na zjištěný 

rozpor se zákonem a tomu odpovídá i jejich podíl na celkovém počtu rozhodnutí, v roce 2013 

jich bylo 321 oproti 2 738 udělených pokutám.109

 Sankce se vyměřují dle různých kritérií v zákonech uvedených, jako je doba trvání, 

následky  a  okolnosti  protiprávního  jednání  a  především  závažnost  porušení  právního 

předpisu,  který zřejmě odpovídá kritériu  závažnosti  ohrožení  životního prostředí.110 Vrchní 

soud  v  Praze  ve  svém  rozhodnutí  čj.  7  A 77/99-41  stanovil,  že:  „Neobsahuje-li  zákon 

taxativní  výčet  hledisek,  ke  kterým  je  správní  orgán  při  stanovení  výše  pokuty  povinen  

přihlédnout,  nýbrž  pouze  výčet  příkladmý,  kdy  z  řady  možných  a  v  úvahu  přicházejících 

hledisek  zmiňuje  alespoň některá,  pak  takováto  právní  úprava váže správní  orgán v  tom 

směru, že právě těmito zákonnými hledisky se musí zabývat vždy (avšak nikoli pouze jimi),  

když  vedle  toho správnímu orgánu ponechává na úvaze,  zda přihlédne  ještě  k  hlediskům 

dalším, v zákoně přímo neuvedeným, leč pro projednávaný případ významným. Nevyjádří-li se 

správní orgán k otázce výše pokuty v odůvodnění svého rozhodnutí zákonem požadovaným 

způsobem, jde o pochybení, mající za následek zrušení žalobou napadeného rozhodnutí.“

Při vyměřování sankcí se uplatňují zásady zákonnosti, spravedlnosti, individualizace a 

přiměřenosti.111 Obecně  při  ukládání  sankce  musí  správní  orgán  vzít  v  úvahu  existenci 

recidivy112, ač se žádný zákon z oblasti životního prostředí výslovně o možnosti sankci zvýšit 

při recidivě nezmiňuje.

Jednotlivé  právní  úpravy  se  liší  okruhem  orgánů  oprávněných  k  sankcionování, 

obligatorností  i  výší  sankcí.113 Zákony v oblasti  ochrany životního  prostředí  upřednostňují 

obligatorní ukládání sankcí před fakultativním, výjimku můžeme najít např. v ustanovení § 20 

zákona  o  geologických  pracích.  Subjektem  oprávněným  k  ukládání  sankcí  je  ve  většině 

109Výroční zpráva o činnosti ČIŽP 2013. Dostupné z: http://www.cizp.cz/files/=4252/CIZP_VZ_2013_faze5.pdf
110Stejskal, V.: Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity, Eva Roztoková -  IFEC, Praha 2006, s. 
158
111Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 435
112Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s.173
113Damohorský M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 80
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případů  Česká  inspekce  životního  prostředí  a  příslušný  obecní  a  krajský  úřad.  Jelikož  je 

právní  úprava  pravomocemi  a  kompetencemi  správní  orgánů  velmi  nejednotná,  řešení 

kompetenčních sporů nabízí  například zákon o odpadech, který v ustanovení § 68 odst.  1 

určuje, že  pokutu ukládá, vybírá a vymáhá správní úřad, který jako první zahájil řízení o  

jejím uložení; pokuty uložené inspekcí vymáhá příslušný správce daně. V případě, že bylo  

zahájeno  řízení  ve  stejný  den  inspekcí  a  obecním  úřadem obce  s  rozšířenou  působností,  

provede řízení o uložení pokuty inspekce. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce a  

obecní úřad obce s rozšířenou působností vzájemně informují.  

Jejich sazby jsou většinou určené rozpětím od nuly nebo jiné určité spodní hranice do 

pevně stanovené horní hranice. „Tato rozpětí jsou obecně velmi široká a dávají velký prostor  

správnímu uvážení, se kterým si správní orgány v praxi ne vždy vědí rady, přestože zákon pro  

toto uvážení stanoví kritéria. Velmi často se pak stane, že v jednom rozpětí sazeb nalezneme 

skutkové podstaty správních deliktů velmi rozdílné závažnosti.“114 Např. zákon o lesích stanoví 

pokutu v rozmezí od nuly do určité výše, ve vodním zákoně je pokuta za nedovolené odebrání 

vod stanovena násobkem sazby za 1 m³  a zároveň je tu stanovena maximální výše pokut, 

zákon o geologických pracích zase umožňuje za opakované porušení uložit pokutu ve zvýšené 

sazbě.  V  případě  rozmezí  se  uplatní  správní  uvážení,  které  má  brát  v  úvahu  závažnost 

porušení právního předpisu, doba trvání a následky protiprávního jednání. 

Výše  pokut  je  většinou  v  případě  právnických  osob  jako  subjektů  vyšší  než  u 

nepodnikajících fyzických osob. Není to však vždy pravidlem, např. zákon o obchodování s 

ohroženými druhy stanoví téměř shodné sankce. Výše pokut pro fyzické nepodnikající osoby i 

osoby  právnické  se  pohybuje  do  částky  1  500  000  Kč.  Tato  úprava  se  jeví  poněkud 

překvapující  kvůli  míře  poškození,  kterou  právnická  osoba  může  způsobit  i  kvůli  jejím 

ekonomickým prostředkům.

Pokuta nemá být,  jak bylo judikováno Ústavním soudem, likvidační.  Nepřípustná je 

taková pokuta, která natolik přesáhne možné výnosy z podnikání, že se podnikatelská činnost 

stává bezúčelnou.115 V praxi se pak stává,  že  námitka,  že  uložená pokuta je likvidační,  je 

obsažena v každém druhém odvolání proti uložení pokuty.116

Správní řízení o uložení sankce je zahajováno z moci úřední, zásada oportunity, tedy že 

orgán  projedná  jen  ty  delikty,  jejichž  projednání  považuje  za  účelné,  se  uplatní  jen  u 

pořádkových deliktů.
114Langrová, V.: Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí, in: České právo životního 
prostředí 2/2004, s. 115
115Nález Ústavního soudu ze dne 13.8.2002, Pl. ÚS 3/02
116Havelková, S.: Protiprávní jednání. In: Ochrana přírody 2/2014. s. 27
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Dalším právním následkem spáchání  správního  deliktu může být  ochranné opatření, 

mající především preventivní a zabezpečovací funkci, uložení je možné jen tam, kde to zákon 

připouští.117 Jde o opatření státního donucení, jež způsobuje určitou újmu osobám, kterým je  

ukládáno, a současně chrání zájmy společnosti, od sankcí se odlišují tím, že způsobená újma 

není účelem, ale nezbytným důsledkem jejich výchovného a preventivního zaměření118

Jednotlivé právní předpisy se liší v tom, komu svěřují uložení pokuty a kdo je podle 

nich oprávněn přijímat výnosy z pokut. Subjektem oprávněným k ukládání správních sankcí 

jsou  orgány  státní  správy  ochrany  životního  prostředí,  a  to  Česká  inspekce  životního 

prostředí,  příslušný obecní  a  krajský úřad,  správa chráněných krajinných oblastí  a  správa 

národních parků.

3.5 Zánik trestnosti 

Zánik trestnosti znamená, že subjekt protiprávního jednání již nelze z určitého důvodu, 

nastalého po spáchání správního deliktu, ale dříve,  než je o něm pravomocně rozhodnuto, 

sankčně postihnout. Obecně se za důvody zániku trestnosti považují: smrt (zánik) odpovědné 

osoby,  uplynutí  doby,  udělení  amnestie,  účinná  lítost,  popř.  zánik  nebezpečnosti  pro 

společnost119.  V případě  správních  deliktů  právnických  osob  uvádějí  zákony  pouze  jeden 

důvod zániku trestnosti, a to uplynutí času. Nicméně lze k němu zařadit i zánik právnické 

osoby, který se dovozuje ze zásady individuální odpovědnosti za spáchání správního deliktu.120 

V případech,  kdy právnická  osoba zanikne  v průběhu řízení  o  uložení  pokuty za  správní 

delikt, nelze pokutu uložit jejímu právnímu nástupci, a to i kdyby přejímal všechna práva a 

povinnosti  v  okamžiku zániku  svého  právního  předchůdce  existující  a  jelikož  v praxi  již 

mnohokrát  právnická  osoba  zanikla  za  účelem  vyhnout  se  správněprávní  odpovědnosti, 

Prášková upozorňuje na vhodnost úpravy odpovědnosti právního nástupce a navrhuje institut 

kauce při zahájení správního řízení.121 Institut záruky za splnění povinnosti obsahuje ust. § 147 

správního  řádu.  Jeho  užití  je  však  v  řízení  z  moci  úřední  vázáno  na  případy  stanovené 

zvláštním zákonem. Oproti takové obecné úpravě by bylo třeba upravit důvody, pro které lze 

rozhodnout o složení záruky, upřesnit výši záruky s ohledem na sankční charakter ukládané 

117Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s.173
118Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 434
119Prášková, H. Zánik trestnosti správních deliktů právnických osob, Právní praxe 10/2000, s. 621
120Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 168
121Prášková, H. Zánik trestnosti správních deliktů právnických osob, Právní praxe 10/2000, str. 621
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povinnosti,  případy,  kdy se záruka vrací  a kdy je prohlášena za propadlou (včetně pořadí 

uspokojení  pohledávek).122  Návrh zákona o odpovědnosti  za  přestupky a  řízení  o nich již 

počítá se zakotvením přechodu odpovědnosti právnické osoby na jejího právního nástupce.123

Lhůty,  jejichž uplynutím zaniká  trestnost,  upravují  zvláštní  zákony.  Stanovené lhůty 

běží  ode dne,  kdy se příslušný správní orgán o porušení  povinnosti  dozvěděl (subjektivní 

lhůta)  a jednak ode dne,  kdy byl  čin  spáchán (objektivní  lhůta).  Jsou stanoveny buď pro 

pravomocné uložené sankce,  nebo pro zahájení řízení o správním deliktu nebo kombinací 

těchto. Nejčastější jednoletá subjektivní lhůta a tříletá objektivní. Co se rozumí subjektivní 

lhůtou pro uložení pokuty za správní delikt, vymezil Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí 

čj. 7 A 147/94-17, ve kterém stanoví: „Termín „dozvědět se o porušení povinnosti“ postačí, že  

vzniklo důvodné podezření, že se tak stalo. Den, kdy je tato skutečnost správnímu orgánu 

oznámena,  nebo  zjištěna  při  plnění  pracovních  úkolů  nebo  v  souvislosti  s  nimi  jeho 

pracovníky, je den, kdy se správní orgán o porušení povinnosti dozvěděl.  Jednoletá lhůta se 

zdá být velmi krátká. Vhodné by bylo, jak nastiňuje Damohorský124, nastavit promlčecí lhůtu 

různě u různých skupin správních deliktů.  Podle věcného záměru zákona o přestupcích a 

řízení o nich jsou upraveny dvě promlčecí doby, obyčejná jednoletá a tříletá, která se uplatní u 

zvlášť závažných přestupků. Délka promlčecí doby je tak odstupňována na základě kritéria, 

kterým je horní hranice sazby pokuty, jež má vypovídat o vyšší typové závažnosti takového 

přestupku.125

3.6 Některé procesní instituty

Ač Ústava neklade na správní trestání výslovně žádné požadavky (čl. 39 a 40 Ústavy se 

výslovně vztahuje jen na trestné činy),  základní  principy správního trestání  lze  dovodit  z 

obecných  ústavních  požadavků  na  uplatňování  veřejné  moci,  z  obecných  principů 

demokratického  právního  státu  a  z  mezinárodních  smluv,  i  evropských  dokumentů.126 S 

neexistencí  dobré,  ucelené  a  dostatečně  podrobné  úpravy  správní  odpovědnosti  vzrůstá 

122Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 385
123Důvodová zpráva k návrhu zákona  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N5FNVYS

124Damohorský, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. Praha: AUC – Iuridica, 3/2011, s. 13
125Důvodová zpráva k návrhu zákona  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N5FNVYS

126Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 419
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význam základních  principů  trestání.127 Správní  delikty právnických osob proti  životnímu 

prostředí se projednávají  podle správního řádu s případnými odchylkami,  mající  charakter 

jednotlivostí jako například určení místní příslušnosti.128 Chybějící procesně právní instituty 

mohou  být  nahrazeny  použitím  analogie  k  úpravě  v  přestupkovém  zákoně,  není-li  to  v 

neprospěch pachatele či to povaha institutu nevylučuje.129  Správní delikty se projednávají z 

úřední  povinnosti  nebo  na  návrh.  Naše  právní  úprava  nezná  návrhové  správní  delikty 

právnických osob (na rozdíl od úpravy v přestupkovém zákoně, který je v ustanovení § 68 

taxativně  určuje).  Základním  problémem  právní  úpravy  řízení  o  správních  deliktech  je 

zajištění  souladu  s  mezinárodními  smlouvami  a  Doporučeními  Rady  Evropy,  zejména  s 

požadavky  Evropské  úmluvy  o  lidských  právech.130 Přijetím  zákona  o  odpovědnosti  za 

přestupky a řízení o nich, jehož věcný záměr byl již schválen usnesením vlády, však snad 

konečně dojde k naplnění článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

který dopadá nejen na trestní řízení, ale i na správní trestání, což dosud není v českém právu 

upraveno.131

V případě správních deliktů proti životnímu prostředí není v žádném zákoně upravena 

možnost upuštění od potrestání a uplatňuje se zásada legality stíhání.  

Podle § 125l odst. 3 vodního zákona lze na návrh pachatele správní řízení o uložení 

pokuty  zastavit, a to za podmínek tohoto ustanovení splněných kumulativně, tedy: jestliže 

pachatel  správního  deliktu  přijme  faktická  opatření  k  odstranění  následků  porušení 

povinnosti, jakož i opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních 

nebo  povrchových  vod,  a  zároveň  by  uložení  pokuty  vzhledem  k  nákladům na  učiněná 

opatření  vedlo  k  nepřiměřené  tvrdosti.  Podobné  ustanovení  obsahoval  před  novelou 

provedenou zákonem o integrované prevenci a dával tím přednost účinné nápravě následků 

porušení povinnosti před potrestáním původce. Bylo k tomu potřeba splnit tyto podmínky: 

provozovatel  zařízení  zajistil  odstranění  následků  porušení  povinnosti  a  přijal  opatření 

zamezující  dalšímu  trvání  nebo obnově  protiprávního  stavu a  zároveň by uložení  pokuty 

vzhledem k opatřením učiněným provozovatelem zařízení  vedlo k nepřiměřené tvrdosti.132 

Zastavení  řízení  je  dále  možné  použít  i  v  případě  zjištění  nedostatků  materiální  stránky 

deliktu.  V těchto  všech  uvedených  případech  však  nelze  bohužel  mluvit  o  preventivním 

127Prášková, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 22
128Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 455
129Ibid
130Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s.174
131Havelková, S.: Protiprávní jednání. In: Ochrana přírody 2/2014. s. 27
132§ 39 zákona o integrované prevenci před předmětnou novelou
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účinku133,  na  rozdíl  od  upuštění  od  potrestání,  upraveném v zákoně o přestupcích134,  kdy 

upuštění od uložení sankce předchází projednání přestupku. 

