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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

        V předložené práci se zabývám problematikou právní ochrany životního prostředí 

z pohledu trestního práva a správního práva.  V úvodní části je obecně hodnocen význam 

životního prostředí pro lidstvo a jeho budoucnost. V oblasti trestního práva je zpracována 

analýza stávajících trestných činů na úseku ochrany životního prostředí a porovnána 

s příslušným ustanovením v rekodifikovaném trestním zákoně, který je v době zpracování 

práce již platný, ale účinný od 1. ledna 2010. V oblasti správního práva je zpracovávána 

problematika přestupků a jiných správních deliktů právnických a fyzických osob při 

výkonu podnikatelské činnosti, vztahující se k právní ochraně základních složek životního 

prostředí. V závěru práce je věnována pozornost některým problémovým otázkám v této 

oblasti a nástin možných řešení z pohledu právního vědomí „de lege ferenda“.  

Klí čová slova: ochrana životního prostředí, trestné činy, správní delikty, přestupky 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

        The thesis deals with the issue of legal protection of the environment. It is ensured 

mainly by the criminal and administrative law. In the intoriduction the importance of the 

environment for humans and their future is generally assessed. In the area of the criminal 

law is included the analysis of recent crimes in the environmental protection area and it is 

compared with particular clauses in recodified criminal law, which is already valid in 

present time, but it is going to be at force from January 1st 2010. In the area of 

administrative law there are generated the penal offences and administrative torts for 

individuals and corporations issue during their business activity, which is connected with 

the legal protection of the constituent parts of the environment. In the end of this work the 

emphasis is focused on some problematic questions in the field of possible solutions from 

the “de lege ferenda” point of view. 

Key words: protection of the environment, crimes, administrative torts, penal offences 
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1. Ú v o d 

        Životní prostředí se bezprostředně dotýká každého člověka na této planetě a je 
otázkou, zda ho člověk dostatečně ochrání pro sebe i budoucí generace. Jak vyplývá z čl. 
35 Listiny základních práv a svobod, každý má právo na příznivé životní prostředí a 
včasné a úplné informace o jeho stavu. Zároveň však nikdo nesmí při výkonu svých práv 
životní prostředí ohrožovat ani poškozovat nad míru stanovenou zákonem.  

        Ochrana životního prostředí se koncem minulého století a počátkem tohoto století 
dostává mezi základní témata, která se řeší jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni 
vnitrostátní, protože vytvoření „zdravého“ životního prostředí není záležitostí pouze 
regionální, ale celosvětovou.  Lidstvo, jako největší znečišťovatel životního prostředí, si 
v posledních letech stále více začíná uvědomovat jeho význam a nutnost ochrany. 
V důsledku snahy o dosažení co největších ekonomických zisků je životní prostředí stále 
více zamořováno toxickými produkty lidské činnosti, jako jsou např. odpady z průmyslové 
a zemědělské výroby, či výfukové zplodiny. Člověk vytvořil mnoho látek, které se 
v přírodě nevyskytují, jsou to např. plasty, pohonné hmoty, chemické ochranné prostředky 
apod., bez kterých již nedovede žít. Na druhé straně si však uvědomuje význam životního 
prostředí pro lidský život. Snad nejvýstižněji to vyjadřuje profesor Kloepfer, který napsal:     

„Ochrana životního prostředí má budoucnost, protože bez ochrany životního prostředí 
žádná budoucnost není“ ( Michael Kloepfer, Umweltrecht, 1989) [1].     

        Ochrana životního prostředí se stává prioritou a dostává přednost před ekonomickými 
zisky průmyslových a zemědělských podniků, neboť z dlouhodobého pohledu lze 
konstatovat, že bez zdravého životního prostředí nemůže být v budoucnu prosperující 
ekonomika. Je proto nutné, aby do právních norem, které tvoří základ pro ekonomickou 
prosperitu, byla současně zařazena ustanovení ukládající povinnost jednotlivým subjektům 
chránit životní prostředí.   

        V současné době je za jeden z nejdůležitějších principů na úseku ochrany životního 
prostředí považován institut trvale udržitelný rozvoj (sustainable development). Co do 
pojmu můžeme vymezit tento princip jako: „rozvoj, který současným i budoucím 
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom 
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystému“ [1].   

        Je však zřejmé, že i sám člověk bude muset ustoupit ze svých stále rostoucích nároků, 
aby tak zachoval přijatelné životní prostředí pro další generace, neboť průběžné (byť i 
pomalé) poškozování není bez hranic a příroda ani atmosféra to nevyřeší za nás.  

        Cílem mé práce je zhodnotit stručně historický vývoj a současnou právní úpravu na 
úseku ochrany životního prostředí ve vztahu k jeho základním složkám. Provést analýzu 
trestně právní odpovědnosti a správních deliktů na úseku základních složek životního 
prostředí a poukázat na jejich rozdíly.  

        Vzhledem k tomu, že právní kategorie správních deliktů je velmi rozsáhlá, budu se 
v této oblasti zabývat podrobněji pouze přestupky fyzických osob a správními delikty 
právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti na úseku ochrany 
základních složek životního prostředí. Ve své práci se dále zaměřím na otázku trestně 
právní odpovědnosti právnických osob a statisticky vyhodnotím vývoj trestných činů za 
období od roku 2002 do 2008 na úseku životního prostředí, uvedených ve zvláštní části 
trestního zákona v  hlavě čtvrté, a to v návaznosti na nové skutkové podstaty trestných 



činů, vložených do trestního zákona novelou č.  134/2002 Sb., účinnou od 1. července 
2002. Vzhledem k tomu, že v době, kdy zpracovávám závěrečnou práci, je již platný nový 
trestní zákoník č.40/2009 Sb., nabývající účinnosti od 1. ledna 2010, provedu komparaci 
stávající právní úpravy trestných činů na úseku životního prostředí s novým trestním 
zákoníkem.  

        Z ekonomického hlediska za uvedené období statisticky vyhodnotím výši škody, 
způsobenou naplněním jednotlivých skutkových podstat trestných činů uvedených ve 
zvláštní části trestního zákona v hlavě čtvrté, které mají vztah k životnímu prostředí. 

        K řešení stanoveného cíle jsem použil metodu analyticko-syntetickou a metodu 
komparativní. 

Výsledkem mé práce bude: 

         a) zhodnocení současného stavu právní ochrany základních složek životního prostředí 
z pohledu trestního práva a správních deliktů, v oblasti trestního práva i 
v návaznosti na nový trestní zákon účinný od 1. ledna 2010, 

       b) vyhodnocení vývoje trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákona 
v hlavě čtvrté (§§ 181a, 181b, 181c, 181e, 181f, 181g a181h) za  období od roku 
2002 do roku 2008.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    Historický vývoj právních norem na úseku ochr any 
životního prost ředí   

        Obdobně jako každé právní odvětví má svůj historický vývoj, tak i právo v oblasti 

životního prostředí má svou historii. Jedná se o poměrně nový právní úsek, který z hlediska 
právního odvětví zařazujeme do správního práva. 

         Právní normy, které upravují společenské vztahy na úseku ochrany životního 
prostředí, se neustále vyvíjejí a reagují tak na zásadní politické, ekonomické, vědecké a 
společenské změny.   

         Vzhledem k tomu, že oblast životního prostředí je charakteristická mimo jiné i 
značným množstvím právních norem, je nutné si stanovit pro výklad historického vývoje, 
tak i pro analýzu současných právních norem na úseku ochrany životního prostředí, určitý 
systém. Jedním z možných řešení je vymezení si základních složek životního prostředí a 
zdrojů, které životní prostředí ohrožují a poškozují. V  právní oblasti ochrany životního 
prostředí se nám pak promítají dva okruhy společenských vztahů, které zákonodárce musí 
řešit a které prochází svým historickým vývojem. Musí jednak vytvořit takové právní 
normy, které chrání jednotlivé složky životního prostředí před jeho ohrožením či 
poškozením, a jednak stanovit pravidla v oblasti nakládání s jednotlivými zdroji, jež 
životní prostředí ohrožují a poškozují.        

        Mezi základní složky životního prostředí řadíme: 

- ovzduší a ozonovou vrstvu, 
-  vodu, 
-  půdu,  
-  lesy, 
-  přírodu a krajinu, 
-  rostlinstvo a živočišstvo. 