Odvolání proti  rozhodnutí  správního  orgánu  ve  věci  správního  deliktu  z  oblasti 

životního prostředí má zásadně odkladný účinek, některé zákony jej však mohou vyloučit (na 

rozdíl  od  úpravy v  přestupkovém zákoně,  kde  je  suspenzivní  účinek  odvolání  vyloučen). 

Například ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání stanoví, že odvolání podané proti 

rozhodnutí  obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  nařizující  a  zajišťující  umístění 

týraného  zvířete  do  náhradní  péče,  vyžaduje-li  to  jeho  zdravotní  stav,  nebo  pokud  je 

opakovaně týráno, nemá odkladný účinek. Podobně nemá podle ustanovení § 28 zákona o 

Antarktidě odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o odebrání nerostů, paleontologických 

nálezů, živočichů, rostlin nebo výrobků z nich, o nichž lze důvodně předpokládat, že byly 

získány českou osobou v Antarktidě v rozporu se zákonem.  Odkladný účinek se vylučuje 

zejména u odvolání proti rozhodnutí o ochranných opatřeních, z důvodu jejich prevenčního a 

předběžného charakteru.

     

3.7 Úprava správněprávní odpovědnosti právnických osob ve vybraných 

zákonech o ochraně životního prostředí

Co se oblasti ochrany přírody a krajiny týká, je deliktní odpovědnost právnických osob 

upravena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na základě jehož ust. § 88 

s  názvem  „Pokuty  právnickým  osobám  a  fyzickým  osobám  při  výkonu  podnikatelské 

činnosti“ lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, a to podle závažnosti protiprávního 

jednání a podle rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a krajiny.

     Orgán ochrany přírody může rovněž uložit sankci v podobě odebrání nedovoleně 

držených jedinců zvláště  chráněných druhů, zejména v případech nezákonných obchodů s 

ohroženými a chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Vodní  zákon upravuje  správní  delikty právnických  osob ve  své  hlavě  XII  nazvané 

Správní  delikty.  Všechny  správní  delikty  odkazují  na  porušení  konkrétních  zákonných 

ustanovení vodního zákona. Vodní zákon je specifický svým institutem možnosti  zastavení 

133Langrová, V.: Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí, In: České právo životního 
prostředí 2/2004, s.85
134§ 11 odst. 3 zákona o přestupcích
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správního řízení,  jestliže  pachatel  přijme faktická opatření k odstranění následků porušení 

povinnosti  a  opatření  zamezující  dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo 

povrchových vod, a zároveň by uložení pokuty vzhledem k nákladům na učiněná opatření 

vedlo  k  nepřiměřené  tvrdosti.  Faktickými  opatřeními  se  rozumí  činnosti  směřující  k 

odstranění  reálných následků porušení povinnosti,  nikoli  administrativní  úkony spočívající 

např. v dodatečném podání žádosti o povolení.135 

Zákon o ochraně ovzduší upravuje odpovědnost právnických osob ve své části páté 

pod názvem Opatření  k  nápravě a  správní  delikty.  Zákon rozlišuje  5  úrovní  pro nejvyšší 

možnou výši pokuty, kterou orgán ochrany přírody uloží. Při určení výše pokuty právnické 

osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 

následkům,  době  trvání  protiprávního  stavu  a  k  okolnostem,  za  nichž  byl  spáchán. 

Ustanovení § 26 „správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“ v jednotlivých 

odstavcích rozlišuje subjekty na jakoukoli právnickou nebo podnikající fyzickou osobu (odst.

1,  6),  právnickou  osobu  nebo  podnikající  fyzickou  osobu,  která  je  provozovatelem 

stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (odst. 1, 2), právnickou osobu 

nebo podnikající fyzickou osobu, která je provozovatelem stacionárního zdroje, v němž je 

tepelně zpracováván odpad (odst.  1, 2, 3), různé, pod jednotlivými písmeny specifikované 

právnické  osoby (  odst.  4)  a  autorizovanou osobu podle  §  32  (odst.  5).  Pokuty vybírá  a 

vymáhá celní úřad. 

Lesní  zákon upravuje varianty správního  trestání  v  hlavě  deváté  s  názvem Sankce, 

která obsahuje dva oddíly – oddíl první nazvaný Přestupky (§ 53) upravuje postih  za správní 

delikty,  které  jsou  založené  na  principu  odpovědnosti  za  zavinění,  o  nichž  a  jejich 

projednávání platí obecné předpisy136 (zákon o přestupcích)  a oddíl druhý nazvaný Pokuty (§ 

54 –  § 57) upravuje postih za jiné správní delikty s možností uložit výrazně vyšší pokutu 

(100 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč). Zákon třídí delikty poněkud nesystematicky, ustanovení § 

54 a § 55 jsou ve vztahu speciality a z něho plynoucího poměru mezi obecným a zvláštním. 

Ustanovení § 55 stanoví pokuty ukládané vlastníku lesa, což může být i fyzická osoba, která 

zde bude podléhat objektivní odpovědnosti  nebo „jiné osobě“, subjektem podle ust. § 54 je 

kdokoli, tím se směšuje rozdíl mezi přestupkem a jiným správním deliktem, založeným na 

objektivní odpovědnosti.137 Vlastník tedy bude prioritně postižen podle ustanovení § 55, což 

135Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V.: Vodní zákon. 2. vydání. Praha. SONDY, s.r.o., 2013, s. 300
136§ 53 odst. 3 lesního zákona
137Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 336
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však nevylučuje jeho postih i podle ust. § 54, dopustí-li se jako jiná osoba deliktu, který není 

uveden v ust.  § 55.138 Vlastní úpravu deliktní odpovědnosti fyzických a právnických osob, 

které svojí činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích, obsahuje § 4 až 6 zákona 

282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí. Za delikty uvedené v těchto ustanoveních 

ukládá pokuty pouze Česká inspekce životního prostředí, pokuty za správní delikty uvedené 

v lesním zákoně oprávněna naopak není.139

Na základě zákona o odpadech mohou být pokuty za jiné správní delikty uložené v 

rozmezí od 300 000 Kč do 50 000 000 Kč s tím, že výše pokuty záleží na povaze a závažnosti 

jednání. Odpovědností v ochraně před odpady se však nezabývá pouze zákon o odpadech. 

Nakládání s některými zvláštními druhy odpadů je upraveno v jiných právních předpisech, a 

to buď zcela (např. emise do ovzduší) nebo cestou zvláštní právní úpravy, která řeší některé 

aspekty  (např.  odpady  z  obalů).140 K  projednání  správních  deliktů  jsou  příslušné  Česká 

inspekce  životního  prostředí,  orgány  obcí  nebo  orgány obcí  s  rozšířenou  působností.  Za 

převoz odpadu přes hranice byla Českou inspekcí životního prostředí uložena loni nejvyšší 

pokuta 25 milionů Kč společnosti NISA RECYCLING, s.r.o..141 Pokuty z oblasti odpadového 

hospodářství patří každoročně mezi nejvyšší.

Zákon o integrované prevenci ve své hlavě VI. „Správní delikty“ upravuje správní 

delikty právnických osob v ust. § 37 a § 38. Postihuje delikty uživatelů registrovaných látek a 

provozovatelů zařízení, právních nástupců provozovatelů zařízení a odborně způsobilé osoby. 

Provozovatelem zařízení je právnická osoba nebo fyzická osoba, která skutečně provozuje 

nebo bude provozovat zařízení a není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za 

provozovatele  zařízení  vlastník  zařízení142;  odborně  způsobilou  je  osoba  s  pověřením 

ministerstva  k  poskytování  odborných  vyjádření,  a  to  zapsáním  do  Seznamu  odborně 

způsobilých osob143. Subjektem oprávněným k projednání deliktu je Česka inspekce životního 

prostředí,  Krajský  úřad,  Ministerstvo  nebo  Krajská  hygienická  stanice.   Konkrétní  výše 

pokuty je rozčleněna podle horní hranice do dvou skupin, a to do 2 000 000 Kč, a do 10 000 

000 Kč, podle skutkové podstaty správního deliktu; dolní hranice nejsou zákonem stanoveny.

138Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 179
139Ibid, s. 182
140Nová, I.: Právní úprava odpovědnosti v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí. České právo 
životního prostřed 2008/1, s. 80
141Výroční zpráva o činnosti ČIŽP 2013. Dostupné z: http://www.cizp.cz/files/=4252/CIZP_VZ_2013_faze5.pdf
142§ 2 písm. h) zákona o integrované prevenci
143§ 6 odst. 1 zákona o integrované prevenci
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3.8 Shrnutí a návrhy de lege ferenda

Hmotněprávní  úpravu  správní  odpovědnosti  právnických  osob  na  úseku  ochrany 

životního  prostředí  nalezneme v  mnoha zvláštních  zákonech.  Různé instituty jsou  v  nich 

řešeny různě, některé instituty absentují (např. okolnosti vylučující protiprávnost) a úpravě je 

celkově vytýkána nepřehlednost a roztříštěnost. Rovněž neexistuje rejstřík uložených sankcí 

za správní delikty právnických osob (a celkově správní delikty) a chybějí tedy ucelené údaje o 

spáchaných deliktech. 

Za velký nedostatek úpravy správní odpovědnosti právnických osob považuji, že pokutu 

nelze uložit  právnímu nástupci  právnické osoby a v praxi  již  mnohokrát  právnická osoba 

zanikla za účelem vyhnout se správněprávní odpovědnosti  a bylo by tedy vhodné upravit 

přechod odpovědnosti na právního nástupce či např. zavést institut povinné kauce při zahájení 

správního řízení.

Pozitivum některých  úprav  vidím  v  možnosti  zastavení  řízení,  tedy  prioritě  účinné 

nápravy následků porušení povinnosti a přijetí opatření, aby k opětovnému vzniku nedošlo, 

jenž jsou v případě deliktů na úseku ochrany životního prostředí  obzvláště  důležitá,  před 

potrestáním. Tuto možnost zavádí již zmíněný vodní zákon. Dále je možno zastavit řízení i v 

případě zjištění nedostatku materiální stránky.144

Nedostatkem se jeví i  krátké promlčení lhůty a rovnost jejich délky navzdory velmi 

odlišným závažnostem různých správních deliktů na úseku ochrany životního prostředí a bylo 

by tedy vhodné upravit jejich promlčecí doby různě.

Dne 3. dubna 2013 byl usnesením vlády schválen věcný záměr zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení  o nich,  který si  klade za cíl  vytvořit  jednotnou a  komplexní  právní 

úpravu správní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob a právní 

úpravu  specifického  řízení  k  uplatnění  této  odpovědnosti.145 Záměr  počítá  s  materiálně 

formálním pojetím přestupku, jímž bude společensky škodlivé jednání za přestupek zákonem 

výslovně označené. Nutno však uvést, že účinností trestního zákoníku, který zavedl formální 

pojetí  trestného  činu,  došlo  k  přesunutí  mnoha  deliktů  do  roviny  práva  správního,  kde 

materiální pojetí deliktu setrvává, a doufejme, že nový zákon o přestupcích nezpůsobí další 

přesun,  tentokrát  úplně  z  oblasti  veřejnoprávního  postihu.  Právnickým osobám bude dále 
144Rozsudek NSS č. j. 5 As 21/2008
145 Kaucký, J. Úvodem. In: Správní právo 1-2/2014. s.5
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možno uložit  sankce jako napomenutí,  pokuta,  zákaz činnosti,  propadnutí  věci,  zveřejnění 

rozhodnutí o přestupku, zákaz plnění veřejných zakázek nebo koncesní smlouvy nebo účasti 

ve veřejné soutěži, zákaz přijímat veřejnoprávní dotace a subvence. Toto rozšíření rejstříku 

sankcí,  zejména  novou  možnost  uložení  zákazu  činnosti  i  právnickým  osobám,  lze  při 

současné  existenci  pouze  jedné  sankce  v  užším slova smyslu,  jen  uvítat.  Celkově  takové 

sjednocení  úpravy  některých  institutů  správněprávní  odpovědnosti  jednoznačně  hodnotím 

jako přínos, neboť, jak podotýká Damohorský, environmentální a jiné společenské problémy 

nelze  donekonečna  řešit  hypertrofií,  specializací  a  fragmentací  práva,  ale  naopak  jejím 

zobecněním.146 

V současnosti bývá rovněž často poukazováno na absenci odpovídajícího personálního 

zajištění přestupkové agendy (zejména v oblasti vzdělanosti a odbornosti úředníků), což má 

přímý  dopad  na  kvalitu  řízení.  Zmiňovaný  vládní  návrh  přináší  požadavky  na  zvýšení 

kvalifikace oprávněných úředních osob, které vedou řízení o správním deliktu. Tou by mohla 

být v budoucnu jen osoba s magisterským vysokoškolským vzděláním v právním oboru (resp. 

oblasti).147 

146Damohorský, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. Praha: AUC – Iuridica, 3/2011. s. 17

147Důvodová zpráva k návrhu zákona  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dostupné z: 
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9N5FNVYS
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 4 TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH 

OSOB V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Obecně o trestněprávní odpovědnosti

Trestněprávní  odpovědností  se  rozumí  povinnost  strpět  trest  jako soudem stanovený 

právní  následek  spáchání  trestného  činu,  jenž  je  porušením  právní  povinnosti  neminem 

laedere,  konkretizovaný  zákonnými  skutkovými  podstatami  trestných  činů.148 Trestní 

odpovědnost nastupuje jako  ultima ratio a trestní právo má tedy být aplikováno jen v těch 

nejzávažnějších případech, kdy již nedostačují prostředky jiných právních odvětví.

Funkce  trestní  odpovědnosti  je  především  represivní,  což  znamená,  že  zabraňuje 

pachateli páchat další trestnou činnost a preventivní, působící jak na individuální rovině, tj. 

aby  pachatel  opět  nepoškozoval  životní  prostředí,  tak  na  úrovni  obecné,  neboť  odrazuje 

případné  další  potenciální  pachatele.149 Dalšími  funkcemi trestní  odpovědnosti  jsou funkce 

realizační a satisfakční.150

Trestní  postih  právnických  osob  umožňuje  účinnější  ochranu  společenských  zájmů, 

neboť  trestní  sankce  ukládané  právnickým  osobám  mohou  být  mnohem  přísnější  než  u 

fyzických osob a  může se  stávat,  že  na  trestní  postih  fyzické  osoby,  která  v  rámci  dané 

právnické osoby jedná,  nebere právnická osoba ohled a pokračuje dále ve své nezákonné 

činnosti.151 Zaměstnanci  podniku,  kteří  byli  odsouzeni  za  trestný  čin  spáchaný  v  zájmu 

organizace, mohou být po odsouzení pochváleni, povýšeni či jinak dodatečně odměněni právě 

tímto  podnikem  a  i  když  došlo  k  postihu  fyzické  osoby,  nebývali  před  zavedením 

trestněprávní  odpovědnosti  právnických  osob  výjimečné  případy,  kdy  právnická  osoba 

pokračovala v protiprávní činnosti,  což bylo typické pro jednání ohrožující  či  poškozující 

životní prostředí.152 Navíc často ani nelze zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala a nese 

tedy  trestní  odpovědnost.  Nebo  je  sice  možné  trestně  postihnout  určitou  fyzickou  osobu, 

nicméně právnická osoba a ani trestní postihy konkrétních osob činných v dané právnické 

148Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 1995, s.201
149Ibid, s. 126-127
150Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné: Obecná část. Brno.  Masarykova univerzita. 2005, s. 145
151Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.61
152Jelínek, J., Beran, K.: Trestní odpovědnost právnických osob, In: Nové jevy v právu na počátku 21. století. 
Proměny veřejného práva. Karolinum. Univerzita Karlova v Praze 2009. s. 206

38



osobě nebrání takové právnické osobě dále porušovat zákony.153 Dále také,  např. v oblasti 

nakládání s odpady, mohou být nelegální aktivity běžnou praxí při činnosti dané právnické 

osoby. 

Trestní  postih právnických osob se vyznačuje jistou nespravedlností,  trestněprávními 

sankcemi mohou totiž být postiženy také osoby, které nemohly protiprávní jednání právnické 

osoby  nijak  ovlivnit  (majitelé  či  akcionáři  podniku,  kterým  klesne  zisk  nebo  např. 

zaměstnanci, kteří ztratí příjem či dokonce místo), což připomíná určitou formu kolektivní 

viny.154

Ačkoli trestní právo nikdy nebude rozhodujícím pramenem právní regulace životního 

prostředí a ani jejím rozhodujícím nástrojem, je jeho existence a řádné fungování nezbytnou 

podmínkou ochrany životního prostředí.155 

4.1.1 Vývoj trestněprávní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí
V českém trestním právu teprve novela z roku 1989 zavedla dvě skutkové podstaty jednoho 

trestného činu proti životnímu prostředí, a to úmyslné a nedbalostní ohrožení a poškození 

životního  prostředí  (§  181a  a  §  181b)  odkazující  na  zvláštní  složkové  předpisy  práva 

životního prostředí.  I  do roku 1989 však některé  skutkové podstaty s  ochranou životního 

prostředí  souvisely,  např.  „poškozování  majetku  v  socialistickém  vlastnictví“,  „obecné 

ohrožení“ nebo různá ustanovení o ochraně zdraví.  Základem pro určení závažnosti deliktu 

byla vyčíslitelná hodnota vzniklé škody.

Zásadní změny nastaly novelou provedenou zákonem č. 134/2002 Sb., účinnou od 1.7.2002, 

jež zavedla  privilegované skutkové podstaty § 181c "Poškozování lesa těžbou", ust. § 181e 

"Nakládání  s  nebezpečnými  odpady",  ust.  §  181f  až  §  181h  "Neoprávněné  nakládání  s 

chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami" a zároveň novelizovala 

§ 181a a § 181b. 

Až  zákon  č.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník  přinesl  novou,  samostatnou  hlavu  VIII., 

soustřeďující  skutkové  podstaty  trestných  činů  proti  životnímu prostředí.  Nejvýznamnější 

novelou  trestního  zákoníku týkající  se  skutkových  podstat  trestných činů  proti  životnímu 

prostředí byl zákon č. 330/2011 Sb. transponující směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí a směrnici 

153Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.15
154Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. vydání. 
Praha: Leges, 2013, s. 110
155Damohorský, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha. Univerzita Karlova, 1999, s. 132
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Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 

2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání. Předmětná novela 

změnila a upravila dikce trestných činů poškození a ohrožení životního prostředí, poškození a 

ohrožení životního prostředí z nedbalosti (u těchto dvou skutkových podstat došlo k zásadní 

změně, kdy jejich podmínky aplikovatelnými na životní prostředí jako celek i na všechny jeho 

složky,  nikoli  jen  na  rostlinstvo  a  živočišstvo156),  neoprávněného  vypuštění  znečišťujících 

látek,  neoprávněného nakládání  s  chráněnými volně žijícími živočichy a  planě rostoucími 

rostlinami pytláctví, neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami z nedbalosti a pytláctví, k rozšíření společného ustanovení k trestným 

činům poškození a ohrožení životního prostředí, poškození a ohrožení životního prostředí z 

nedbalosti  a poškození lesa,  k nahrazení trestného činu odnímání nebo ničení živočichů a 

rostlin  trestným činem poškození  chráněných částí  přírody a  přidala  další  dva zcela  nové 

trestné činy proti životnímu prostředí, a to trestný činu poškození vodního zdroje a trestný čin 

neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu.

Důležitým  mezníkem  v  oblasti  trestněprávní  odpovědnosti  na  úseku  ochrany  životního 

prostředí bylo přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jež 

byl  přes  veto  prezidenta  republiky  schválen  a  účinnosti  nabyl  k  1.  1.  2012.157  Prvním 

evropským státem, který přijal  právní úpravu trestní  odpovědnosti  právnických osob, bylo 

Nizozemí, a to v roce 1976, dále tak učinil ve stejném roce Island. Požadavek trestněprávní 

odpovědnosti právnických osob se v mezinárodněprávních dokumentech objevuje od konce 

70. let 20. století. Doporučení zavést trestní odpovědnost právnických osob u trestných činů 

proti životnímu prostředí bylo přijato rezolucí  XV. mezinárodního kongresu trestního práva v 

Riu de Janeiru v roce 1994. Právnická osoba byla  často využívána k zakrývání nelegální 

činnosti a k propírání zisků z trestné činnosti a fyzickým osobám se často dařilo vyhnout se 

trestní odpovědnosti, s odvoláním, že rozhodoval kolektivní orgán.158 Rovněž velkým limitem 

v oblasti ukládání sankcí právnickým osobám byla neexistence tak účinného trestu, jakým je 

trest odnětí svobody u osob fyzických a peněžitý trest rozhodně nemá takovou účinnost.159

Dále uvádím hlavní argumenty pro zavedení trestní  odpovědnosti  právnických osob podle 

Jelínka.160 Individuální  odpovědnost  v  podmínkách  kolektivních  organizačních  forem není 

156Stejskal, V.: Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování práva životního prostředí v evropském kontextu. 
Praha: AUC– Iuridica, 3/2011, s. 50
157Tedy pouhých 10 dní po jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů
158Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.15
159Vaníček, D., Rada, T. Trestněprávní ochrana životního prostředí a trestní odpovědnost právnických osob. 
Trestní právo, 5/2007, str. 7
160Jelínek, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Linde, Praha, s. 36
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schopná zabránit zvlášť škodlivým důsledkům vznikajícím ve sféře činnosti právnických osob 

mající mnohdy rozsáhlé a těžko napravitelné důsledky, jako je poškození životního prostředí 

haváriemi výrobních provozů, ropných tankerů, apod. Právnické osoby vystupují často jako 

nástroje  ke spáchání  trestné  činnosti,  s  tím že jsou k některým jednáním nezbytné.  Mezi 

dalšími  důvody  pro  zavedení  trestní  odpovědnosti  uvádí  roztříštěnou  a  nedostatečnou 

správněprávní  odpovědnost  a  sankce,  které  nejsou s  to  dostatečně  postihnout  společensky 

škodlivé  důsledky činnosti  právnických osob.  A navíc  v  mnohých případech nelze  vůbec 

dovodit  individuální  trestní  odpovědnost  pachatele,  např.  v  důsledku  neprůhledných 

organizačních  vztahů  uvnitř  právnické  osoby,  nedostatku  důkazů  pro  trestní  odpovědnost 

fyzických  osob,  rozptýlené  individuální  odpovědnosti  osob.  Dále,  co  se  odhalování  a 

projednávání závažných deliktů právnických osob týká, nejsou správní orgány často právně, 

organizačně ani personálně vybaveny.161

Vývoj trestněprávní odpovědnosti by se v budoucnu ještě mohl, jak upozorňuje Damohorský, 

rozšířit  o  zvláštní  odpovědnost  ředitelů  a  manažerů,  kteří  sice  čin  přímo  nespáchali, 

odpovídají však za provoz a pořádek ve firmě jako celku a nesou tedy nejen zvýšené výhody a 

odměny ale i rizika včetně speciální odpovědnosti.162

4.2 Trestný čin

Trestné  činy  proti  životnímu  prostředí  jsou  charakteristické  blanketními  skutkovými 

podstatami, odkazující na porušení povinností plynoucích z administrativního práva. Taková 

konstrukce  umožňuje,  aby  při  každé  změně  právních  předpisů,  na  něž  trestní  zákoník 

odkazuje, nemuselo současně docházet i k novelizaci trestního zákoníku a je typická i pro 

většinu ostatních evropských zemí.163

Trestné  činy  proti  životnímu  prostředí  jsou  obsahem  hlavy  osmé  zvláštní  části  trestního 

zákoníku  obsahující  16  skutkových  podstat  trestných  činů.  Podle  trestního  zákoníku  je 

trestným činem protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v trestním zákoníku.164 Jde o formální pojetí trestného činu. V § 12 odst. 2 

trestní  zákoník  zavádí  materiální  korektiv,  tedy  že  „trestní  odpovědnost  pachatele  a 

trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve  

161Prášková, H.: Vztah trestných činů a správních deliktů právnické osoby. In: Jelínek, J. A kol.: Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 183
162Damohorský, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. Praha: AUC – Iuridica, 3/2011, s. 12
163Damohorský, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha : Univerzita Karlova, 1999, s. 132
164§ 13 odst. 1 trestního zákoníku
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kterých  nepostačuje  uplatnění  odpovědnosti  podle  jiného  právního  předpisu“.  Tím  je 

vyjádřena  zásada  trestního  práva  jako  ultima ratio,  tedy jako krajního prostředku.  V této 

souvislosti upozorňuje Beran165 na ustanovení § 167 nového OZ: Právnickou osobu zavazuje 

protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec 

nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě. Podle něj je trestní odpovědnost právnické osoby širší 

než deliktní odpovědnost soukromoprávní. TOPOZ totiž přičítá trestní odpovědnost právnické 

osobě za jednání, ke kterému došlo při činnosti právnické osoby. Pokud tedy statutární orgán, 

jak poukazuje Beran, vybočí ze svých úkolů, a spáchá protiprávní čin při činnosti právnické 

osoby, bude právnická osoba trestněprávně odpovědná. Může se tedy stát, že trestný čin bude 

právnické osobě přičten podle TOPOZ, ale za škodu tímto způsobenou nebude odpovídat.166 

Byť se objekty chráněné trestním a občanským právem značně odlišují, takový nesoulad je v 

rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe.167

Trestné  činy se  dále  podle  §  14  zákona č.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  ve  znění 

pozdějších předpisů, dělí na přečiny a zločiny. Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a 

ty úmyslné trestné činy,  na něž trestní  zákon stanoví trest  odnětí  svobody s horní hranicí 

trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou pak všechny trestné činy, které nejsou podle trestního 

zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Z hlediska typu 

trestného  činu  se  většinou  jedná  o  přečiny,  výjimky  tvoří  ty  nejzávaznější  kvalifikované 

skutkové podstaty, např. zločiny podle ustanovení „Poškození a ohrožení životního prostředí“ 

podle odstavce třetího, a „Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a 

planě rostoucími rostlinami“ podle odstavce čtvrtého a zvlášť závažný zločin „Neoprávněné 

vypuštění znečišťujících látek“ podle odstavce čtvrtého, tedy způsobí-li pachatel tímto činem 

smrt.

Skutkové podstaty týkající  se  činů  proti  životnímu prostředí  můžeme dělit  do  tří 

skupin168:

a) obecné (široce použitelné skutkové podstaty, a to Ohrožení a poškození životního 

prostředí podle § 293 a § 294),

165Beran, K. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku, In: Trestněprávní 
revue 7-8/2014, s. 184
166Dědič, J., Šámal, P. Komentář k § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. In: Šámal, P. A kol.: 
Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 178
167Beran, K. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku, In: Trestněprávní 
revue 7-8/2014, s. 184
168Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 75
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b)  zvláštní (skutkové podstaty obsažené v hlavě VIII TZ, týkající se jen speciálních 

dílčích problémů,  např.  Neoprávněné nakládání  s odpady,  představující  často trestněprávní 

koncovky k speciálním zákonům ze zvláštní části systému práva životního prostředí na úseku 

ochrany složek životního prostředí či zvláštních zdrojů ohrožování),

c)  ostatní  (skutkové podstaty aplikovatelné rovněž ve prospěch životního prostředí, 

primárně však chránící  jiné společenské hodnoty a zájmy,  jsou obsažené v jiných hlavách 

zvláštní části trestního zákoníku).

Zvláštní skutkové podstaty (ad b)) můžeme nadále dělit na skutkové podstaty chránící 

některé složky životního prostředí (§294a, § 295, § 299, § 300 a § 301) a skutkové podstaty 

postihující některá specifická ohrožení životního prostředí (§ 297, § 298, § 298a). V případě 

odpovědnosti  fyzických  osob  sem  spadají  ještě  ustanovení  chránící  zvířata  proti  zlému 

nakládání a postihující pytláctví, či další protiprávní jednání stanovená v § 302 až 307 TZ, u 

těchto však nelze podle platné právní úpravy uplatňovat trestní odpovědnost proti právnickým 

osobám (viz § 7 zákona o TOPOZ).

V českém právu se uplatňuje taxativní výčet trestných činů, za které právnická osoba 

odpovídá, na rozdíl např. od Rakouska, kde odpovídají za všechny trestné činy, jde o odlišný 

způsob řešení věcné působnosti.169 Například ve Francii byl původně zaveden rovněž taxativní 

výčet  trestných  činů,  za  které  může  být  právnická  osoba  odpovědna170.  Tento  výčet  se 

postupem  času  rozšiřoval  až  k  zásadně  obecné  odpovědnosti  za  všechny  trestné  činy. 