         Mezi hlavní zdroje, které ohrožují životní prostředí, řadíme:  

- odpady a obaly,  
- hluk a vibrace, 
- chemické látky, 
- záření, 
- emise.                           

         Každá z těchto oblastí je z hlediska správního práva spravována různými institucemi 
a státními orgány.  

          Jak jsem již v úvodu uvedl, budu se ve své práci věnovat pouze základním složkám 
 životního prostředí.  

 

 



2. 1. Historický vývoj právních norem na úseku ochr any 
základních složek životního prost ředí do roku 2008 

2. 1. 1.   Historický vývoj právních norem na úseku  ovzduší a ozonové vrstvy 

        Ovzduší je jednou z nejvýznamnějších základních složek životního prostředí. Nezná 
hranic a v případě jeho znečištění negativně ovlivňuje i ostatní složky životního prostředí a 
život na celé Zemi. Cílem právní ochrany ovzduší je snižování znečištění ovzduší na 
přijatelnou mez. Nejedná se tedy o absolutní zákaz činností, které ovzduší znečišťují. 
Naproti tomu cílem právní ochrany ozónové vrstvy Země je postupně úplný zákaz 
používání látek poškozujících tuto vrstvu. 

        V České republice byla právní ochrana na tomto úseku do roku 1989 řešena 
především zákonem o péči a zdraví lidu a navazujícími hygienickými předpisy. Právní 
základy v této oblasti pak byly založeny počátkem devadesátých let, a to přijetím tří 
zákonů. Zákonem č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, tzv. 
zákon o ovzduší, zákonem  č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a o poplatcích 
za jeho znečišťování a zákonem č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.  Další 
vývoj v právní úpravě byl ovlivněn přípravami České republiky na vstup do Evropské unie. 
V roce 2002 byl přijat zcela nový zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., ten nahradil 
výše uvedené tři zákony.  O dva roky později byl přijat v této oblasti další významný 
zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů.  

2. 1. 2.    Historický vývoj právních norem na úsek u vod  

        Voda je jednou z nejvýznamnějších základních složek životního prostředí a tvoří jeho 
neoddělitelnou součást, neboť je základní životní podmínkou všech živých organismů. Za 
hlavní cíl právní úpravy na úseku ochrany vody je zachování její jakosti a dostatečného 
množství.  

         Historie právní úpravy na úseku vodohospodářských poměrů sahá  až do období 
Rakouska –Uherska, kdy byl v roce  1869  přijat vodní zákon č. 93/1969 ř. z. Tento zákon 
byl pak podrobněji rozpracován na jednotlivé zemské zákony zvlášť pro Čechy, Moravu a 
Slezsko. V roce 1942 byla platnost českého zemského zákona vládním nařízení č. 
305/1942 Sb. rozšířena na celé území Čech, Moravy a bývalého Slezska. Tím došlo 
ke sjednocení právní úpravy na úseku vod. V roce 1955 nahradil původní právní úpravu 
zákon č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství, který sjednotil vodohospodářské poměry 
v Čechách i na Slovensku. Zároveň se v něm odrážely i společenskoekonomické poměry 
po únoru 1948. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 138/1973 Sb. o vodách, který se 
v praxi velmi osvědčil. Přesto však společenskoekonomické změny, které mimo jiné 
přinesly i tržní ekonomiku a nutnost přizpůsobit naši legislativu normám Evropské unie 
(do níž se náš stát připravoval vstoupit), vedly k přípravám a poté i schválení nového 
zákona. V roce 2001 byl přijat na úseku ochrany vody základní zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon, který je dále rozváděn řadou 
prováděcích předpisů. Vedle tohoto základního zákona existují další právní předpisy, které 
regulují určité činnosti nebo chrání vymezené oblasti vod. Mezi tyto zákony patří např. 
zákon o vodovodech a kanalizacích, lázeňský zákon, horní zákon, zákon o lesích. Na závěr 



této kapitoly je nutné podotknout, že v současné době se připravuje velká novela vodního 
zákona.   

2. 1. 3.   Historický vývoj právních norem na úseku  půdy  

        Z hlediska právního institutu ochrany půdy, lze tuto kategorii rozdělit na právní režim 
upravující zemědělskou půdu a režim upravující lesní půdu.  

        Vývoj právních norem na úseku zemědělské půdy byl do jisté míry ovlivněn i 
stanovením hlavního cíle při ochraně půdy. Počátkem druhé poloviny 20. století bylo na 
zemědělskou půdu pohlíženo jako na základní výrobní prostředek, který má zajistit 
především soběstačnost ve výrobě potravin. Tímto směrem se ubírala právní ochrana až do 
roku 1989.  Přijetím zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu došlo 
k určitým změnám, které kladou větší důraz na ochranu ekologických funkcí zemědělské 
půdy. 

        Právní úprava na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa byla v druhé 
polovině 20. století upravena v lesních zákonech č. 166/1960Sb., a č. 61/1977 Sb. 
V současné době je tato oblast upravena v §§ 11 až 18 zákona č. 289/1995 Sb., lesního 
zákona.    

        Obecně lze říci, že cílem současné právní ochrany na úseku půdy je zabránit nebo 
zmírnit negativní vlivy působící na půdu. I na tomto úseku se v současné době připravuje 
novela zákona. 

2. 1. 4.    Historický vývoj právních norem na úsek u lesa  

        Les patří k nejvýznamnějším prvkům ekosystému, neboť vedle své hospodářské 
funkce plní les i další, z pohledu životního prostředí nezastupitelné, ekologické funkce v 
oblasti produkce kyslíku, ochrany půdy před vodní a větrnou erozí, v oblasti vytváření 
příznivého prostředí pro různé druhy živočichů a rostlin. V neposlední řadě plní funkci 
krajinotvornou. 

        Z hlediska historického vývoje právních norem na úseku ochrany lesa, na území 
České republiky, je třeba se zmínit o lesním zákoně č. 205 z roku 1852, který byl 
především zaměřen na činnost spojenou s řádným lesním hospodářstvím za účelem 
vypěstování dřevní hmoty, a to především co do množství a kvality.   Vzhledem k 
značnému rozvoji průmyslu, zemědělství a postupné změně způsobu života lidí bylo nutné 
les chránit přijetím nových právních norem, které by tak reagovaly na nové poměry a 
chránily tak les, zejména jeho mimoprodukční funkce. V průběhu minulého století byla 
přijata řada zákonů o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství. V těchto 
zákonech se postupně uplatňoval princip nadřazenosti ochrany mimoprodukčních funkcí 
lesa nad funkcí produkční, tj. ekonomickou. Současná platná právní úprava, jejímž 
základním právním pramenem je zákon č. 289/1995 Sb., tzv. lesní zákona a další právní 
předpisy na něj navazující se zaměřuje především na čtyři oblasti. Oblast ochrany lesa při 
hospodaření v lesích, oblast ochrany lesních pozemků, oblast ochrany proti škodlivým 
činitelům působících na les a na oblast spojenou s užíváním lesů. 

 



2. 1. 5.   Historický vývoj právních norem na úseku  přírody a krajiny  

        Ochrana přírody a krajiny má nejen význam ekonomický, ale i sociální pro současnou 
i budoucí generaci a není záležitostí pouze jednotlivých států. Proto snad historický vývoj 
právní úpravy na tomto úseku v České republice spadá až do středověku, i když zdaleka 
nešlo v té době o ochranu přírody a krajiny v pravém slova smyslu, jak na ni nazíráme 
dnes. Tehdejší právní úprava směřovala především na ochranu vlastnických práv. Počátky 
vědomé právní ochrany přírody začínají až v 19. století, kdy vznikají na našem území první 
chráněná přírodní území. Snahy o vytvoření samostatného zákona o ochraně přírody 
spadají až na samý počátek 20. století, kdy byl ve vídeňské poslanecké sněmovně podán 
první návrh, který však nebyl přijat. Hlavní důvody nepřijetí takového zákona byly obavy 
z omezení vlastnických práv k pozemkům.  Právní ochrana přírody v tom dnešním pojetí 
se začíná tvořit až po roce 1918, tj. po vzniku samostatné Československé republiky, kdy 
byly položeny základy státní ochrany přírody a stát převzal za ochranu přírody garanci. Za 
významné právní normy z tohoto období lze považovat záborový zákon č. 215/1919 Sb. z. 
a n. a zákon přídělový č. 81/1920 Sb. z. a n. 