Doufejme, že k stejnému postupu dojde rovněž v České republice. Podle důvodové zprávy je 

okruh trestných činů striktně omezen na ty z nich, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti 

požadují mezinárodní smlouvy a právní předpisy ES/EU. Trestní odpovědnost právnických 

osob je však jistě žádoucí i u ostatních trestných činů hlavy osmé trestných činů a v budoucnu 

snad  dojde  její  doplnění  o  tyto  trestné  činy. Např.  na  nezakotvení  trestní  odpovědnosti 

právnických  osob na  úseku ochrany zvířat  v  lidské  péči  podle  §  302 a  násl.  upozorňuje 

Stejskal,  podle něhož si  lze velmi snadno představit  situaci,  kdy dojde k týrání zvířete či 

neposkytnutí  odpovídající  péče  ze  strany  právnické  osoby,  např.  zemědělského  družstva, 

provozovatele  útulku,  záchranné  stanice  či  sportovního  chovatele.171 V srpnu tohoto  roku 

předložilo  ministerstvo spravedlnosti  na jednání  vlády návrh novely TOPOZ172,  jež  počítá 
169Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. vydání. 
Praha: Leges, 2013, s. 65
170Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám, CODEX 1998, s. 93
171Müllerová, H., Stejskal, V.: Ochrana zvířat v právu. 1. vydání. Praha. Academia, 2013, s.  410
172 Návrh novely zákona TOPOZ. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=304&CT1=0
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právě  s  odpovědností  právnických osob za  všechny trestné  činy mimo 24 trestných  činů 

taxativně vymezených v ust. § 7173, z nichž ani jeden není z hlavy osmé. Přibude tedy případů, 

kdy bude možno trestněprávně právnickou osobu postihnout, což je jednoznačným přínosem 

navrhované  právní  úpravy.  Na  základě  toho  tak  dojde  k  rozšíření  preventivně-represivní 

funkce TOPOZ, neboť zákon bude dopadat na větší škálu závažných protiprávních jednání.174 

Navrhovaná úprava jde za hranice požadavků evropské úpravy, jak podotýká Česká advokátní 

komora,  což  však  naopak  hodnotím  jako  pozitivum  a  nesouhlasím  s  jí  vznesenými 

připomínkami, podle nichž navrhovaná novela ustanovení § 7 TOPOZ „nevychází z principu 

ultima ratio trestní represe, nýbrž naopak rozšiřuje dopady trestní represe na neurčitý počet 

jednání právnických osob.“175 

Obdobně Jelínek nesouhlasí se zavedením generální trestní odpovědnosti právnických 

osob za všechny trestné činy a domnívá se,  že navrhovaná právní úprava není dostatečně 

promyšlená,  protože  bude  znamenat  v  aplikační  praxi  tendenci  stíhat  právnické  osoby za 

všechny trestné činy, které nejsou uvedeny ve výjimkách, a to bez ohledu na to, zda se jich 

právnická osoba dopustit může či nemůže. Rovněž, jako negativní důsledek, poukazuje na 

zahlcení systému trestního soudnictví.176 Osobně nevidím, mimo závazků z mezinárodního 

práva, žádný pro trestní odpovědnost jen a právě  za ty trestné činy uvedené v současném 

ustanovení § 7 TOPOZ. Pokud se právnická osoba může dopustit i trestných činů dalších, 

173Nový §7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob:
Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku s výjimkou 
trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 trestního zákoníku), trestného činu účasti na 
sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 
151 trestního zákoníku), trestných činů proti těhotenství ženy uvedených v díle 4 hlavy první zvláštní části 
trestního zákoníku, trestného činu pomluvy (§ 184 trestního zákoníku), trestného činu soulože mezi příbuznými 
(§ 188 trestního zákoníku), trestného činu dvojího manželství (§ 194 trestního zákoníku), trestného činu opuštění 
dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního 
zákoníku), trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 trestního zákoníku), trestného činu vlastizrady (§ 309 trestního 
zákoníku), trestného činu zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 trestního zákoníku), 
trestného činu spolupráce s nepřítelem (§ 319 trestního zákoníku), trestného činu válečné zrady (§ 320 trestního 
zákoníku), trestného činu služby v cizích ozbrojených silách (§ 321 trestního zákoníku), trestného činu 
osvobození vězně (§ 338 trestního zákoníku), trestného činu násilného překročení státní hranice (§ 339 trestního 
zákoníku), trestného činu vzpoury vězňů (§ 344 trestního zákoníku), trestného činu nebezpečného 
pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), trestného činu opilství (§ 360 trestního zákoníku), trestných činů 
proti branné povinnosti uvedených v hlavě jedenácté zvláštní části trestního zákoníku, trestných činů vojenských 
uvedených v hlavě dvanácté zvláštní části trestního zákoníku a trestného činu použití zakázaného bojového 
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku). 

174Důvodová zpráva k návrhu novely TOPOZ, s.10. dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?
O=7&CT=304&CT1=0

175Plné znění připomínek České advokátní komory k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 
zaslaných MS ČR. Dostupné z: http://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/pripominky-cak.pdf

176Jelínek, J.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. In: Bulletin advokacie 9/2014, s.15-21
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měla by za ně jistě být trestně odpovědná a zrovna u všech zbývajících trestných činů hlavy 

osmé bych to považovala za velké pozitivum.

 Nyní  obsahuje taxativní  výčet  trestných činů,  za  které  mohou být právnické osoby 

trestně odpovědné ustanovení § 7 TOPOZ. Z toho je právnická osoba odpovědná za těchto 10 

trestných činů proti životnímu prostředí: 

poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 trestního zákoníku),

poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294 trestního zákoníku),

poškození vodního zdroje (§ 294a trestního zákoníku),

poškození lesa (§ 295 trestního zákoníku),

neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297 trestního zákoníku),

neoprávněné nakládání s odpady (§ 298 trestního zákoníku),

neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a 

trestního zákoníku),

neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami (§ 299 trestního zákoníku), 

neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami z nedbalosti (§ 300 trestního zákoníku), 

poškození chráněných částí přírody (§ 301 trestního zákoníku).

S ochranou životního prostředí mohou souviset  i  trestné činy mimo hlavu osmou, u 

kterých nemusí být ochrana životního prostředí primárním objektem. Např. obecné ohrožení, 

za něž lze podle Zprávy MVČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na 

území  ČR  za  rok  2013177 považovat  nezákonné  spalování  domácího  odpadu  v  domácích 

topeništích a nesprávný provoz domácích spalovacích zdrojů na pevná paliva, jež v ČR patří 

mezi závažné a masivně  rozšířené negativní jevy. Jeho důsledkem jsou kromě  materiálních 

škod i škody na zdraví a zásadní měrou snížená kvalita a potažmo i délka života. Dále by k 

takovým  trestným  činům  patřilo  zejména poškození  cizí  věci,  zneužívání  vlastnictví, 

poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, poškození a ohrožení provozu 

obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a 

vysoce  nebezpečné  látky,  nedovolená  výroba  a  držení  jaderného  materiálu  a  zvláštního 

štěpného  materiálu,  nedovolená  výroba  a  jiné  nakládání  s  omamnými  a  psychotropními 

látkami a s jedy, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a další. Tyto trestné činy 

177Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2013, s. 43. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
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mají vyšší  sazby trestu odnětí  svobody,  často bez možností  uložit  alternativní trest,  neboť 

mohou ohrožovat život, zdraví a majetek ve velkém měřítku.

V právu životního prostředí nachází trestní odpovědnost svůj odraz v trestných činech, 

jejichž primárním státem chráněným zájmem (objektem trestného činu) je životní prostředí a 

jeho jednotlivé složky. Jde o zájem nejen České republiky, nýbrž i Evropské unie (ustanovení 

§  298,  §  299,  §  300  trestního  zákoníku)  či  mezinárodního  společenství  (§  297  trestního 

zákoníku).178 Podle Stejskala je ve skutečnosti objekt této hlavy širší, neboť je zde vyjádřen i 

zájem společnosti týkající se výkonu hospodářských či zájmových činností (§ 304, 305).179 

Šámal  dělí  trestné  činy proti  životnímu prostředí  do dvou skupin podle  jejich druhového 

objektu.  Tedy na trestné  činy,  jejichž  druhovým objektem je  zájem na  ochraně  životního 

prostředí  a  jeho  jednotlivých  složek  před  různými  typy  poškozovacího  či  ohrožovacího 

jednání (§ 293 až 301) a na trestné činy mající jako druhový objekt zejména zájem na ochraně 

zvířat (resp. užitkových rostlin) před různorodými způsoby nežádoucího jednání a zacházení s 

nimi (§ 302 až 307).180 Trestných činů z této druhé skupiny se však dosud nemůže právnická 

osoba dopustit (§ 7 TOPOZ). 

Od  objektu  trestného  činu  musíme  odlišovat  předmět útoku,  který  trestný  čin 

bezprostředně  zasahuje  a  jež  může  být  fakultativním znakem skutkové  podstaty.  Častým 

předmětem útoku trestných činů hlavy osmé je zvíře s tím, že trestní zákoník používá i různé 

ekvivalenty  výrazu  zvíře  (např.  exemplář,  zvěř  apod.),  což  se  jeví  důvodným z hlediska 

terminologie  různých  zákonů  z  oblasti  práva  životního  prostředí  spojujících  s  odlišnými 

pojmy různé právní nástroje a instituty. V případě ustanovení § 299 a § 300 jsou za předmět 

útoku považovány i mrtví jedinci zvířat, části jejich těl i výrobky z nich.181 

Z  hlediska  objektivní  stránky postačí  u  řady  trestných  činů  samotné  ohrožení 

chráněného  zájmu,  způsobení  poruchy  na  chráněném  zájmu  se  postihuje  zpravidla  jako 

okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Někdy mohou být ohrožení nebo poškození 

stanoveny alternativně (např. ust § 298). Trestné činy dle §293, §294, § 294a, §295, §297, 

§298 odst.2, § 298a, §299, §300, §302, §303 a §304 požadují, aby popsaným jednáním již 

nastala porucha. Bývá upozorňováno na problém pozdního zjištění škody a jiných následků, 

178Stejskal, V.: Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování práva životního prostředí v evropském kontextu. 
Praha: AUC– Iuridica, 3/2011, s. 49
179Ibid

180Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2935
181Stejskal, V.: Trestní odpovědnost jako nástroj prosazování práva životního prostředí v evropském kontextu. 
Praha: AUC– Iuridica, 3/2011, s. 50
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vlivy se  mohou  projevit  až  se  zpožděním několika  let  po  samotném jednání.  Důsledkem 

tohoto  zpoždění  je  ztráta  relevantních  důkazů  a  tedy  zamezení  úspěšného  vyšetřování 

samotné trestné činnosti. A dále pak i promlčení trestnosti..182 

Subjektivní  stránka  tvoří  zavinění,  což  je  vnitřní  vztah  člověka  k  určitým 

skutečnostem,  jež  zakládají  trestný  čin,  ať  již  vytvořených  pachatelem  nebo  objektivně 

existujících bez jeho přičinění již v době činu. Platná právní úprava je založena na bipartici 

zavinění, a to na úmysl, jež obsahuje složku vědění i volní, a nedbalost, obsahující jen složku 

vědění. Úmysl dále rozlišujeme na přímý (dolus directus), kdy pachatel věděl, že způsobem 

uvedeným v trestním zákoníku poruší  nebo ohrozí,  nebo alespoň může porušit  či  ohrozit 

chráněný zájem, a chtěl  takové porušení nebo ohrožení způsobit úmysl,  a nepřímý (dolus 

eventualis),  kdy pachatel  věděl,  že svým jednáním může způsobit  porušení nebo ohrožení 

zájmu chráněného trestním zákoníkem, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. Ve 

zvláštní  části  trestního  zákoníku  se  zpravidla  nerozlišuje  mezi  oběma  druhy  úmyslu.  K 

naplnění  skutkové  podstaty většiny trestných činů  však  postačí  nepřímý úmysl.  O úmysl 

přímý jde,  stanoví-li,  že  jednání  pachatele  je  vedené  „s  cílem“,  což  v  hlavě  osmé vůbec 

nenajdeme. U nedbalostních trestných činů je vždy výslovně vyznačen znak „z nedbalosti“, 

eventuálně  „z  hrubé  nedbalosti“.  Trestné  činy  hlavy  osmé  vyžadují  zpravidla  úmyslné 

zavinění. Nedbalostní jsou trestné činy podle §294 a §300. Hrubou nedbalostí se rozumí183 

vyšší stupeň míry nedbalosti, ať již vědomé či nevědomé, a to na základě přístupu pachatele k 

požadavku  náležité  opatrnosti,  který  svědčí  o  zřejmé  bezohlednosti  pachatele  k  zájmům 

chráněným TZ. Některé trestné činy lze spáchat jen z hrubé nedbalosti  (ust. § 300).  Pro 

trestný čin Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek zákon vyžaduje, aby byl spáchán „z 

hrubé  nedbalosti“.  Trestné  činy  podle  ustanovení  §295,  §298,  §301 lze  spáchat  „byť  i  z  

nedbalosti“,  což znamená, že takového trestného činu se lze dopustit jak úmyslně, tak i z 

nedbalosti. Zavinění právnické osoby ve vztahu k některému z trestných činů v ustanovení § 7 

je zásadně odvozováno od zavinění fyzické osoby jednající ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 

TOPOZ.184 Někteří autoři185 poukazují na nesouměřitelnost pozic jednajících osob, které jsou si 

stavěny na roveň a tím zákonem neumožněnou individualizaci a konkretizaci, která by teprve 

182Rada, T. : Nedostatky trestněprávní odpovědnosti na úseku ochrany půdy v České republice – absence trestní 
odpovědnosti právnických osob?. Dostupné z: 
http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2009/files/contributions/Tomas%20Rada%20_952_.pdf, str. 6
183§16 odst. 2 trestního zákoníku
184Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 45
185Vidrna, J.: Je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zcela v souladu s ústavním 
pořádkem České republiky? In: Trestní právo 11/2012, s. 16
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vedla k řádně odůvodněné aplikaci fikce zavinění právnické osoby. Je jistě nutné zcela jinak 

hodnotit odpovědnost v případě, že se jednání dopustí jednatel velké společnosti podnikající 

ve stavebnictví a třeba mistr tří zedníků na jedné z jejich staveb. Rovněž by bylo vhodné 

zkoumat, jaké byly uvnitř právnické osoby mechanismy prevence proti takovému deliktnímu 

jednání.186

Pachatelem je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu 

nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. V případě trestných činů proti životnímu prostředí 

může být výjimečně pachatelem pouze speciální subjekt, tedy pachatel, u něhož se vyžaduje 

zvláštní  způsobilost  nebo postavení.  Je tomu tak u trestných činů Neoprávněné vypuštění 

znečišťujících látek, Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a Pytláctví,  z nichž se právnická 

osoba může dopustit jen prvého. Za právnickou osobu jednají vždy fyzické osoby, což však 

nevylučuje způsobilost právnické osoby k zaviněnému jednání, kdy je trestný čin přičitatelný 

právnické  osobě  na  základě  protiprávního  jednání  jejího  vedení,  nebo  alespoň  chybného 

zvládnutí  zvýšeného  rizika  vyplývající  z  provozování  podniku.187 Zákonem  je  přesně 

stanoveno, které fyzické osoby mohou svým jednáním založit odpovědnost právnické osoby a 

u zaměstnanců potom specifikuje podmínky blíže. Podle § 8 je trestným činem spáchaným 

právnickou osobou protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci 

její činnosti, jednal-li tak:

a) statutární  orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba,  která je  oprávněna  

jménem nebo za právnickou osobu jednat,

b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou  

uvedenou v písmenu a),

c) ten,kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo 

alespoň  jednou  z  podmínek  vzniku  následku  zakládajícího  trestní  odpovědnost  právnické 

osoby, nebo

d)  zaměstnanec  nebo  osoba  v  obdobném postavení  (dále  jen  „zaměstnanec“)  při  plnění  

pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),

jestliže jí ho lze přičítat, tedy, jde-li o trestný čin uvedený v § 7 a byl-li spáchán jednáním  

orgánů  právnické  osoby  nebo  osob  uvedených  pod  písm.  a)  až  c),  nebo  zaměstnancem 

uvedeným pod písm. d) na podkladě rozhodnutí,  schválení nebo pokynu orgánů právnické  

186Ibid, s.16
187Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.29-30
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osoby nebo osob uvedených pod písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo 

osoby uvedené pod písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného  

právního  předpisu  nebo  která  po  nich  lze  spravedlivě  požadovat,  zejména  neprovedly  

povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností  zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou 

nadřízeny,  anebo  neučinily  nezbytná  opatření  k  zamezení  nebo  odvrácení  následků 

spáchaného trestného činu.