         První zákon, který komplexně upravoval společenské vztahy v oblasti ochrany 
přírody, byl přijat až po 2. světové válce v roce 1956, jednalo se o zákon č. 40/1956 Sb., o 
státní ochraně přírody, který se vztahoval pouze na území České republiky. Slovensko v té 
době mělo již svůj vlastní zákon na ochranu přírody, který byl přijat SNR v roce 1955.          
Pozdější vývoj v konci 20. století ukázal, že zákon z roku 1956, který byl založen na 
konzervačním přístupu (tedy že chrání pouze vybrané území a druhy živočichů, rostlin, 
nerostů a zkamenělin), je zcela nedostatečný a přežitý. Bylo nutné vytvořit nový zákon, 
který navazoval i na mezinárodní úmluvy. V roce 1992 byl přijat zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, který je v současné době základním právním předpisem na 
tomto úseku.      

2. 1. 6.   Historický vývoj právních norem na úseku  rostlinstva a živo čišstva 

         Cílem právní úpravy na tomto úseku je záchrana ohrožených druhů, ochrana jejich 
stanovišť, ekosystémů a zachovaní již zmiňované biologické rozmanitosti. Počátky právní 
úpravy na našem území sahají až do středověku, kdy byly upraveny především společenské 
vztahy v oblastech mysliveckých, včelařských a rybářských činnostech. Jejich cílem, až na 
malé výjimky, bylo především chránit vlastnické vztahy. K určitému posunu dochází až na 
přelomu 18. a 19. století, kdy jsou přijata konkrétní nařízení k ochraně některých druhů 
živočichů. Jako příklad lze uvést nařízení Josefa Schwarzenberga z roku 1800 o ochraně 
medvědů na panství českokrumlovském. Po roce 1918 se Československá republika začala 
angažovat v ochraně přírody i na mezinárodní úrovni a ratifikovala v roce 1924 Pařížskou 
konvenci na ochranu ptactva z roku 1902. Dalším důležitým zákonem na tomto úseku byl 
tzv. malý honební zákon z roku 1929, který stanovil u některých druhů živočichů jejich 
ochranu jako přírodní památku a umožňoval stanovit dobu hájení. 

        Významným průlomem do ochrany rostlinstva a živočišstva bylo přijetí zákona o 
ochraně přírody v roce 1956. V tomto zákoně byly poprvé upraveny konkrétní způsoby a 
podmínky ochrany vzácných druhů živočichů. Tento zákon byl v roce 1992 nahrazen 
zákonem č. 114/1992 Sb. V témže roce byl přijat zákon č. 446/1992 na ochranu zvířat proti 
týrání a v roce 2004 došlo k přijetí zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými 
druhy. 



3. Trestné činy podle platné právní úpravy na úseku 
ochrany životního prost ředí  

3. 1.  Pojem a prameny českého trestního práva  

        Trestní právo je významným odvětvím českého veřejného práva, jehož hlavním 
účelem je chránit zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky, jakož i práva a 
oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. 

         Hlavním úkolem trestního práva je chránit určitý okruh vymezených společenských 
vztahů před trestnými činy a to tím, že trestní právo nám vymezuje, co je trestným činem. 
V případě jeho spáchání stanoví za trestné činy tresty a ochranná opatření. Často se 
setkáváme s názorem, že trestní právo má sekundární tzv. druhotný charakter, což 
vyjadřuje jeho vztah k ostatním odvětvím českého práva. Jednotlivá právní odvětví regulují 
určitý okruh společenských vztahů, ale pouze některé z těchto společenských vztahů 
požívají zvýšené ochrany prostřednictvím trestního práva. Trestní právo začne plnit svou 
funkci poté, kdy prostředky jiných právních odvětví k ochraně vymezených společenských 
vztahů nepostačují a kdy došlo ke spáchání trestného činu. 
        Pramenem českého trestního práva může být pouze normativně právní akt a 
normativní smlouvy. Za pramen českého práva, a tedy i práva trestního, není možno 
považovat právní obyčej ani soudní a správní precedent.  

        Jak vyplývá z Listiny základních práv a svobod - usnesení předsednictva ČNR 
č. 2/1993 Sb., z čl. 39 „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, 
jakož i jaké jiné ujmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit“.     

         Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky trestní odpovědnosti, tresty, ochranná 
opatření a podmínky jejich ukládání musí být stanoveny pouze zákonem. 

        Mezi hlavní prameny trestního práva patři zejména následující právní normy:  

- Ústava ČR – ústavní zákon ČNR č.1/1993, 
- Listina základních práv a svobod – usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., 
- Trestní zákon – zákon č.140/1961 Sb., ve znění pozdějších novel, jedná se o 

základní pramen trestního práva, 
- Trestní řád – zákon č.141/1961 Sb., ve znění pozdějších novel, 
- Zákon o soudnictví ve věcech mládeže – zákon č. 218/2003 Sb., 
- Zákon na ochranu míru  - zákon č.165/1950 Sb., ve znění § 299 TZ.  

3.  2.  Základy trestní odpov ědnosti  

        Z pohledu trestního práva rozumíme trestní odpovědností souhrn podmínek, které 
v případě, že jsou splněny, tak pachateli trestného činu vzniká povinnost strpět za spáchaný 
trestný čin postih stanovený trestním zákonem. Při spáchání trestného činu vzniká mezi 
státem a pachatelem trestně právní vztah, na jehož základě stát prostřednictvím svých 
orgánů, které jsou v tomto případě nezávislé soudy, rozhodne o vině či nevině. V případě 
viny uloží za tento spáchaný trestný čin pachateli příslušný trest nebo ochranné opatření. 
Podle platného českého trestního práva je základem trestní odpovědnosti spáchání 
trestného činu.  Tímto se dostáváme k otázce. Co je trestným činem?  



3.  2.  1.  Pojem trestného činu a jeho znaky 

         V odborné literatuře se v oblasti trestního práva hmotného setkávám s různými 
definicemi, které vymezují pojem trestného činu. Nicméně každá z těchto definic musí 
vycházet z platného trestního zákona, se kterým musí být v souladu. 

        K vymezení pojmu trestného činu podle platné právní úpravy lze využít legální 
definice uvedené v § 3 odst. l trestního zákona. Podle tohoto ustanovení jde o čin 
nebezpečný pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. K upřesnění je 
však nutno dodat, že čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není 
trestním činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu (§ 3 odst. 2 TrZ). Takto 
vyjádřenou definici trestného činu můžeme označit jako definici materiálně-formální. Od 
takto vymezené definice trestného činu se dostáváme k pojmovým znakům trestného činu, 
kterými jsou: 

     a) nebezpečnost činu pro společnost, v nauce označován jako materiální znak, 
     b) znaky uvedené v trestním zákoně, tyto znaky jsou v nauce označovány jako formální 

znaky trestného činu a zahrnují v sobě: 
- znaky typové, které tvoří skutkové podstaty trestného činu uvedené ve 

zvláštní části TrZ, některé z nich jsou blíže určeny v  obecné části TrZ, 
popř. v jiných zákonech a které charakterizují objekt, objektivní stránku, 
subjekt, subjektivní stránku a protiprávnost, 

- věk a příčetnost pachatele, kdy tyto dva znaky jsou v nauce mnohdy 
označovány jako „znaky obecné“, společné pro všechny trestné činy [2].   

        Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se má jednat o trestný čin, musí být zároveň 
splněny dvě podmínky. Tou první je materiální podmínka, tj. že čin musí být nebezpečný 
pro společnost. Druhou podmínkou je formální podmínka, podle které musí čin vykazovat 
znaky uvedené v zákoně. Pokud čin nesplňuje jednu z těchto dvou podmínek, nemůže se 
jednat o trestný čin.    

        Nová právní úprava upouští od materiálně-formálního pojetí trestného činu, neboť již 
neupravuje nebezpečnost činu pro společnost a jeho stupně a dostává se tak k formálnímu 
pojetí trestného činu.   

3.  2.  2.  Pojem skutkové podstaty trestného činu a její znaky    

        Pojem skutkové podstaty trestného činu můžeme definovat jako souhrn typových 
znaků, kterými se od sebe odlišují různé typy (druhy) trestných činů.  

        Skutková podstata trestného činu je charakterizována jednak znaky povinnými tzv. 
obligatorními a znaky nepovinnými, často označovanými v odborné literatuře jako 
fakultativní. Nutno podotknout, že v některých případech se stávají ze znaků fakultativních 
znaky obligatorní.  

 

 

 

 



        Mezi základní – povinné znaky skutkové podstaty trestného činu patří: 

- objekt trestného činu, 
- objektivní stránka trestného činu, 
- subjekt trestného činu, 

                               -     subjektivní stránka trestného činu. 

        Objektem trestného činu jsou společenské vztahy, které jsou chráněné trestním 
zákonem. Objekt trestného činu můžeme podle stupně obecnosti rozdělovat na objekt 
obecný, druhový a individuální. 

         Druhým obligatorním znakem skutkové podstaty trestného činu je objektivní stránka 
trestného činu, kterou, co do pojmu, můžeme vyjádřit jako vnější stránku trestného činu, 
která se projevuje navenek a vnímáme ji svými smysly. V objektivní stránce se jednotlivé 
trestné činy od sebe nejvíce odlišují, neboť objektivní stránka charakterizuje způsob 
spáchání trestného činu, jeho následek a příčinný vztah mezi způsobem spáchání a 
následkem.   

        Třetím obligatorním znakem skutkové podstaty trestného činu je subjekt neboli 
pachatel trestného činu. Tím je fyzická osoba, která v době páchání trestného činu dovršila 
zákonem požadovaný věk a byla příčetná; ve zvlášť zákonem stanovených případech musí 
též vykazovat zvláštní způsobilost či postavení nebo zvláštní vlastnost [3]. Tuto definici 
jsem si vybral z toho důvodu, že dle mého názoru nejvýstižněji charakterizuje osobu 
pachatele trestného činu. Zároveň z této definice vyplývají i jednotlivé druhy subjektů, tj. 
subjekt obecný, subjekt speciální a subjekt konkrétní. 

        Čtvrtým obligatorním znakem skutkové podstaty trestného činu je subjektivní stránka 
trestného činu, která v sobě zahrnuje vnitřní znaky týkající se psychiky pachatele k danému 
trestnému činu. I subjektivní stránka má svůj povinný znak, tím je zavinění. Bez zavinění 
není možné spáchat trestný čin.  

        Zavinění jako povinný znak subjektivní stránky trestného činu pak můžeme definovat 
jako vnitřní psychický vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin [4].  

         Zavinění je vybudováno na dvou složkách. Na složce vědění a složce vůle. Na těchto 
dvou složkách jsou v trestním zákoně vybudovány dvě formy zavinění. Jedná se o zavinění 
úmyslné a zavinění nedbalostní.          

        Pro úplnost je nutno dodat, že v odborné praxi převládá názor, že ke znakům skutkové 
podstaty patří též protiprávnost.  

        Správné pochopení znaků skutkové podstaty trestného činu je velmi důležité pro 
zařazení konkrétního činu pod konkrétní skutkovou podstatu a rozhodnutí, zda se trestný 
čin stal či nestal, neboť kdo činí trestným činem to, co trestný čin není, sám se dopouští 
trestného činu. 

3. 3. Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů na úseku ochrany 
životního prost ředí  

        Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů týkající se ochrany životního prostředí, 
jsou charakteristické tím, že navazují na celou řadu jiných právních norem v oblasti 
životního prostředí. Mezi první samostatné skutkové podstaty trestních činů v oblasti 
ochrany životního prostředí, které byly vloženy do trestního zákona, patří ustanovení 



§§181a a 181b. Tato novela byla přijata do trestního zákona v roce 1989 pod č. 159/1989 
Sb. Toto období je považováno za počátek trestněprávní odpovědnosti v oblasti životního 
prostředí. Do této doby bylo jednání naplňující znaky trestného činu na úseku životního 
prostředí, posuzováno jako trestné činy: obecné ohrožení, poškozování cizí věci nebo 
poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Významnou změnu do oblasti 
trestněprávní odpovědnosti na úseku životního prostředí pak přinesla novela trestního 
zákona č. 134/2002 Sb., která nejenom že upravila nová znění §§ 181a  a 181b, ale 
především přinesla do trestního zákona nové skutkové podstaty jako § 181c „Poškozování 
lesa těžbou“, § 181e „Nakládání s odpady“, §§  181f, 181g, 181h „Neoprávněné nakládání 
s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami“ [5].  
        Jedním z hledisek členění skutkových podstat trestných činů na úseku životního 
prostředí je podle jejich aplikovatelnosti. Podle tohoto hlediska můžeme skutkové podstaty 
dělit následovně.  

        a) Přímé, jejichž objektem je ochrana základních složek životního prostředí a které 
můžeme dále dělit na obecné a zvláštní. Mezi obecné skutkové podstaty patří 
ustanovení § 181a a ustanovení § 181b. Mezi zvláštní skutkové podstaty, pak 
řadíme ty, které jsou úzce aplikovatelné na určitý státem chráněný zájem, 
vymezený v dané skutkové podstatě. Do této skupiny pak řadíme např. skutkové 
podstaty § 181c, § 181e, §§ 181f až 181h, § 178a, § 203, § 191 a § 192 TrZ. 

       b) Nepřímé, jejichž hlavním objektem je ochrana jiných společenských vztahů než 
základních složek životního prostředí, ale které lze v konkrétních případech použít 
ve prospěch ochrany životního prostředí.    

        V dalších podkapitolách provedu stručnou analýzu skutkových podstat trestných činů 
uvedených ve zvláštní části trestního zákona v hlavě čtvrté týkajících se pouze ochrany 
životního prostředí.  

3. 3. 1.  § 181a  Ohrožení a poškození životního pr ost ředí 

        Ustanovení § 181a TrZ je koncipováno v obecném měřítku ke všem složkám 
životního prostředí. 
        Objektem trestného činu je zájem na ochraně životního prostředí jako celku, jako 
základní složky životních podmínek člověka, a spolu s ním i ostatních organismů, které lze 
zahrnout pod pojem živé přírody [2].     

 K odst. l. § 181a trestního zákona lze uvést, že jednání pachatele spočívá buď v úmyslném 
poškození některé ze složek životního prostředí tím, že poruší některý z předpisů na úseku 
životního prostředí nebo poškozené životní prostředí ještě úmyslně zvýší a ztíží jeho 
odvrácení nebo zmírnění. Pachatelem tohoto trestného činu může být kdokoliv. Tedy 
z pohledu subjektu se jedná o subjekt obecný. Nutno však podotknout, že toto platí pouze u 
spáchání formou konáním, neboť spáchání formou opomenutí může být pachatelem pouze 
ten, kdo nesplní určitou povinnost, kterou mu ukládá zákon. Z pohledu subjektivní stránky 
se jedná o úmyslný trestný čin. 

        Co se týče odst. 2. a 3. ustanovení § 181a TrZ, tak se jedná o kvalifikované skutkové 
podstaty ve vztahu k základní skutkové podstatě uvedené v odst. 1., což znamená, že jsou 
zde okolnosti, které podmiňují použití vyšší trestní sazby. Podle odst. 2. jsou těmito 
okolnostmi: opětovné spáchání trestného činu uvedeného v odst. 1., dlouhodobé nebo 



trvalé poškození životního prostředí a poškození životního prostředí, k jehož odstranění je 
třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu - tedy ve výši nejméně 500 000,-Kč.  
        Podle odst. 3. jsou těmito okolností: poškození zvláště chráněného území nebo 
vodního zdroje a poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit 
náklady velkého rozsahu, tedy ve výši nejméně 5.000.000,-Kč.  

        Z pohledu zavinění u všech uvedených okolností podmiňující vyšší trestní sazbu, 
postačí ve smyslu § 6 písm. a) trestního zákona zavinění z nedbalosti. 