Právnická osoba se tedy může vyvinit z trestní odpovědnosti za trestný čin spáchaný jejím 

zaměstnancem, prokáže-li se, že provedla taková opatření, která ji ukládají právní předpisy 

nebo která po ní lze spravedlivě požadovat. Od odpovědnosti za výsledek se konstrukce této 

odpovědnosti  liší,  neboť  jejím předpokladem je  jednak naplnění  znaků skutkové podstaty 

trestného činu, jednak deficit v kontrolní či řídící rovině právnické osoby.188

 V případě,  že  bude  vyvozena  trestní  odpovědnost  právnické  osoby,  zásadně  není 

dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v ust. § 8, tyto dvě odpovědnosti se 

zásadně uplatňují kumulativně.189 K trestní odpovědnosti právnické osoby se nevyžaduje, aby 

fyzická  osoba,  která  se  dopustila  přičitatelného  protiprávního  jednání,  byla  sama  trestně 

odpovědná.  Posouzení  zavinění  v  případě  nepříčetné  osoby  by  v  praxi  mohly  vznikat 

problémy190 

Přípravné  jednání  vymezuje trestní  zákoník191 jednak  obecně  jako  úmyslné  vytváření 

podmínek  pro  spáchání  zvlášť  závažného  zločinu,  jednak  demonstrativně  vyjmenovává 

některé způsoby přípravného jednání jako opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo 

nástrojů ke spáchání trestného činu, spolčení, návod a pomoc k takovému trestnému činu. Aby 

byla příprava trestná,  musí trestný čin splňovat kumulativně dvě podmínky, a to že jde o 

zvlášť závažný zločin (úmyslné trestné činy s horní hranicí nejméně 10 let) a trestní zákoník 

tak u příslušného trestného činu výslovně stanoví. V případě trestných činů proti životnímu 

prostředí není příprava ani jednoho z nich trestná192 a sama o sobě může být pouze správním 

deliktem.  Z  hlavy  osmé  trestného  zákoníku  je  jen  jeden  zvlášť  závažný  zločin  a  to 

Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek podle ust. § 297 odst. 4, kde však zákon trestnost 

přípravy nestanoví.
188Šámal, P.,  a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s.207
189Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.48
190Šámal, P., a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s.218 
191§ 20 trestního zákoníku
192Ač podle návrhu trestního zákoníku byla trestná příprava u trestného činu „Poškození a ohrožení životního 
prostředí“ a také trestní zákon 140/1961 kriminalizoval pachatele při naplnění kvalifikovaných skutkových 
podstat trestných činů „Ohrožení a poškození životního prostředí “ a „Neoprávněné nakládání s chráněnými a 
volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami “
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4.2.1 Souběh trestných činů
V případě souběhu více trestných činů se podle trestního zákoníku ukládá trest zásadně 

podle zásady absorpční, tedy že nejpřísnější trest pohlcuje tresty mírnější. Vzhledem k tomu, 

že  trestné  činy  proti  životnímu  prostředí  se  vyznačují  relativně  nízkými  sazbami  odnětí 

svobody, může se tím často vyloučit použití trestních sazeb těchto činů. A jak upozorňuje 

Jarmič v praxi se tomu tak ve většině případů děje a může to významně přispívat k celkové 

demotivaci orgánů činných v trestním řízení environmentální delikty zjišťovat a vyšetřovat, 

rovněž i z důvodu, že zavinění bývá jednodušší prokázat u trestného činu, jehož primárním 

objektem není ochrana životního prostředí (například obecné ohrožení, zneužívání vlastnictví, 

poškozování  cizí  věci,  krádež  apod.)  v  kombinaci  s  nimiž  bývají  v  praxi  často  pachatelé 

trestných činů proti životnímu prostředí obžalováni.193

4.3 Sankce

Zákon obsahuje jak katalog jednotlivých trestů a ochranných opatření, tak i základní 

obecná  kritéria  pro  ukládání  sankcí,  pravidla  pro  ukládání  jednotlivých  druhů  sankcí  a 

ustanovení  upravující  promlčení  trestu  a  zánik  účinků  odsouzení.  Sankce  jako  opatření 

státního donucení mají podobu trestů nebo ochranných opatření. Ochranná opatření mají ryze 

preventivní povahu a jsou nezávislé na míře pachatelovy viny.

Při trestání právnických osob se užijí stejné obecné zásady jako pro trestání fyzických 

osob, které jsou obsažené v trestním zákoníku. Patří mezi ně především rozlišování dualismu 

trestních sankcí (tresty a ochranná opatření), princip zákonnosti (§ 12 odst. 1 TZ a § 37 odst. 1 

TZ),  princip  přiměřenosti  sankcí  (§  39  TZ),  princip  soudcovské  individualizace,  princip 

subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 TZ) a zásada humanity sankcí, spočívající v zákazu 

ukládat kruté a nepřiměřené sankce.

Česká právní úprava obsahuje taxativní výčet trestněprávních sankcí, jež lze právnické 

osobě uložit. S odlišnou koncepcí sankcionování se naproti tomu můžeme setkat například v 

Rakousku nebo Nizozemí, kde je jedinou sankcí,  již lze právnické osobě uložit,  pokuta.194 

Tresty jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 15 odst. 1, jsou jimi:

a) zrušení právnické osoby,

193Jarmič, L.: Trestní právo a ochrana životního prostředí,. In: Trestněprávní revue, 2010, č. 9, s.273
194Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. vydání. 
Praha: Leges, 2013, s. 122
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b) propadnutí majetku,

c) peněžitý trest,

d) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,

e) zákaz činnosti,

f) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži,

g) zákaz přijímání dotací a subvencí,

h) uveřejnění rozsudku.

Odstavec 2 pak umožňuje uložit jako jediné ochranné opatření, a to zabrání věci nebo 

jiné majetkové hodnoty.

Tresty je  možno ukládat  buď samostatně,  nebo vedle  sebe.  Není  však možné uložit 

peněžitý trest vedle trestu propadnutí majetku a trest propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Zrušení právnické osoby je nejpřísnějším trestem, který lze právnické osobě se sídlem 

v ČR uložit. Základní podmínkou je, že její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání 

trestného činů nebo trestných činů,  což vylučuje  možnost  uložení  tohoto trestu  v  případě 

jednorázového spáchání trestného činu. Vhodnější by jistě bylo, jak upozorňuje Jelínek195, aby 

zákonodárce stanovil buď taxativní výčet trestných činů, za které lze tento trest uložit nebo 

stanovil, že tento trest lze uložit například za spáchání zvlášť závažného zločinu. První trest 

zrušení právnické osoby byl potvrzen rozhodnutím Krajského soudu v Praze dne 18.4.2014, 

společnosti,  jež nepodávala daňová přiznání a neodváděla DPH.196 Tento trest nelze uložit, 

vylučuje-li  to  povaha  právnické  osoby197,  z  čehož  ve  spojení  s  §  14  odst.  1  TOPOZ 

upravujícím kritéria pro výběr trestu, konkrétně skutečnosti, že soud přihlédne k tomu, zda 

právnická osoba vykonává činnost  ve veřejném zájmu,  která  má strategický nebo obtížně 

nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Lze usoudit, že není 

možné trest uložit strategicky významným právnickým osobám jako je např. ČEZ, ČEPS či 

České dráhy.198

Jedním z trestů, jež lze uložit pouze právnické osobě je  trest uveřejnění rozsudku. 

Smyslem této sankce není prohloubit zásadu veřejnosti řízení před soudem, jak by se mohlo 
195Jelínek, J.: Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In: Jelínek, J.: Zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob. Bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 111
196http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/hn-cesky-soud-poprve-zrusil-firmu-kvuli-trestne-cinnosti
197§ 16 odst. 1 TOPOZ
198Bohuslav, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 158
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zdát, nýbrž poskytnout veřejnosti informaci o tom, že se právnická osoba dopustila trestného 

činu v oblasti, která se veřejnosti dotýká, jde tedy o zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo 

majetku, popřípadě společnosti.199 Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob může být účinným prostředkem při postihu určitého druhu 

trestné činnosti,  např. trestných činů proti životnímu prostředí. Jelínek200 zde poukazuje na 

opomenutí zákonodárce provázat trestněprávní úpravu s mimotrestními předpisy upravujícími 

povinnost veřejných sdělovacích prostředků jako třetích osob trest zveřejnit. Do budoucna tak 

bude zajisté potřeba učinit, chceme-li předejít obtížnostem při výkonu daného trestu.

U  peněžitého trestu působí  kontraproduktivně  možnost  předchozího  kalkulování  se 

sankcí a tedy jejich možné zahrnutí do nákladů.201 Například obchodování s ohroženými druhy 

je  v  případě  některých  druhů  velice  výnosný  byznys  a  obchodníci  raději  riskují  uložení 

pokuty,  než aby jednali po právu. Pokuty tedy jistě často nezabrání opakování protiprávní 

činnosti.  Toto je možno vyloučit zavedením přísnějších sankcí a zároveň rozšířením jejich 

rejstříku. Je možné se inspirovat anglosaským právem, kde má soudní trestání právnických 

osob delší tradici.

 Autoři  Vaníček a  Rada poukazují  na zprávu o trestné činnosti  právnických osob v 

oblasti  životního  prostředí  zpracovanou  pro  britskou Dolní  sněmovnu,  která  jako  vhodné 

prostředky uvádí:202 

−Příkaz k emitování kmenových akcií ve výši určené soudem.

−Rehabilitační příkaz, tedy soudní příkaz na určitou dobu, po kterou by 

právnická  osoba byla  omezena  ve  výkonu určitých  činností.  Mohl  by 

rovněž  obsahovat  požadavky  na  školení  personálu  ve  věci  ochrany 

životního  prostředí  či  přijetí  a  realizaci  plánů  na  ochranu  životního 

prostředí a nápravy škod.

−Community  Projects.  Soud  by  pachateli  nařídil  realizovat  obecně 

prospěšný  projekt  k  ochraně  životního  prostředí,  jehož  náklady 

korespondovaly s výší majetkového prospěchu z trestného činu. 

199Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 517

200Jelínek, J.: Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In: Jelínek, J.: Zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob. Bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 116
201Vaníček, D., Rada, T. Trestněprávní ochrana životního prostředí a trestní odpovědnost právnických osob. 
Trestní právo, 5/2007, s. 7
202Ibid, s. 9
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−Remediation  Orders.  Soudní  příkaz  nařizující  pachateli  odstranění 

stavu, který vyvolal, pod hrozbou jiného trestu. 

− Corporate Bonds, jímž je soudem uložená povinnost právnické osoby 

vložit na určité období do úschovy jistotu, která by mohla být použita na 

náhradu  škody,  případně  uzavřít  pojištění  odpovědnosti  ve  vztahu  k 

aktivitám, jež vykonává.  Je to opatření  užitečné zejména v případech, 

kdy by hrozilo, že společnost vstoupí do likvidace. 

−Příkaz k publikaci zprávy ve znění odsouhlaseném soudem v lokálních 

nebo celonárodních médiích, příp. i ve výroční zprávě společnosti nebo 

jiných informačních materiálech. 

Dále např. Kalvodová doporučuje ukládat jako trest určitou formu dohledu nad činností 

právnické osoby.203

4.4  Zánik trestní odpovědnosti

Důvody  zániku  trestní  odpovědnosti  jsou  okolnosti,  které  nastaly  až  po  spáchání 

trestného činu, ale dříve, než je o něm pravomocné rozhodnuto. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob zná dva důvody zániku trestní odpovědnosti, a to účinnou lítost a promlčení 

trestní odpovědnosti, k nimž se v teorii i praxi ještě přiřazují zvláštní případy účinné lítosti, z 

nichž se ani jeden netýká trestných činů proti životnímu prostředí, milost prezidenta republiky 

a zánik právnické osoby, je-li zlikvidována bez právních nástupců či jsou-li právními nástupci 

pouze fyzické osoby.204 

Smyslem  ustanovení  o  účinné  lítosti je,  aby  pachatel,  veden  slibem  beztrestnosti, 

škodlivý následek napravil nebo zarazil. Podle ustanovení § 11 TOPOZ se vztahuje v zásadě 

na všechny trestné činy s vymezenými výjimkami a je tak stanovena šířeji než v případě osob 

fyzických. Je otázkou, zda je tento institut v případě trestných činů proti životnímu prostředí 

aplikovatelný, jelikož často už není možné zamezit škodlivým následkům, jestliže je trestný 

čin dokonán. 

203Kalvodová, V. : Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a kolektiv: Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 237
204Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.53
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Institut  promlčení spočívá  v  tom,  že  po  uplynutí  promlčecí  doby  zaniká  trestní 

odpovědnost za spáchaný trestný čin. Hmotněprávním důvodem daného institutu je hledisko 

účelu trestu, kdy nebezpečí, které hrozí od pachatele, jíž neexistuje nebo pokleslo, tedy že se 

pachatel  napravil.  Procesní  důvody promlčení  spočívají  v  potížích  důkazního  charakteru. 

Promlčecí  doby  činí  podle  závažnosti  trestu,  který  je  za  daný  čin  možno  uložit  dvacet, 

patnáct, deset, pět a tři roky.205

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob řeší přechod trestní odpovědnosti na 

právního nástupce. Podle ust. § 10 trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny 

její právní nástupce. Přejde-li na více právních nástupců právnické osoby, přihlédne soud při 

rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na 

každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu, případně i k 

tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán 

trestný čin. K přechodu trestní odpovědnosti dochází objektivně206, tedy bez ohledu na to, zda 

právnická  osoba  jako  nástupce  věděla  nebo mohla  vědět,  že  původní  právnická  osoba  se 

dopustila trestného činu.207 Dochází k ní ze zákona, a to kdykoli, a bez ohledu na stav trestního 

řízení, tedy ještě i bez toho, aby bylo zahájeno trestní stíhání právnické osoby. Právní úprava 

výslovně nerozlišuje, zda jde o univerzální nástupnictví či nikoliv, a že se tato otázka musí 

řešit  výkladem.208 Právním nástupcem právnické  osoby může  být  jen  právnická  osoba,  z 

povahy věci je vyloučeno, aby trestní odpovědnost přešla na osobu fyzickou, neboť ta se řídí 

výlučně  trestním  zákoníkem.209 Stane-li  se  právním   nástupcem   právnické  osoby  osoba 

fyzická, trestní odpovědnost zaniká, je-li však právním  nástupcem  této fyzické osoby opět 

osoba právnická, odpovědnost na ni znovu přejde.

4.5 Trestné činy proti životnímu prostředí, jichž se může dopustit právnická 
osoba 
 

205Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 350
206Na rozdíl od původního, zamítnutého návrhu zákona z roku 2004, který pro přechod vyžadoval zavinění na 
straně právního nástupce (§ 7 návrhu)
207 Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.51
208Jelínek, J.: Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In: Jelínek, J.: Zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob. Bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 107
209 Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol.: Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost právnických 
osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.52-53
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Trestné činy Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení 

životního prostředí z nedbalosti (§ 294) mají obecný charakter ve vztahu k následujícím 

trestným činům, jež jsou k nim v poměru subsidiarity či speciality.  Tyto skutkové podstaty 

mají  ve  vztahu k  ustanovením,  která  chrání  jednotlivé  složky životního  prostředí  obecný 

charakter. Jedná se o blanketní skutkové podstaty, odkazující na předpisy o ochraně životního 

prostředí s tím, že neznalost těchto předpisů neomlouvá. Objektem těchto trestných činů je 

zájem  společnosti  na  ochraně  životního  prostředí  a  jeho  jednotlivých  složek.  Objektivní 

stránka vyžaduje naplnění několika znaků. Pachatel úmyslně nebo z nedbalosti v rozporu s 

jiným právním předpisem (jde o porušení jakýchkoli právních předpisů, nejen těch o ochraně 

životního prostředí) 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 takové poškození nebo ohrožení 

složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. K posouzení otázky, 

zda  došlo  k  poškození  nebo  ohrožení  životního  prostředí,  je  potřeba  vždy vzít  v  úvahu 

speciální  právní  předpisy  z  oblasti  práva  životního  prostředí.210 Co  se  rozumí  „větším 

územím“ osvětluje ustanovení §296. Ustanovení §293 postihuje úmyslné jednání a v případě 

ust.  §  294  je  subjektivní  stránka  omezena  na  hrubou  nedbalost.  Využívání  obecnějších 

skutkových podstat je stále méně časté, za roky 2012 a 2013 byly za trestný čin podle § 294 

stíhány celkem 2 osoby a za § 293 ani jedna, což je v rozporu s dřívější praxí, kdy, podle 

Damohorského211,  šlo  v  jednotlivých  evropských  zemích  vysledovat  pro  environmentální  

trestné činy jako určitý základní společný rys, že využívání příslušných speciálních skutkových  

podstat je dosti sporadické, kdežto využívání obecnějších skutkových podstat je naopak dost  

časté. 