        V novém trestním zákoně je tato skutková podstata vedena pod ustanovením § 293 
„Poškození a ohrožení životního prostředí“ a obsahuje v porovnání se stávající právní 
úpravou následující změny: 

- v odst. 1 je slovo předpisy, nahrazeno slovem zákony, došlo k rozšíření o zákony o 
chemických látkách a chemických přípravcích, rozšíření místa, na které se toto 
ustanovení vztahuje o evropské významné lokality a ptačí oblasti a je zrušen 
peněžitý trest, 

- v odst. 2 je rozšířena kvalifikovaná skutková podstata o okolnost, kdy tento skutek 
spáchá osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí, došlo 
k rozšíření trestu o peněžitý trest, 

- v odst. 3 je rozšířen rozsah o evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  
     

3. 3. 2.  § 181b  Ohrožení a poškození životního pr ost ředí z nedbalosti  

         Uvedené ustanovení se skládá ze tří odstavců, kdy v odst. 1. z pohledu trestního 
práva hmotného se jedná o skutkovou podstatu základní, odkazovací a složitou. Složitou 
proto, neboť se skládá ze dvou samostatných skutkových podstat. V porovnání 
s ustanovením § 181 a TrZ je možné tento trestní čin spáchat pouze z nedbalosti.  

        Ve 2. a 3. odstavci uvedeného ustanovení se opět jedná o kvalifikované skutkové 
podstaty. Okolností podmiňující vyšší trestní sazbu uvedenou v odst. 2. písm. a) je 
naplnění skutkové podstaty uvedené v odst. 1. tak, že z nedbalosti pachatel poruší 
důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 
uloženou mu podle zákona. Ostatní okolnosti podmiňující vyšší trestní sazbu uvedené 
v odst. 2. písm. b), c), odst. 3. písm. a) a b) jsou shodné s příslušným ustanovením 
uvedeným v § 181a odst. 2 písm. b) a c) a v odst. 3. písm. a) a b) pouze s tím rozdílem, že 
se jedná vždy o nedbalostní trestné činy. Tedy úmyslné zavinění je vyloučeno.    

          Pro úplnost je nutné se ještě zmínit o ustanovení § 181d TrZ „Společná ustanovení“, 
kde pro účely § 181a  TrZ a § 181b TrZ je vymezen pojem „větší území“, což je rozloha 
nejméně 5 ha a pojem „vodního toku“, který je vyjádřen délkou vodního toku nejméně 2 
km. 

          V novém trestním zákoníku je tato skutková podstata vedena pod ustanovením § 294 
„Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti“ a obsahuje v porovnání se stávající 
právní úpravou následující změny: 

- v odst. 1 došlo k doslovnému převzetí textu uvedeného v § 293 odst. 1 s tím 
rozdílem, že zavinění úmyslné je nahrazeno zaviněním nedbalostním, byl vypuštěn 
peněžitý trest, 

- v odst. 2 byl vypuštěn pouze peněžitý trest, 



- v odst. 3 došlo k rozšíření o významné evropské lokality a ptačí oblasti (pozn. je 
zajímavé, že zákonodárce zde ponechal peněžitý trest). 

3. 3. 3.  § 181c  Poškozování lesa t ěžbou  

        Jak již bylo uvedeno, byla tato skutková podstata vložena do trestního zákona přijatou 
novelou zákona č. 134/2002 Sb., s účinností od 1. 7.2002. Důvodem pro tuto úpravu nad 
rámec obecné skutkové podstaty je, že podle § 181a TrZ nelze v potřebné míře dosáhnout 
potrestání společensky nežádoucí těžby, jež vede k devastaci lesů v České republice a jež 
podle lesnických statistik každoročně narůstá [6]. V teorii trestního práva je tato skutková 
podstata ve vztahu § 181a TrZ označována za privilegovanou skutkovou podstatu, která je 
v poměru speciality k základním skutkovým podstatám.  

        Objektem tohoto trestného činu je zájem na ochraně jedné ze základních složek 
životního prostředí, kterou je les.  

        V odst. 1. je uvedena základní skutková podstata, která je zároveň blanketní a složitá, 
protože má obě formy zavinění a více následků. Jednání spočívá ve formě konání, neboť 
naplnění znaků této skutkové podstaty je možné pouze aktivní činností, která je zároveň 
prováděna v rozporu s právními předpisy. Pachatelem tohoto trestného činu může být 
kdokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky pachatele, tj. věk a příčetnost. Z pohledu 
subjektivní stránky trestného činu se tedy jedná o subjekt obecný. Forma zavinění je 
vyjádřena alternativně „ byť i z nedbalosti“, což znamená, že je možné spáchat tento 
trestný čin úmyslně nebo z nedbalosti. 

        Odstavec 2. vyjadřuje kvalifikovanou skutkovou podstatu, kde okolnostmi 
podmiňujícími použití vyšší trestní sazby je opětovné spáchání činu uvedeného v odst. 1.  
Podle § 181d  odst. 2 TrZ se celkovou větší plochou lesa rozumí plocha větší než 1,5 ha a 
celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než 3 ha.     

        V novém trestním zákoníku je tato skutková podstata vedena pod ustanovením § 295 
„Poškození lesa“ a obsahuje v porovnání se stávající právní úpravou následující změny: 

- v odst. 1 došlo k rozšíření o slova „nebo jinou činností“, výraz zvláštním předpisem 
byl nahrazen „jiným právním předpisem“ a došlo k rozšíření o „připojení k již 
existující holině“, byl zrušen peněžitý trest, 

- v odst. 2 byl změněn pouze rozsah trestu z původního až na tři léta odnětí svobody 
na šest měsíců až čtyři léta. 

3. 3. 4.   § 181e) Nakládání s odpady  

        Toto ustanovení se skládá ze dvou základních skutkových podstat odst. 1 a 2 a dvou 
kvalifikovaných skutkových podstat uvedených v odst. 3 a 4. Pro vznik trestnosti podle 
této skutkové podstaty musí být současně splněny dva předpoklady. Tím prvním 
předpokladem je rozpor s právními předpisy upravující nakládání s odpady. Druhým 
předpokladem je ohrožení či poškození životního prostředí. Skutkovou podstatu trestného 
činu uvedenou v odstavci 1 a 2 může naplnit jen subjekt při podnikatelské činnosti, což 
vyplývá z odkazu na příslušné předpisy v oblasti odpadů. 



        Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně životního prostředí 
jako celku před jednáním, spočívajícím v zacházení s nebezpečnými odpady v rozporu 
s právními předpisy [6].  

        Hmotným předmětem útoku v konkrétním skutku jsou pak jednotlivé složky životního 
prostředí. Podle odst. 1 může mít jednání formu konání nebo opomenutí a spočívá 
v ukládání nebezpečného odpadu nebo jeho odkládání, přepravě nebo jiném nakládání, 
které je v rozporu s právními předpisy. 

         Zavinění podle odst. 1 je dáno alternativně, což znamená, že trestný čin lze naplnit 
jak úmyslnou, tak i nedbalostní formou zavinění. Co se týče subjektu, tak se jedná o 
speciální subjekt, neboť se ho může dopustit pouze podnikatel.    

         Podle ustanovení odst. 2 se pachatel dopustí protiprávního jednání tím, že přepraví 
nebezpečný odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného správního 
úřadu, anebo v takovém oznámení, či žádosti uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 
nebo podstatné údaje zamlží. Určitou zvláštností je to, že k naplnění znaků této skutkové 
podstaty není třeba ohrožení ani poškození životního prostředí, neboť trestný čin je 
dokonán již jednáním vymezeným ve skutkové podstatě. 

       Okolností podmiňující vyšší trestní sazbu podle odst. 3 je, že pachatel činem 
uvedeným v odst. 1 nebo 2 buď získá značný prospěch, což je nejméně 500 000,-Kč nebo 
takový trestný čin spáchá opětovně. Podle odst. 4 je tou okolností získání prospěchu 
velkého rozsahu, což je nejméně 5. 000.000,- Kč.  

        V  novém trestním zákoníku je tato skutková podstata vedena pod ustanovením  
§ 298 s upraveným názvem „Neoprávněné nakládání s odpady“ a obsahuje v porovnání se 
stávající právní úpravou následující změny: 

- zákonodárce provedl záměnu odstavců, kdy v odst. 1 je vyjádřena skutková 
podstata uvedená v § 181e odst. 2 TrZ, „příslušný správní úřad“ je nahrazen 
„příslušným orgánem veřejné moci“, došlo ke snížení trestní sazby z původních 
dvou let na jeden rok a byl zrušen peněžitý trest, 

- v odst. 2 je vyjádřena skutková podstata uvedená ve stávající právní úpravě v § 
181e odst. 2 TrZ, kdy novela přináší podstatnou změnu v tom, že původní text je 
nahrazen slovy „kdo v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je 
odkládá“, tedy nejedná se pouze o nebezpečný odpad, ale i o běžný odpad, nově je 
vložen i text „ k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu“, 
je zrušen pouze peněžitý trest, výše trestu odnětí svobody zůstává nezměněna, 

- v odst. 3 je vložena další okolnost podmiňující vyšší trestní sazbu a tou je 
organizovaná skupina, trestné se stává i to, pokud získá tímto činem značný 
prospěch i pro jinou osobu, byl zrušen peněžitý trest, 

- do odst. 4 byla vložena další okolnost podmiňující vyšší trestní sazbu, kterou je 
nebezpečný odpad. 

  

 

 



3. 3. 5.  § 181 f)  Neoprávn ěné nakládání s chrán ěnými a voln ě  žijícími 
živočichy a plan ě  rostoucími rostlinami  

             Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně životního 
prostředí jako celku před jednáním, spočívajícím v neoprávněném nakládání s chráněnými 
a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami nebo exempláři ohrožených druhů 
[6].  

       K naplnění této skutkové podstaty podle odst. 1 dojde tím, že pachatel v rozporu 
s právními předpisy usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, 
nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha 
nebo rostliny nebo exemplář ohroženého druhu, ale zároveň kumulativně naplní alespoň 
jednu z dalších podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) uvedeného odstavce. Těmi 
podmínkami je jednak spáchání takového činu na více než padesáti kusech živočichů 
rostlin nebo exemplářů, nebo že se takového činu dopustí, přestože byl v posledních dvou 
letech pro přestupek obdobné povahy postižen, nebo byl v posledních třech letech pro 
takový trestný čin odsouzen nebo potrestán. Za přestupek obdobné povahy se považují pro 
naplnění této skutkové podstaty přestupky uvedené v zákoně o ochraně přírody a krajiny, v 
§§ 87 a 88, ale může se také jednat o přestupek uvedený v § 45 přestupkového zákona.  

        Pachatel skutku podle odst. 1 písm. a) může být kdokoliv, kdo splňuje obecné 
podmínky trestní odpovědnosti, tedy v tomto případě se jedná o subjekt obecný. U skutku 
podle písm. b), se jedná o subjekt speciální. Z pohledu subjektivní stránky skutkové 
podstaty uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se jedná pouze o úmyslnou formu zavinění.  

      Skutková podstata uvedená v odst. 2 je základní a zároveň blanketní a složitou 
skutkovou podstatou, která chrání kriticky ohrožené druhy a druhy, jež jsou ohroženy 
přímým vyhubením. Pro dokonání tohoto trestného činu postačí, aby se protiprávním 
způsobem popsaným v této skutkové podstatě zacházelo vůči jedinému exempláři či 
jedinci kriticky ohroženého druhu nebo druhu, který je ohrožen přímým vyhubením, což je 
v porovnání s odst. 1 podstatný rozdíl. Pojem „exemplář kriticky ohroženého druhu“ je 
definován v zákoně č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, jeho taxativní výčet je pak 
uveden v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb.  Pro trestně právní výklad pojmu „druh 
přímo ohrožený vyhubením“ je využíván pojem uvedený v zákoně č. 100/2004 Sb. o 
obchodování s ohroženými druhy. Pro přesnost je však nutno dodat, že zde je určitá 
terminologická nejednotnost mezi trestním zákonem a zákonem č 100/2004 Sb., který 
definuje pojem „ druh přímo ohrožený vyhynutím“. Tato terminologická nejednost byla 
odstraněna novelou trestního zákona. 

       Skutkové podstaty uvedené v odst. 3. a 4. jsou pak kvalifikované skutkové podstaty, 
které v sobě opět zahrnují nějaké okolnosti podmiňující vyšší trestní sazbu. Těmito 
okolnostmi podle odst. 3 písm. a) a b) je úmysl získat protiprávním jednání uvedeným 
v odst. 1 nebo 2 značný prospěch nebo spáchání takového činu jako člen organizované 
skupiny. Podle odst. 4 je tou okolností jednak získání prospěchu velkého rozsahu nebo 
spáchání takového činu ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.   

        V novém trestním zákoníku je tato skutková podstata vedena pod § 299 
„Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami“ obsahuje v porovnání se stávající právní úpravou následující změny: 

 



 

- v odst. 1 je provedena změna „ exemplář ohroženého druhu“ je nahrazen „ 
exemplář chráněného druhu“, byl snížen počet kusů z padesáti na dvacet pět a byla 
vypuštěna skutková podstata uvedená v písm. b) že byl v posledních dvou letech 
pro přestupek obdobné povahy postižen, byl zrušen peněžitý trest a přidán trest 
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

- v odst. 2 došlo k úpravě „ jedince kriticky ohroženého druhu, živočicha nebo 
rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím“,  

- v odst. 3 byl přidán peněžitý trest. 
 

3. 3. 6.  § 181 g) Neoprávn ěné nakládání s chrán ěnými a voln ě žijícími 
živočichy a plan ě  rostoucími rostlinami z nedbalosti 

        Jde o trestný čin, jehož znaky se částečně překrývají se znaky uvedenými 
v ustanovení § 181f odst. 1 písm. a) a odst. 2 TrZ.  Odlišnost od předešlé skutkové 
podstaty je dána nedbalostní formou zavinění. K dokonání této skutkové podstaty postačí 
nedbalost nevědomá. Z tohoto důvodu bude velmi důležité při dokazování tohoto trestného 
činu prokázat, že pachatel vědět měl a mohl, že svým jednáním může způsobit zákonem 
způsobený následek. Další odlišnost v porovnání s ustanovením § 181f odst. 1 TrZ lze 
spatřovat v opakovanosti dovozu, vývozu a průvozu, které ustanovení § 181g TrZ vyžaduje 
jako zákonný znak této skutkové podstaty. Za opakovanost se pro potřeby trestního zákona 
považuje takové jednání, jehož se pachatel dopustí nejméně dvakrát.  

        V novém trestním zákoníku je tato skutková podstata vedena pod § 300 
„Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami z nedbalosti“ a obsahuje v porovnání se stávající právní úpravou následující 
změny: 

- došlo ke snížení počtů kusů na dvacet pět, „ohrožený druh „ je nahrazen 
„chráněným druhem“, byl zrušen peněžitý trest a přidán trest propadnutí věci nebo 
jiné majetkové hodnoty. 

 

3. 3. 7.  § 181 h)  Odnímání živo čichů a rostlin z p řírody  

        Objektem tohoto trestného činu je zájem společnosti na ochraně životního prostředí 
před útoky, spočívajícími v odnímání volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin 
v takovém měřítku, že tím je ohrožena místní populace těchto živočichů nebo rostlin [6].     

        Jedním z povinných znaků této skutkové podstaty je, že pachatel poruší právní 
předpisy nebo rozhodnutí správního úřadu.  Tyto dva znaky z hlediska zavinění lze spáchat 
jak úmyslně, tak z nedbalosti. Ostatní znaky odnímání volně žijících živočichů nebo planě 
rostoucích rostlin z přírody, lze spáchat pouze úmyslně. Pachatelem tohoto trestného činu 
může být kdokoliv, kdo dovršil patnáctý rok věku a je příčetný.   

         V novém trestním zákoníku je tato skutková podstata vedena pod § 301 „Odnímání 
nebo ničení živočichů a rostlin“. V  porovnání se stávající právní úpravou došlo 
k nahrazení „rozhodnutí správního úřadu“ novým ustanovením “rozhodnutím orgánu 



veřejné moci“, bylo vloženo „ nebo ničí“ volně žijící živočichy, došlo ke zvýšení trestu 
odnětí svobody na dvě léta, byl zrušen peněžitý trest a byl přidán trest propadnutí věci 
nebo jiné majetkové hodnoty.    

        Závěrem této podkapitoly je nutno ještě dodat, že v hlavě osmé zvláštní části nového 
trestního zákoníku jsou uvedeny ještě další skutkové podstaty trestných činů proti 
životnímu prostředí, a to: 

- § 297 „Neoprávněné vypouštění znečišťujících látek“,  
- § 302 „Týrání zvířat“,  
- § 303 „Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti“,  
- § 304 „Pytláctví“, 
- § 305 „Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami  

            ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat“, 
- § 306 „Šíření nakažlivé nemoci zvířat“,  
- § 307 „Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin“. 