Novelou č 330/2011 Sb.  byla  zavedena nová skutková podstata  Poškození  vodního 

zdroje212.  Vodním zdrojem jsou podle vodního zákona213 povrchové nebo podzemní  vody, 

které  jsou  využívány  nebo  které  mohou  být  využívány  pro  uspokojení  potřeb  člověka, 

zejména pro pitné účely.  Objektivní stránka spočívá v poškození vodního zdroje, u něhož je 

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

ochranu vodního zdroje. Po jeho poškození tedy již nebudou vůbec nebo v dohledné době 

210Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 772

211Damohorský, M. Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Praha. Univerzita Karlova, 1999, s. 132
212§ 294a TZ
213§ 2 odst 8 vodního zákona
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splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy k tomu, aby byl důvod zvláštně 

chránit takový vodní zdroj (v důsledku ztráty kvality vody, výrazného omezení vydatnosti 

vodního  toku  apod.).  Proto  je  pro  naplnění  uvedeného  znaku  trestného  činu  třeba  vždy 

posuzovat z hlediska příslušného právního předpisu, z něhož vyplývá důvod pro stanovení 

zvláštní ochrany vodního zdroje, tj. např. § 21 až 24 lázeňského zákona.214 

Objektem  Poškození  lesa (§295)  je  zájem  na  ochraně  lesa  jako  jedné  ze  složek 

životního prostředí před specifickou činností prováděnou v rozporu s platnou právní úpravou. 

Objektivní stránka spočívá v jednání pachatele, který, 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, 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.

Pro výklad pojmu „celková plocha“ poslouží ustanovení  § 296 odst.  2.  Toto pravidlo má 

zásadní význam pro efektivnější postih více protiprávních jednání, kterého se dopustí tentýž 

pachatel  na  mnoha menších  územích  v  součtu.  Podle  judikatury při  posuzování  zda  jsou 

splněny uvedené znaky trestného činu poškození lesa, nelze sčítat plochy jednotlivých holých 

sečí  či  proředění  porostu,  jestliže  tyto  jednotlivé  plochy  spolu  nesousedí,  jsou  odděleny 

nedotčeným  porostem či  dokonce  jsou  vzdáleny  natolik,  že  leží  v  různých  katastrálních 

územích. Obecná i kvalifikovaná skutková podstata trestného činu podle ustanovení § 295 se 

považuje za přečin, neboť horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody nepřesahuje 5 let. 

V letech  2012 a  2013 dosáhly nezákonné těžby dřeva  dosud největších  rozměrů.  Příčinu 

tohoto  trendu  lze  spatřovat  v  nárůstu  cen  dřeva,  růstu  profesionality  a  rychlosti  jednání 

fyzických i právnických osob, které tuto nelegální činnost provádějí. Jejich spektrum činnosti 

se z regionální úrovně rozšiřuje  na území celé ČR, v posledním období se nově objevují 

náznaky výhrůžek inspektorům ČIŽP.215

Ustanovení  §  297  Neoprávněné  vypuštění  znečišťujících  látek bylo  do  trestního 

zákoníku  zařazeno na  základě  směrnice  Evropského parlamentu  a  Rady č.  2005/35/ES o 

znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání a Rámcového rozhodnutí Rady 
214 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2958
215Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2013, s. 43. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
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EU č. 2005/667/SVV k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí. Účelem 

je zlepšit námořní bezpečnost a zvýšit ochrana mořského prostředí před znečištěním z lodí 

tím,  že  odpovědné  osoby  budou  podléhat  trestním  sankcím  uvedeným  ve  Směrnici  a 

Rámcovém  rozhodnutí.216 Objektem  je  zájem  na  ochraně  čistoty  moře  a  zde  žijících 

živočišných a rostlinných druhů. Objektivní stránka tvoří jednání pachatele, který v rozporu s 

mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti:

•vypustí  ropnou,  jedovatou  kapalnou nebo jinou obdobnou znečišťující  látku  z  lodi 

nebo jiného námořního plavidla nebo

•ač je k tomu povinen jejímu vypuštění nezabrání.

Pachatelem v  případě  první  alternativy  může  být  kdokoliv,  v  případě  druhé  je  to  nositel 

povinnosti zabránit takové situaci. Z hlediska subjektivní stránky postačí zavinění ve formě 

prosté nedbalosti. Způsobí-li pachatel tímto činem smrt, půjde, jako v jediném případě z hlavy 

osmé, o zvlášť závažný zločin.

Skutková podstata  neoprávněného nakládání s odpady  vznikla v důsledku závazků 

plynoucích z Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a 

jejich zneškodňování.  Objektem je ochrana životního prostředí  a  jeho jednotlivých složek 

před nedovoleným nakládáním s odpady, které by mohlo vést k jeho poškození, zájem na 

předcházení vzniku odpadů a zájem na nakládání s nimi při dodržování ochrany  životního 

prostředí. Nakládáním s odpady se podle § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

rozumí  jejich  shromažďování,  soustřeďování,  sběr,  výkup,  třídění,  přeprava  a  doprava, 

skladování, úprava, využívání a odstraňování. Tento trestný čin má dvě skutkové podstaty. 

Objektivní stránka ustanovení §298 odst.1 spočívá v tom, že pachatel,  byť i  z nedbalosti, 

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

státu  bez  oznámení  nebo  souhlasu  příslušného  orgánu  veřejné  moci  anebo  v  takovém 

oznámení nebo žádosti o souhlas nebo připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě 

zkreslené  údaje  nebo podstatné  údaje  zamlčí.  Objektivní  stránka skutkové podstaty podle 

odstavce druhého spočívá v tom, že pachatel, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním 

předpisem ukládá  odpady nebo je  odkládá,  přepravuje,  nebo  jinak  s  nimi  nakládá,  a  tím 

způsobuje poškození nebo ohrožení životní prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit 

náklady  ve  značném  rozsahu.  Za  odpad  je  dle  ustanovení  §3   zák  č.  185/2001  Sb.,  o 

odpadech  a  o  změně  některých  zákonů  považována  každá  movitá  věc,  které  se  osoba 

216Důvodová zpráva k Trestnímu zákoníku. Dostupné z: <http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html>
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zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Z hlediska subjektivní stránky postačí  u obou 

skutkových podstat zavinění z nedbalosti. V roce 2013 nebyl v oblasti nelegální přeshraniční 

přepravy odpadů do ČR zjištěn žádný závažný případ a již se neopakuje situace z let 2004–

2006, kdy docházelo k nepovoleným přeshraničním přepravám z Německa.217

Neoprávněná výroba a jiné nakládání  s  látkami poškozujícími ozonovou vrstvu 

podle ust. § 298a je další skutkovou podstatou zavedenou novelou č. 330/2011 Sb na základě 

požadavku  směrnice  2008/99/ES  ze  dne  19.  11.  2008,  o  trestněprávní  ochraně  životního 

prostředí. V Evropské unii se smí používat jen minimální množství těchto látek, a to ty pro 

které  zatím  nebyly  nalezeny  náhrady;  a  a  jde  o  ještě  přísnější  pravidla  než  podle 

Montrealského  protokolu.218 Objektivní  stránka  spočívá  v  neoprávněné  výrobě,  dovozu, 

vývozu, uvedení na trh nebo jiném nakládání s látkou poškozující ozonovou vrstvu v rozporu 

s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu. 

Ustanovené § 299 až 300 poskytují trestněprávní ochranu tzv. živým složkám životního 

prostředí před některými škodlivými způsoby nakládání, jde zejména o jednání nebezpečná 

pro  jejich  přežití,  a  to  jak  na  našem území,  tak  v  celosvětovém měřítku.219 Trestné  činy 

Neoprávněné  nakládání  s  chráněnými  volně  žijícími  živočichy  a  planě  rostoucími 

rostlinami (§  299)  a  Neoprávněné nakládání  s  chráněnými volně  žijícími živočichy a 

planě  rostoucími  rostlinami  z  nedbalosti  (§  300)  se  týkají  jen  takových  volně  žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, které požívají zvýšené ochrany. Podmínkou trestnosti je 

neoprávněné nakládání s : 

•více  než  25  kusy  jedince  zvláště  chráněného  druhu  živočicha  nebo  rostliny  nebo 

exempláře chráněného druhu,  nebo 

• 1 kusu jedince kriticky (nebo i silně v případě ust. § 299 odst. 2) ohroženého druhu 

živočicha  nebo  rostliny  nebo  exemplář  druhu  přímo  ohroženého  vyhubením  nebo 

vyhynutím.

Předmět  útoku  tedy  může  být  chráněný  druh  živočicha  nebo  rostliny  nebo  exemplář 

ohroženého druhu. Jde o pojmy obsažené v různých právních předpisech. Chráněným druhem 

je  druh rostlin  a  živočichů,  kterým je  ze strany státu  poskytována zvláštní  ochrana podle 
217Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2013, s. 43.  Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx
218Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 780

219Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2992
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speciálních právních předpisů. Ustanovení § 48 odst.  1 ZOPK, které definuje jako zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů ty, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně 

velmi významné. Zvláště chráněné druhy se pak dle odst. 2 člení dle stupně jejich ohrožení na 

ohrožené,  silně ohrožené a kriticky ohrožené.  Pro vymezení pojmu exempláře chráněného 

druhu  naproti  tomu vycházíme  z  Úmluvy CITES.  Exemplářem je  živočich  nebo  rostlina 

ohroženého druhu,  a  to  živý  nebo neživý;  v  případě neživého též  jakákoli  část  těla  nebo  

výrobek  z  takového  živočicha  nebo  rostliny,  které  jsou  obecně  dostupnými  prostředky,  

rozpoznatelné, a rovněž jakákoliv věc nebo výrobek, u nichž je z dokumentace, balení nebo  

označení zřejmé, že obsahují část těla takového živočicha nebo rostliny, s výjimkou částí těl  

exemplářů druhů, které nejsou obsaženy v seznamech, jež jsou uvedeny v přílohách Úmluvy  

CITES.220

Subjektivní stránka v případě trestného činu podle ust. § 300 spočívá v hrubé nedbalosti.

Systém nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin má mezinárodní a  

dobře organizovaný charakter a bývá spojen i s  dalšími druhy kriminality (daňové úniky,  

padělání dokumentů, podvody). A,  jak se uvádí v Zprávě MVČR o situaci v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR221, je přes vyvíjenou snahu o zlepšení efektivita  

postihování této kriminality v ČR nízká. Odhalování této nelegální činnosti rovněž vyžaduje  

vysokou úroveň odborných biologických znalostí. Podle stanoviska MŽP by ČR měla přijmout 

zásadní  opatření  ke  zlepšení  této  situace.  S  nelegálním  obchodem  souvisí  i  další  velmi  

významný problém a trend v ČR, a to legalizace nezákonně dovezených exemplářů CITES 

prostřednictvím chovných zařízení českých chovatelů (údajné odchovy v zajetí), což, citováno  

z  dané  zprávy,  „umožňuje  i  častý  benevolentní  přístup  krajských  úřadů  k  vydávání  

dokumentů. Jedná se zejména o vzácné druhy papoušků a plazů, kteří tímto způsobem získají  

české CITES doklady a poté se prodávají jako odchovy v zajetí do jiných zemí EU. ČR má v  

současné době díky tomu pověst „pračky“ na nelegálně dovezená zvířata.“222

Podle Zprávy o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2013  v roce 2013 Celní  

správa  ČR  ve  spolupráci  s  Policií  ČR  a  Českou  inspekcí  životního  prostředí  odhalila 

organizovanou kriminální skupinu v rámci realizace akce  s  názvem RHINO, při které bylo  

zajištěno 24 nosorožčích rohů v celkové hodnotě 100 miliónů Kč.  Dovozy organizovali  cizí  

státní příslušníci, kteří získali na základě nepravdivých údajů vývozní povolení CITES v JAR 
220Ibid, s. 2994
221Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2012, s. 34. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/soubor/zpravodajstvi-dokumenty-zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-a-
verejneho-poradku-2012-pdf.aspx
222Ibid
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pro dovoz nosorožčích rohů jako „trofejí“ do EU. Pro výpravy najímali také občany ČR jako 

lovce a zařizovali jim povolení v místě a komunikaci s úřady JAR. Nosorožčí rohy mířili do 

Asie na černý trh, s ohledem na uměle připisované léčebné účinky jako suroviny tradiční  

medicíny. Rovněž bylo zaznamenáno několik případů obchodování s tygry, jejichž kosti jsou z  

ČR  nelegálně  vyváženy  do  Vietnamu.  Tento  druh  kriminality  může  tedy  představovat 

lukrativní business a vykazovat prvky vyšší organizovanosti pachatelů.223

Objektem Poškození  chráněných  částí  přírody  (§  301) je  zájem  na  ochraně 

chráněných částí přírody, což je památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště 

chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Objektivní stránka spočívá v 

tom, že pachatel takovou část přírody poškodí nebo zničí tak, že tím zanikne nebo je značně 

oslaben  důvod  pro  ochranu  takové  části  přírody.  Nejedná  se  tedy  o  jakékoliv  poškození 

předmětu  ochrany  ani  o  poškození  jakýchkoliv  chráněných  částí  přírody.224 Subjektivní 

stránku tvoří úmysl nebo hrubá nedbalost.

4.6 Shrnutí a návrhy de lege ferenda

Protiprávní  činy páchané  právnickými  osobami  mívají  velmi  závažné  následky a  je 

proto  žádoucí  je  sankcionovat  těmi  nejpřísnějšími  nástroji  právního  řádu.  Trestněprávní 

odpovědnost se svou represivní povahou se jeví jako mnohem vhodnější a efektivnější než 

odpovědnost správněprávní a je tedy mocnějším nástrojem ochrany životního prostředí. Přijetí 

zákona  o  trestní  odpovědnosti  právnických  osob  bylo  reakcí  na  četné  protispolečenské 

aktivity právnických osob se závažnějšími následky, než má nelegální činnost osob fyzických. 

Rovněž k tomu zavazovaly Českou republiku četné mezinárodněprávní dokumenty. Přestože 

je  mnohdy  poukazováno  na  kontroverzi  trestněprávní  odpovědnosti  právnické  osoby,  z 

důvodů  např.  absence  vlastní  vůle  právnické  osoby;  klady  jejího  zavedení  podle  mého 

mnohokrát převažují a to zvláště co se oblasti ochrany životního prostředí týče, kterou, jak již 

jsem úvodem uvedla, považuji za nejdůležitější odpovědnost vůbec.