3. 4. Statistický vývoj trestných činů uvedený v hlav ě čtvrté zvláštní části  
trestního zákona na úseku ochrany životního prost ředí od roku 2002 do 
roku 2008  

        V této kapitole se zaměřím na vývoj trestných činů proti životnímu prostředí 
uvedených ve zvláštní části trestního zákona v  hlavě čtvrté od roku 2002, kdy novela 
trestního zákona č. 134/2002 Sb., která jak již bylo uvedeno, přinesla jednak nová znění 
ustanovení § 181a TrZ  a § 181b TrZ a zároveň vnesla nové skutkové podstaty §§ 181c,  
181e, 181f,  181g, 181 h TrZ. 

      Při zpracování této části mé práce jsem vycházel ze statistických údajů Policie České 
republiky, neboť podle názorů odborníků v oblasti kriminologie se jedná o nejpřesněji 
zpracované údaje.  

        Získané statistické údaje jsem zpracoval do tabulek viz. příloha č. 1 a grafů - viz 
příloha č. 2.  Při zpracování těchto dat jsem se zaměřil především na počet zjištěných 
trestných činů a počet objasněných trestných činů. Dále jsem se zaměřil na škody 
způsobené na majetku v návaznosti na jednotlivé skutkové podstaty. V závěru jsem pak 
zpracoval celkovou škodu způsobenou trestnou činností na úseku životního prostředí za 
určitý kalendářní rok a porovnal jsem to s celkovou škodou způsobenou trestnými činy 
v daném roce. Oproti mému očekávání statistický vývoj ukázal, že po nabytí účinnosti 
novely trestního zákona od 1. 7. 2002 bylo zjištěno nejvíce trestných činů (např.) u § 181a 
v roce 2002 a to celkem 69 trestných činů. Naproti tomu v roce 2008 bylo zjištěno pouze 8 
trestných činů. Tento vývoj lze až na malé výjimky sledovat u všech skutkových podstat. 
Obdobná situace je i u objasněných trestných činů. Je otázkou, co je důvodem tak 
značného poklesu zjištěných a objasněných trestných činů na úseku životního prostředí. 

 

 



4.  Správní delikty podle platné právní úpravy na ú seku ochrany 
životního prost ředí 

          Dalším významným „ donucovacím prostředkem“ k zajištění dodržování uložených 
povinností na úseku ochrany životního prostředí je správní odpovědnost, která vzniká 
v důsledku porušení povinností, které jsou stanoveny jednotlivými zákony upravující 
oblast ochrany životního prostředí. Subjekt, který poruší zákonem stanovenu povinnost, 
musí strpět za toto porušení sankci. Mezi státem, který je zastupován příslušným správním 
úřadem a subjektem, který se svým jednáním dopustil protiprávního jednání ve formě 
porušení povinnosti, vzniká tak odpovědnostní vztah, jenž není založen na rovnosti 
subjektů. Mezi sankční nástroje, které se na úseku správní odpovědnosti v oblasti ochrany 
životního prostředí používají, patří: 

- uložení opatření k nápravě, 
- omezení nebo zastavení provozu, 
- odejmutí vydaného povolení,  
- uložení pokuty. 

        Hlavním cílem postihu subjektu, který porušil zákonem stanovenou povinnost, by 
mělo být především donutit tento subjekt k přijetí takových opatření, která by vedla 
k nápravě vzniklé újmy a přimět ho k tomu, aby se do budoucna takového protiprávního 
jednání nedopouštěl. Tento přístup by měl být prvním, víceméně varujícím krokem. Teprve 
poté by mělo být přistoupeno k uložení pokuty.   

4. 1.  Pojem správního deliktu a jeho znaky  

        Co do pojmu můžeme správní delikt vymezit jako protiprávní jednání odpovědné 
osoby, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně. Za toto jednání zákon stanoví hrozbu sankcí 
trestní povahy ukládané v rámci výkonu veřejné správy. Z tohoto pojmu lze pak odvodit 
jednotlivé pojmové znaky správního deliktu, kterými jsou: 

a) Zákonné vyjádření skutkové podstaty. 

         Tento pojmový znak lez vyjádřit zásadou „ nullum crimen sine lege“ tedy „není 
delikt bez zákona“. Z toho vyplývá, že každý správní delikt musí být stanoven v zákoně. 

b) Protiprávnost. 

        Jedná se o velmi důležitý znak, neboť každým správním deliktem musí být porušena 
nějaká právní povinnost, která vyplývá z konkrétní normy správního práva.      

       U většiny správních deliktů je tento pojmový znak naplněn protiprávním jednáním 
odpovědné osoby. Jsou však i správní delikty, kdy osoba odpovídá za porušení povinností 
uložené jiné osobě. Aby výčet jednotlivých variant protiprávního jednání byl úplný, je 
nutné se zmínit, že existují správní delikty, u kterých nezáleží na tom, zda odpovědná 
osoba jednala či nikoli. Jedná se o odpovědnost za protiprávní stav, který může být 
vyvolán i vyšší mocí např. povodněmi. Obdobně jako v trestním právu, tak i u správních 
deliktů jsou stanoveny okolnosti, které vylučují protiprávnost.  

 

 



c) Škodlivost správních deliktů. 

       Často se hovoří o tom, zda má být škodlivost považována jako samostatný pojmový 
znak správního deliktu a zda není již vyjádřena pojmovým znakem protiprávnosti. Právní 
praxe uvádí, že pokud se mluví o škodlivosti jako o samostatném pojmovém znaku 
správního deliktu, má se na mysli materiální pojetí deliktu. 

d) Objekt správního deliktu. 

        Správní delikty jsou vyjádřeny formou skutkových podstat, které mají své znaky. 
Prvním z těchto znaků je objekt vyjadřující zájem chráněný zákonem, který je spácháním 
deliktu porušen nebo ohrožen. 

e) Objektivní stránka správního deliktu. 

        Objektivní stránka je vyjádřena třemi základními znaky; jednáním, následkem a 
příčinným vztahem mezi jednáním a následkem. Jednání pak může spočívat ve formě 
konání, tj. aktivní činností nebo ve formě opomenutí tj. nečinností. 

f) Subjekt správního deliktu. 

         Za subjekt správního deliktu je považována osoba, která je za spáchaný delikt 
odpovědná. Subjektem přestupku je fyzická osoba, což je podmíněno dosažením určitého 
věku a příčetností. Subjektem správních deliktů právnických osob je právnická osoba, což 
je podstatný rozdíl s porovnáním s trestním právem, kde pachatelem může být pouze 
fyzická osoba.     

  g) Subjektivní stránka správního deliktu.  

        Otázka zavinění u správních deliktů není univerzálním pojmovým znakem, neboť u 
řady deliktů se zavinění nezkoumá. V těchto případech se jedná o tzv. objektivní 
odpovědnost. U přestupků je zavinění povinným znakem a je nutné ho odpovědné osobě 
prokázat. V těchto případech se jedná o tzv. subjektivní odpovědnost.  

g) Trestnost správního deliktu. 

        Za spáchaný správní delikt zákon ukládá trestní postih ve formě sankce. Okruh sankcí 
musí být jasně vymezen zákonem. Důležitou zásadou, která se promítá do trestnosti, je 
zásada „ne bis in idem“ vyjadřující, že za týž skutek lze potrestat osobu pouze jednou.     

g) Zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné správy. 

          Z tohoto pojmového znaku vyplývá, že projednávání správních deliktů přísluší 
pouze veřejné správě, tedy správním orgánům, které musí být k této činnosti výslovně 
zmocněny. Převážná část správních deliktů je projednávána z moci úřední. Zde hovoříme o 
tzv. zásadě oficiality. Pro upřesnění je nutno dodat, že na tuto zásadu navazují další dvě 
zásady, kterými jsou zásada legality a zásada oportunity. 

4.  2.   Klasifikace správních delikt ů 

     Z hlediska právní teorie lze správní delikty klasifikovat podle různých kritérií. Pro 
potřeby dalšího výkladu jsem zvolil rozlišení správních deliktů na základě kombinace 
různých klasifikačních přístupů, kdy správní delikty lze klasifikovat na: 

 



a) přestupky, 

b) tzv. jiné správní delikty fyzických osob, 

c) správní delikty právnických osob, 

d) správní delikty smíšené povahy, 

e) veřejné disciplinární delikty, 

f) tzv. pořádkové správní delikty [7].  