V českém právu se uplatňuje taxativní výčet trestných činů, za které právnické osoba 

odpovídá, a doufejme, že se po vzoru Francie tento výčet postupem času rozroste až k obecné 

223Zpráva o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2013, s. 21. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2013/zoc_2013.pdf
224 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 783
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odpovědnosti  za  všechny trestné  činy.  S  tím počítá  již  zmiňovaný  návrh  novely  TOPOZ 

předložený v srpnu letošního roku. 

Zákon  obsahuje  taxativní  výčet  jednotlivých  trestů  a  ochranných  opatření,  základní 

obecná  kritéria  pro  ukládání  sankcí,  pravidla  pro  ukládání  jednotlivých  druhů  sankcí  a 

ustanovení  upravující  promlčení  trestu  a  zánik  účinků  odsouzení.  V  práci  jsem  zmínila 

příklady sankcí,  kde  by  de  lege  ferenda přicházelo  v  úvahu  jejich  zpřesnění  či  upravení 

podmínek,  a  příklady dalších sankčních prostředků,  které  by mohly českému zákonodárci 

sloužit  jako inspirace.  Za nejproblematičtější  považuji  nejpřísnější  trest,  zrušení  právnické 

osoby,  který  nelze  uložit  v  případě  jednorázového  spáchání  trestného  činu,  ale  jen  za 

podmínky,  že  její  činnost  spočívala  zcela  nebo  převážně  v  páchání  trestného  činu  nebo 

trestných  činů.  Vhodnější  úpravou  by  bylo  posuzování  podle  závažnosti,  například  za 

spáchání zvlášť závažného zločinu, nebo stanovení výčtu trestných činů, za které lze tento 

trest uložit.

V  případě  úpravy  trestných  činů  proti  životnímu  prostředí  považuji  za  významný 

nedostatek, že příprava ani jednoho z nich není trestná. A může být tedy sama o sobě pouze 

správním deliktem. Bylo  by tedy vhodné,  alespoň v případech některých kvalifikovaných 

skutkových podstat trestat i přípravu trestných činů, jak je tomu v každé jiné hlavě trestního 

zákoníku. Tedy zvýšit sazby trestů odnětí svobody, neboť v hlavě osmé najdeme jen jeden 

zvlášť  závažný  zločin,  a  to  „Neoprávněné  vypuštění  znečišťujících  látek“  ve  své 

kvalifikované skutkové podstatě podle odstavce čtvrtého.

Pozitivem zákona mimo jiné je, že umožňuje aktivnější přeshraniční spolupráci v boji 

proti organizovanému zločinu na mezinárodní, i evropské úrovni. Např. systém nelegálního 

obchodu  s  ohroženými  druhy  živočichů  a  rostlin  má  mezinárodní  a  dobře  organizovaný 

charakter a bývá spojen i s dalšími druhy kriminality (daňové úniky, padělání dokumentů, 

podvody). Přesto je efektivita postihování této kriminality v ČR nízká a  de lege ferenda by 

bylo vhodné se v oblasti životního prostředí zaměřit více na organizovaný zločin. 

Trestněprávní odpovědnost právnických osob je relativně novou kategorií a proto v této 

oblasti chybí potřebné zkušenosti. A to nejen u nás, nýbrž v celém kontinentálním systému. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je v platnosti dva a půl 

roku. Zatím je v právní moci osm rozsudků, kdy v pěti z nich byla sankcí jen pokuta několik 

desítek tisíc korun, ve dvou uveřejnění rozsudku v médiích na své náklady, a jednou zrušení 

právnické osoby.  Tento poslední uložený trest  lze považovat za velmi významný a snad i 
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značí,  že  se  soudy nebudou  ostýchat  udělovat  i  nejtěžší  tresty  a  je  rovněž  signálem pro 

právnické osoby, aby brali zákon vážně.225 

Z  poslední  zveřejněné  Zprávy  o  činnosti  Nejvyššího  státního  zastupitelství,  za  rok 

2013226, vyplývá, že v roce 2013 bylo ve 38 trestních věcech stíháno celkem 48 právnických 

osob. S výjimkou 10 věcí byly ve všech těchto věcech stíhány též fyzické osoby. Obžalováno 

bylo  15 právnických osob.227  Statistické údaje za rok 2013(v porovnání s delším časovým 

horizontem, tzn. obdobím od roku 2004 či alespoň 2008) svědčí o tom, že počty stíhaných i 

obžalovaných (fyzických) osob pro trestné činy proti životnímu prostředí nepřetržitě klesají. 

To,  že  absolutní  počty  stíhaných  ani  zdaleka  nedosahuje  stavu  před  nabytím  účinnosti 

trestního  zákoníku  dnem  1.  1.  2010  lze  připisovat  změně  v  důsledku  formálního  pojetí 

definice trestného činu a přechodu jejich postihu do správního práva.228

Obžaloba byla podána ve 47 případech trestných činů proti životnímu prostředí, z toho jednou 

proti právnické osobě za trestný čin podle ust. § 295/1 TZ a dále bylo zahájeno trestní stíhání 

právnické osoby pro trestný čin podle ust. § 298/2, 4, písm. b). 229 

Lze  předpokládat,  že  schopnost  orgánů  činných  v  trestním řízení  odhalovat  a  postihovat 

trestnou činnost právnických osob se bude postupně zvyšovat. Zároveň by se měl zvyšovat i 

preventivní  účinek  trestní  odpovědnosti  právnických  osob,  jakož  i  působení  TOPOZ,  aby 

právnické  osoby  přijímaly  příslušná  preventivní  opatření,  aby  zabránily  přičitatelnosti 

trestného činu spáchaného jejich zaměstnanci.230

225Bohuslav, L. Komentář: První trest zrušení právnické osoby za trestnou činnost, Dostupné z: 
http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/komentar-prvni-trest-zruseni-pravnicke-osoby-za-trestnou-
cinnost
226Zpráva o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2013. Dostupné 
z:http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2013/zoc_tabulky.pdf
227V roce 2012 bylo ve 14 trestních věcech stíháno celkem 18 právnických osob. Obžalovány byly 4 osoby. 
228Zpráva o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2012. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2012/7_NZN_603_2013.pdf
229Zpráva o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2013. Dostupné 
z:http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zpravy_o_cinnosti/2013/zoc_tabulky.pdf
230Důvodová zpráva k návrhu novely TOPOZ, s.10. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?
O=7&CT=304&CT1=0
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5 VZTAH TRESTNÝCH ČINŮ A SPRÁVNÍCH DELIKTŮ

Jak trestné činy, tak i správní delikty jsou protispolečenské činy, odlišuje je však stupeň 

společenské škodlivosti.  Závažnost jako kritérium se může projevit  pouze u deliktů,  které 

mohou být jak správními, tak trestními. Tato závažnost není plně exaktně stanovitelná a je 

proměnlivá v čase.231 Správní delikt je jednáním, které je pro společnost „pouze“ škodlivé, 

jelikož  nedosahuje  intenzity  nebezpečnosti,  kdežto  trestný  čin  je  jednáním,  které  je  pro 

společnost nebezpečné a jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. U řady trestných činů 

proti  životnímu  prostředí  doplňují  ustanovení  o  environmentálních  správních  deliktech 

ochranu  poskytovanou  chráněným  právním  hodnotám,  tím  že  pamatují  na  postih  méně 

závažných  případů.232 Např.  pokud  pachatel  byť  i  z  hrubé  nedbalosti,  poruší  jiný  právní 

předpis tím, že poškodí nebo zničí památný strom tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben 

důvod pro  ochranu takové  části  přírody půjde  o  trestný  čin   poškození  chráněných  částí 

přírody podle § 301 trestního zákoníku, o správní delikt na úseku ochrany životního prostředí 

podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny jde tehdy, když pachatel poškodí nebo zničí 

památný strom bez podmínky zániku nebo značného oslabení důvodu pro ochranu takové 

části přírody (památného stromu) a společenská škodlivost činu bude tedy menší.

Formální znaky trestných činů proti životnímu prostředí a některých správních deliktů v 

oblasti ochrany životního prostředí se často překrývají a je na příslušném orgánu aby jednání 

správně zařadil. Prášková v tomto ohledu upozorňuje na to, že mnozí úředníci rozhodující o 

správních  deliktech  právnických  osob  a  se  vztahem  k  případným  skutkovým  podstatám 

trestných činů mnohdy příliš nezabývají, i z toho důvodu, že tyto skutkové podstaty dobře 

neznají  či  je neumějí  vyložit.233 Ustanovení o trestných činech jsou v poměru speciality k 

ustanovení  o  správních  deliktech  a  ustanovení  o  správních  deliktech  jsou  v  poměru 

subsidiarity k ustanovení o trestných činech. Správním deliktem tedy nemůže být jednání, 

které  splňuje  znaky trestného činu.  Problém diferenciace mezi  soudně trestnými delikty a 

administrativními delikty však není v našem právu zcela dořešen.234  

Může se stát, že jednání naplní obecnou skutkovou podstatu trestného činu a zároveň 

velmi  konkrétní  skutkovou  podstatu  správního  deliktu,  zde  je  podle  Práškové  mylná 

231Gerloch, A. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň. Aleš Čeněk. 2013, s. 168
232Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. A kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 136
233Prášková, H.: Vztah trestných činů právnické osoby a správních deliktů právnické osoby, In: Jelínek, J. A kol.: 
Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 190
234Jelínek, J. A kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 129
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argumentace obecností a specialitou skutkových podstat a naopak správná ta vycházející ze 

základního postulátu, že je-li určití jednání trestným činem, nemůže být zároveň správním 

deliktem.235

Dalším kritériem pro  stanovení  hranice  mezi  soudními  a  správními  delikty je  např. 

objekt,  jímž je u správních deliktů řádný výkon veřejné správy,  u soudních je to ochrana 

osobnosti člověka, jeho práv a svobod, dále kritérium difamace – společenského odsouzení.236 

Mates zmiňuje ještě zavinění, formulace skutkových podstat (u trestných činů je přesnější) a 

procesní stránku (v případě trestných činů je dána větší záruka procesních práv).237

Ustanovení § 28 TOPOZ řeší konkurenci trestního a správního řízení vedenému o témže 

skutku vůči téže právnické osobě,  uplatňuje se zde překážka litispendence podle odstavce 

prvého a překážka věci rozhodnuté podle odstavce druhého. Zásada litispendence neumožňuje 

vedení správního řízení proti právnické osobě, bylo-li o témže skutku proti téže právnické 

osobě  zahájeno  řízení  o  trestním činu.  Podle  zásady  překážka  věci  rozhodnuté  nelze 

postihnout tutéž osobu vícekrát za totéž jednání, a nezáleží na tom, zda osoba byla postižena v 

rámci trestněprávní nebo správněprávní odpovědnosti. Účelem je úprava procesních důsledků 

realizace zásady ne bis in idem tedy, že nikdo nesmí být opětovně stíhán a potrestán pro týž 

skutek.238 Ustanovení §28 odst. 1 a 3 kompenzuje nedostatek samostatné právní úpravy řízení 

o správních deliktech, jelikož za současného stavu by takové ustanovení muselo být zařazeno 

do všech předpisů upravující správní delikty.239

Jedním ze znaků, který tyto dvě kategorie veřejnoprávních deliktů odlišuje, je forma 

právní  úpravy.  Trestné  činy  jsou  upraveny  v  trestním  zákoně,  správní  delikty  v  mnoha 

zvláštních  předpisech.  Katalog  trestních  sankcí  je  mnohem  širší  než  v  případě  sankcí 

správních,  kde  lze  jako  trest  uložit  pouze  pokutu.  V  případě  výše  zmíněného  příkladu 

poškození nebo zničení památného stromu lze pachateli správního deliktu (právnické osobě) 

uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč240, půjde-li o trestný čin, v úvahu připadají pří splnění 

zákonných podmínek sankce podle ust. § 15 TOPOZ. Horní hranice pokut za správní delikty 

však  může  být  rovněž  velmi  vysoká,  např.  v  zákoně  č.  158/2000  Sb.,  o  vyhledávání, 

235Prášková, H.: Vztah trestných činů právnické osoby a správních deliktů právnické osoby, In: Jelínek, J. A kol.: 
Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 187-188
236Hendrych, D. a kol.: Správní právo – obecná část. 8. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s.416
237Mates, P., Starý, M.: Základy správního práva. Obecná část. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, s. 
122
238Prášková, H.: Vztah trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním deliktu právnické osoby, In: 
Trestněprávní revue 6/2012, s. 132
239Ibid, s. 131
240§ 88 odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny
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průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně 

některých zákonů Ministerstvo uloží pokutu až do výše 100 000 000 Kč241 či zákon č.18/1997 

Sb., atomový zákon, dovoluje uložit za porušení právní povinnosti stanovené tímto zákonem 

pokutu až do výše 100 mil. Kč tomu, kdo poruší zákaz využívání jaderné energie k jiným než 

mírovým účelům podle § 4 nebo zákaz podle § 5 odst. 1 zákona.242

 To však stejně nedosahuje maximální výši pokuty, kterou lze právnické osobě uložit v 

trestním řízení a jež činí 1 460 000 000 Kč.243

Dalšími  odlišnostmi  správních  deliktů  od  trestných  činů  je  například  subjekt,  který 

rozhoduje o vině a udělení sankcí. O vině a trestu za trestné činy mohou na základě čl. 90 

Ústavy rozhodovat pouze soudy, o správních deliktech naproti tomu mohou rozhodovat i jiné 

orgány veřejné  moci.  Co  se  rozdílu  v  právních  následcích  spojených  se  spácháním toho 

kterého deliktu týče, je škála sankcí za spáchání přestupku užší a sankce jsou mírnější.244

Rozdíly lze spatřovat rovněž v následcích odsouzení. Pravomocná odsouzení za trestné 

činy se zapisují do Rejstříku trestů vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Centrální rejstřík 

správních  deliktů  však  dosud  neexistuje.  Damohorský  upozorňuje  na  potřebu  navzájem 

sjednotit  jednotlivé rejstříky trestů,  tedy za trestné činy i  správní delikty.245 Neexistuje ani 

žádný rejstřík správních deliktů právnických osob spáchaných v oblasti ochrany životního 

prostředí. Určité statistiky si vede Česká inspekce životního prostředí a zveřejňuje je ve své 

každoroční zprávě.

Z hlediska subjektivní stránky je k trestnému činu třeba úmyslné zavinění, nestanoví-li 

zákon,  že  postačí  zavinění  z  nedbalosti  a  u  správních  deliktů  naopak  postačí  zavinění  z 

nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba zavinění úmyslného. Rovněž není možno 

sankcionovat přípravu k správnímu deliktu nebo jeho pokus.

Trestní proces je ovládán zásadou akuzační (tj. obžalovací) a správní zásadou inkviziční 

(tj. vyšetřovací). Důkazní břemeno tu nese správní orgán. V případě trestního řízení je daná 

větší garance procesních práv, požadovaná mnoha mezinárodními smlouvami.

V případě  trestných  činů  není  objektivní  odpovědnost  přípustná.  Znakem správních 

deliktů právnických osob naopak zavinění není, a pokud by orgány činné v trestním řízení 

241§ 18 písm. a) 
242§ 41 písm. a)
243§ 1 odst. 2 TOPOZ, § 18 odst. 2 TOPOZ, § 68 odst. 1 TZ
244Jelínek, J. A kol.: Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 129
245Damohorský, M.: Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí. Praha: AUC – Iuridica, 3/2011, s. 17
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zjistili,  že předmětný skutek nebyl spáchán zaviněně,  mohly by věc odevzdat či  postoupit 

správnímu orgánu k projednání správního deliktu právnické osoby.246

K  nesprávné  kvalifikaci  deliktního  jednání  pravděpodobně  dochází  častěji  ve  sféře 

veřejné  správy  než  v  rozhodování  soudů,  což,  jak  Prášková  upozorňuje247,  v  případě 

rozhodnutí o činu jako o správním deliktu je nezákonné a představuje pro stíhání a potrestání 

pachatele za trestný čin překážku věci rozhodnuté.

V  této  souvislosti  Prášková248 cituje  z  německé  literatury,  v  německém  právu  má 

přestupek výjimečně přednost před trestným činem, jestliže skutková podstata přestupku je 

speciální ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu, to může nastat zvláště tehdy, když se 

základní znaky sice překrývají, skutková podstata přestupku ale obsahuje zvláštní okolnosti 

polehčujícího charakteru. Což jistě platí i o jiných správních deliktech. V jiném případě se 

mohou znaky těchto dvou typů deliktů sice na první pohled překrývat,  skutková podstata 

trestného činu však obsahuje zpřesňující prvek, např. že vyžaduje nastoupení účinku, jeho 

doplňujícím znakem je např. způsob provedení jednání či jeho určitá kvantita, či stanovení 

kvalifikovaného následku jako je např. vznik holé seče na celkové větší ploše lesa.

246Prášková, H.: Vztah trestných činů právnické osoby a správních deliktů právnické osoby, In: Jelínek, J. A kol.: 
Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 184
247Ibid, s. 190
248Ibid, s. 188
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6 ZÁVĚR

Cílem diplomové práce bylo  představit a zhodnotit současnou právní úpravu deliktní 

odpovědnosti  právnických  osob  v  ochraně  životního  prostředí,  tedy  odpovědnosti 

správněprávní a trestněprávní zejména pod vlivem zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob účinným od 1.1.2012, k jehož přijetí rovněž významně přispěly mezinárodní závazky 

České  republiky.  Zavedení  trestněprávní  odpovědnosti  právnických  osob  hodnotím 

jednoznačně pozitivně, neboť je nesporné, že velký díl ohrožování a poškozování životního 

prostředí vzniká i z činnosti právnických osob, jež k těmto aktivitám vedou především motivy 

maximalizace zisku. Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních částí. V první kapitole 

jsem čtenáře obeznámila se základními pojmy, jež celou práci prostupují a poskytla přehled 

jednotlivých druhů právní odpovědnosti. Druhá kapitola poskytuje přehled pramenů deliktní 

odpovědnosti.  Jádrem práce  jsou  kapitoly  třetí  a  čtvrtá  zabývající  se  jednotlivými  druhy 

deliktní odpovědnosti právnických osob. Co se správního trestání týče, za výrazný nedostatek 

úpravy považuji neexistenci obecného zákona a tedy chybějící jednotnou úpravu příslušných 

institutů  jako  jsou  např. okolnosti  vylučující  protiprávnost  či  souběh  správních  deliktů. 

Taková komplexní úprava by jistě přispěla k preventivnímu působení práva. V současnosti 

dochází ke stále větší fragmentaci úpravy a takový stav jistě není možné ani vhodné udržovat 

donekonečna.  Další slabinou  úpravy  je  nemožnost  uložení  sankce  právnímu  nástupci 

právnické  osoby,  jelikož  se  v  praxi  stává,  že  právnická  osoba  za  účelem  vyhnout  se 

správněprávní odpovědnosti zanikne. Nedostatkem se jeví i krátké promlčení lhůty a rovnost 

jejich  délky  navzdory  velmi  odlišným  závažnostem  různých  správních  deliktů  na  úseku 

ochrany životního prostředí; bylo by tedy vhodné upravit jejich promlčecí doby různě.

Závěr  kapitoly  obsahuje  stručné  pojednání  o  schváleném věcném záměru  zákona  o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a jeho pozitivech, jako je rozšíření rejstříku sankcí, 

úprava přechodu odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby a požadavky na zvýšení 

odbornosti úřední osoby, která vede řízení o správním deliktu. 

 Třetí  kapitola  pojednává o trestněprávní  odpovědnosti.  V práci  poukazuji  na  klady 

zavedení  trestněprávní  odpovědnosti  právnických  osob.  Dále  se  zabývám  vývojem 

trestněprávní odpovědnosti na úseku ochrany životního prostředí od zavedení samostatných 

skutkových podstat na ochranu životního prostředí, přes zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

zavádějící samostatnou hlavu trestných činů proti životnímu prostředí, až po úpravu trestní 

odpovědnosti právnických osob, jež byla v České republice zavedena zákonem č. 418/2011 
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Sb., účinným od 1.1.2012. Tuto právní úpravu považuji za kvalitní a rovněž kladně hodnotím 

návrh novely TOPOZ předložený v srpnu letošního roku, jenž rozšiřuje výčet trestných činů, 

za které právnická osoba odpovídá až k obecné odpovědnosti za všechny trestné činy; celkový 

vývoj úpravy trestní odpovědnosti se tedy, podle mého názoru, ubírá dobrým směrem.

 Je  důležité,  aby pro  rozhodování  právnických osob nepřevažoval  zisk  nad  rizikem 

možného trestu a důraz by proto měl být kladen na zastrašující rozměr sankcí.  Trestné činy 

proti životnímu prostředí se však vyznačují relativně nízkými sazbami odnětí svobody, s čímž 

souvisí dva problémy a to nemožnost trestněprávního postihu přípravného jednání žádného z 

trestných činů hlavy osmé a možnost demotivace orgánů činných v trestním řízení tyto trestné 

činy  vyšetřovat  z  důvodu  v  případě  souběhu  trestných  činů  uplatňovaného  absorpčního 

principu, který může použití trestních sazeb trestných činů proti životnímu prostředí vyloučit. 

V práci jsem rovněž stručně zhodnotila jednotlivé tresty a ochranná opatření a poukázala na 

možnosti zpřesnění či upravení podmínek určitých sankcí. Za největší nedostatek považuji 

možnost uložení nejpřísnějšího trestu, zrušení právnické osoby, pouze v případě, spočívala-li 

činnost  právnické  osoby  zcela  nebo  převážně  v  nelegální  činnosti.  Je  jasné,  že  takové 

právnické osoby se zrušení nedotkne stejnou měrou, jako právnické osoby založené za účelem 

dlouhodobého dosahování legálního zisku, kdy nelegální jsou pouze metody jeho zvyšování 

(či  snižování  nákladů).  A konečně  jsem rozebrala  jednotlivé  trestné  činy  proti  životnímu 

prostředí, jichž se může dopustit právnická osoba. Na základě shromážděných informací v 

kapitolách o jednotlivých druzích deliktní odpovědnosti jsem vždy v závěrečné části obou 

kapitol uvedla několik vlastních návrhů de lege ferenda.

Vzhledem k tomu, že se stav životního prostředí neustále zhoršuje, je třeba neustálého 

vývoje právní odpovědnosti, to však neznamená stále další hypertrofii a specializaci právních 

předpisů, ale naopak zobecnění existující úpravy a zvyšování její účinnosti. Co se týče práva 

správního,  lze takové tendence spatřovat  v návrhu zákona o odpovědnosti  za  přestupky a 

řízení o nich, v oblasti trestního práva považuji v tomto směru účinnou úpravu za kvalitní. 
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SEZNAM ZKRATEK
ust. ustanovení
např. například
čl. článek
aj. a jiné
apod. a podobně
TOPOZ Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích
LZPS usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 
České republiky

EU  Evropská unie
SEU Smlouva o Evropské Unii
SFEU Smlouva o fungování Evropské Unie
Ústava Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

ve znění pozdějších předpisů
SŘ zákon  č.  500/2004,  správní  řád,  ve  znění 

pozdějších předpisů
ČIŽP                                                   Česká inspekce životního prostředí
Zákon o životním prostředí Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů
Lesní zákon Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů
Vodní zákon                                      Zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách,  ve  znění 

pozdějších předpisů
Zákon o ochraně přírody a krajiny    Zákon  č.114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o obchodování s ohroženými druhy Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně 

žijících  živočichů  a  planě  rostoucích  rostlin 
regulováním  obchodu  s  nimi  a  dalších 
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 
některých, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně ovzduší Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon o odpadech Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon o integrované prevenci Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a o omezování znečištění, o integrovaném 
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Abstrakt 
Diplomová práce pojednává o úpravě obou kategorií deliktní odpovědnosti právnických osob 

v právu životního prostředí. Cílem předkládané diplomové práce je rozbor podmínek deliktní 

odpovědnosti  právnických osob a zhodnocení účinné právní úpravy s důrazem na ochranu 

životního  prostředí.  Zatímco  správněprávní  odpovědnosti  v  České  republice  podléhají 

právnické osoby již dlouhou dobu, trestní odpovědnost byla upravena až přijetím zákona č. 

418/2011  Sb.,  o  trestní  odpovědnosti  právnických  osob  a  řízení  proti  nim,  který  nabyl 

účinnosti 1. 1. 2012. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola této práce se věnuje 

vymezení  základních  pojmů,  se  kterými  práce  dále  operuje  a  které  jsou  nezbytné  pro 

pochopení  problematiky,  jako  je  životní  prostředí,  právo  životného  prostředí,  právní 

odpovědnost a právnické osoby. Druhá kapitola se zabývá prameny právní úpravy, nejprve 

charakterizuje  ty  vnitrostátní,  poté  evropské  a  nakonec  mezinárodní.  Ve  třetí  kapitole  je 

charakterizována  správněprávní  odpovědnost,  její  instituty  a  odpovědnost  zakotvená  ve 

vybraných  zákonech  na  ochranu  životního  prostředí.  Kapitola  čtvrtá  diplomové  práce 

popisuje trestněprávní odpovědnost, zahrnujíc její historický vývoj, současnou právní úpravu 

a  charakteristiky jednotlivých trestných činů  proti  životnímu prostředí,  kterých  se  mohou 

právnické  osoby  dopustit.  Kapitoly  třetí  i  čtvrtá  jsou  zakončeny  zhodnocením  stávající 

úpravy, statistikami spáchaných deliktů a návrhy de lege ferenda. Pátá kapitola práce popisuje 

vztah správněprávní a trestněprávní odpovědnosti.  
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Abstract

This thesis deals with both categories of delictual liability of legal entities within the 

environmental law. The aim of this thesis is the analysis of the terms of delictual liability of 

the  legal  entities  and  evaluation  of  the  effective  legal  regulation  with  emphasis  on  the 

environmental protection. Legal entities in the Czech Republic are subjects of administrative 

liability for a long time, while criminal liability was set by adopting the act of No. 418/2011 

valid from 1st January 2012, dealing with criminal liability of legal entities and its related 

proceedings.  The thesis is divided into five chapters. The first  chapter describes the basic 

terms which this thesis works with and are necessary for understanding the issue,  such as 

environment,  environmental law, legal liability and legal entities. Second chapter deals with 

sources of law, firstly national law, then EU legislation and at the end international law. The 

third chapter is focused on administrative liability, its institutes and its formulation in chosen 

environmental acts. Chapter four of this thesis characterises criminal liability, describes its 

historical development, the current conditions and characteristics of individual environmental 

crimes, which legal entities can commit. At the end of the both chapter three and four there is 

the evaluation of current legistation, the statistics of commited offences and the proposals de 

lege ferenda. The fifth chapter of this thesis describes the relationship between administrative 

and criminal liability.
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SUMMARY
 

Presented diploma thesis deals with a very current topic which is the delictual liability 

of the legal entities as one of the instruments of environmental protection. The aim of this 

thesis  is  an analysis  and evaluation of efficient  legal  regulation with an emphasis  on the 

environmental protection. 

The thesis  is  composed of four main chapters.  The first  chapter  is  focused on the 

explanation of the terms which are necessary to understand the thesis and gives an overview 

of  the  various  types  of  legal  liability.  The second chapter  provides  a  view of  sources  of 

international law, European Union law and Czech law. The third and fourth chapter deal with 

both  types  of  delictual  liability  of  legal  persons,  i.e.administrative  and  criminal.  

Administrative liability is regulated in various acts, there is no unified code so the 

legal regulation is very extensive and fragmented and there is an absence of regulation of 

relevant institutes such as circumstances excluding illegality. A fragmentation is still growing 

and  such  condition  is  certainly  not  possible  or  appropriate  to  maintain  indefinitely.  This 

unifying  code  would  certainly  contribute  to  the  preventive  effect  of  the  law.  Another 

weakness is  the inability to  impose sanction to  the legal  successor of  legal  entity and in 

practice  it  happens  quite  often  that  a  legal  person  cease  to  exist  in  order  to  avoid 

administrative liability. Weak points are also short limitation periods and the equality of their 

lengths  despite  very  different  severity  of  various  administrative  offenses  in  the  area  of  

environmental  protection  and  it  would  be  appropriate  to  modify  the  limitation  period 

differently. At the and the chapter includes a brief description of the approved draft on the 

responsibility for offenses and procedures on them and its positives, such as the extension of 

the scope of  sanctions.

The third chapter deals with the criminal liability. Part of the chapter describes the historical 

development of criminal liability within the environmental protection, two biggest changes in 

recent years were the adoption of  Act no. 40/2009, Criminal Code, introducing a separate 

head of crimes against the environment and The act on criminal liability of legal entities and 

proceedings against  legal entities which became effective on 1 January 2012. I think this 

legislation is good quality and I also positively evaluate the proposed amendment of the act 

no. 418/2011 submitted in august which extends the list of crimes which a legal person can be 

liable for to a general liability for all crimes. In the corporations decision-making the profit 
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should not predominate over the risk of possible punishment and therefore emphasis should 

be  placed  on  the  intimidating  dimension  of  sanctions.  However  the  crimes  against  the 

environment are characterized by relatively short prison sentences, which is related to two 

problems: the impossibility of punishment of preparation of the crimes against environment 

and the possibility of demotivation the officials prosecuting these crimes to investigate them 

because in the case of concurrence of criminal acts, the absorption principle is applied, and 

that can exclude the use of the sentences for crimes against the environment. Than follows a 

brief description and evaluation of sentences and protection measures a legal entity may be 

subject to and suggestions of possibilities of modification of the terms of certain sentences. As 

the  greatest  deficiency  I  consider  the  possibility  of  imposing  the  strictest  sentence, 

dissolution,  only if  the activity of the legal  entity concerned was for the purposes of the 

commission of criminal offences, in its entirety or to a considerable extent.

There is a part in chapter three and four dedicated to analysis of administrative liability in 

individual  environmental  acts  and  individual  environmental  crimes  from part  VIII  of  the 

criminal code which are legal persons liable for. In the end of these chapters the statistics of 

environmental  offences are mentioned. Final parts of chapter three and four gives general 

conclusions and contains some de lege ferenda proposals. 

The final chapter explains the difference between administrative and criminal liability and 

describes their relationship. 

The environment is still deteriorating so the continuous development of delictual liability is 

necessary. That does not mean further hypertrophy and specialization of legislation, but rather 

generalization of  existing law and improving  its  efficiency.  I  believe that  in  the area  of  

criminal law the regulation is quality and in terms of administrative law, such tendency can be 

seen in the draft law on liability for offenses and proceedings on them.

The thesis is based on legislation as at 29th December 2014.
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