4.  3. 1.  Přestupky   na úseku ochrany základních složek životn ího prost ředí  

         Jak vyplývá z výše uvedené klasifikace, jsou přestupky jedním z druhů správních 
deliktů a jako jediné v jistém slova smyslu jsou kodifikovány, a to v zákoně č.200/1990 
Sb., o přestupcích. Mimo tento základní zákon existuje celá řada dalších zákonů, ve 
kterých jsou obsaženy další skutkové podstaty přestupků. To platí i pro oblast životního 
prostředí. Pokud „ zvláštní zákon“ neobsahuje speciální úpravu ve vztahu k danému 
přestupku, pak platí příslušná ustanovení vyplývající ze zákona o přestupcích. Je nutné 
však podotknout, že jednání musí být označeno vždy jako přestupek a musí být vyjádřeno 
v právním předpise, který má sílu zákona.  

        Jedno ze základních ustanovení týkajících se přestupku v oblasti životního prostředí, 
je vyjádřeno v § 45 PřesZ, „Přestupky na úseku ochrany životního prostředí“.  Toto 
ustanovení uvádí, že přestupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů 
o ochraně životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44 
PřesZ, zhorší životní prostředí. Za tento přestupek lze pak uložit pokutu do výše 10 000 
Kč.                 

4. 3. 2.  Pojem a znaky p řestupku  

        Přestupek jako jeden ze správních deliktů má jako jediný svou legální definici, která 
je obsažena v § 2 odst. 1 přestupkového zákona. Přestupkem je podle tohoto ustanovení 
zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek 
výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní 
delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin. Z dané definice je 
patrné, že přestupek je konstruován z formálních a materiálních znaků. 

         Právní teorie pak řadí mezi formální znaky přestupku jednak obecné znaky, kterými 
jsou např. věk, příčetnost, zavinění, tak typové znaky, které jsou vyjádřeny v jednotlivých 
skutkových podstatách přestupků a umožňují nám odlišit jednotlivé přestupky. Obecně 
sem patří objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. 

        Formální znaky přestupku jsou vyjádřeny jednak v obecné části přestupkového 
zákona, jednak v jeho zvláštní části a v ostatních zákonech, které upravují přestupky. Z 
obecných znaků, kde charakteristickým rysem je, že jsou společné všem přestupkům, 
považuji za důležité upozornit především na  ustanovení § 3 přestupkového zákona, ze 
kterého vyplývá, že k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti. 

  Materiální znak přestupku je obdobně jako u trestných činů podle současné právní 
úpravy stále obligatorním znakem. Materiální znak, který u přestupku vyjadřuje jeho 



společenskou nebezpečnost či škodlivost, je vyjádřen v § 2 přestupkové zákona slovy „ 
jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti“.  

        Závěrem je nutno upozornit, že jednání může být postihováno jako přestupek pouze 
tehdy, pokud jsou naplněny všechny znaky a to jak formální, tak materiální. V případě, že 
chybí kterýkoliv znak, nelze jednání považovat za přestupek.   

4. 3. 3.   Přestupky na úseku ochrany ovzduší a ozonové vrstvy  

     Ustanovení § 43 PřesZ se mimo jiné vztahuje i na přestupky na úseku ochrany ovzduší 
a ozonové vrstvy, neboť zákon o ochraně ovzduší kategorii skutkových podstat přestupků 
v této oblasti neupravuje. Z § 3 zákona o ochraně ovzduší vyplývají povinnosti fyzickým a 
právnickým osobám. Mezi tyto povinnosti lze jako příklad uvést povinnost omezovat a 
předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství vypouštění znečišťujících látek 
stanovených zákonem a prováděcími předpisy nebo povinnost spalovat v otevřených 
ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních jen dřevo, dřevěné 
uhlí, suché rostlinné materiály plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva 
nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může vydáním 
obecně závazné vyhlášky stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů nebo 
spalování úplně zakázat. V případě porušení těchto povinností nebo zákazu se dopouští 
osoba přestupku podle § 45 PřesZ. Za tento přestupek je možno uložit pokutu až do výše 
10 000,-Kč. 

4. 3. 4.   Přestupky na úseku ochrany vody  

        Základní právní úpravou na tomto úseku tvoří § 34 PřesZ, ve kterém jsou obsaženy 
jednotlivé skutkové podstaty přestupků na úseku vodního hospodářství. 

        Podle odst. 1 uvedeného ustanovení, se např. přestupku dopustí ten, kdo odebere 
povrchovou nebo podzemní vodu bez potřebného povolení, vypustí odpadní nebo důlní 
vody do povrchových nebo podzemních vod popřípadě do kanalizace v rozporu s vodním 
zákonem nebo poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem. Za tyto přestupky lze 
pak uložit pokutu až do výše 50 000,-Kč.  

         Za přestupek, který je uveden v odst. 2 a jehož jednání spočívá v porušení povinností 
týkajících se vodních děl, lze uložit pokutu až do výše 100 000,-Kč. Tyto pokuty ukládá 
jednak Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Jak vyplývá z ustanovení § 124 odst. 2 vodního zákona, řízení o uložení pokuty zahájí ten 
orgán, který jako první zjistil porušení povinností. Příslušné orgány jsou povinny se o 
zahájení řízení vzájemně informovat.     

        K samotné aplikaci ustanovení § 34 Přes.Z, je nutné vymezení určitých pojmů. 
Jedním z těchto důležitých pojmů je i pojem závadné látky. Vymezení tohoto pojmu je 
vyjádřeno v § 39 odst. 1 vodního zákona, kde je tzv. negativní vymezení daného pojmu. 
Podle tohoto ustanovení jsou závadné látky takové látky, které nejsou odpadními ani 
důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 
Zákonodárce pak v odst. 3  výše uvedeného paragrafového znění, vymezuje  pro potřebu 
vodního zákona kategorii nebezpečných závadných látek, kdy jejich seznam je uveden  
v příloze č.1 vodního zákona. Součástí této přílohy je i seznam zvlášť nebezpečných 



závadných látek, mezi které patří např. rtuť a její sloučeniny, látky vykazující 
karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní (vliv na vývoj zárodku) vlastnosti ve vodním 
prostředí.       

4. 3. 5.  Přestupky na úseku ochrany p ůdy 

          Obdobně jako u jiných složek životního prostředí, tak i přestupků na úseku ochrany 
půdy se setkáváme s tím, že tyto skutkové podstaty jsou uzákoněny v různých právních 
předpisech. Tím hlavním, obecně upravující problematiku přestupků, je již mnohokrát 
zmiňovaný zákon o přestupcích. Za obecnou skutkovou podstatu na ochranu půdy podle 
tohoto zákona lze nepochybně považovat ustanovení § 45 PřesZ. Z ustanovení § 35 PřesZ, 
týkajícího se přestupků na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství lze odvodit několik 
skutkových podstat, které mají přímou souvislost s ochranou půdy. Jedná se o následující 
protiprávní jednání: 

- nesprávné nebo neoprávněné nakládání či použití chemických nebo biologických 
přípravků na ochranu rostlin, kdy může dojít i k nežádoucí kontaminaci půdy, za tento 
přestupek je možné uložit pokutu až do výše 15 000,-Kč, 

- znečištění půdy nevhodným skladováním olejů, pohonných hmot, pesticidů, hnojiv 
apod.,  za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3 000,-Kč, 

- nesplnění opatření uložených podle zvláštních předpisů o ochraně zemědělského 
půdního fondu, za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3 000,-Kč,            

- neoprávněná změna kultury pozemku, za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 
5 000,-Kč. 
 

        Ze zvláštních předpisů obsahující skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany půdy 
lze uvést především následující zákony. 

        Lesní zákon, který v ustanovení § 53 odst. 1 obsahuje mimo jiné i přestupky, sloužící 
k ochraně půdy.  

        Zákon o ochraně přírody a krajiny, který v ustanovení § 87 odst. 1 až 3, má některé 
skutkové podstaty, ve kterých lze spatřovat i ochranu půdy. Jako příklad lze uvést jednání, 
kdy fyzická osoba vykonává zakázanou činnost v ochranném pásmu určeném 
k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody. Za tento přestupek může orgán ochrany 
přírody uložit pokutu až do výše 10 000,-Kč. Jako další přiklad lze uvést nesplnění 
povinnosti vlastníka či nájemce pozemku zdržet se negativního zásahu na pozemcích 
připravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany, jako jsou např. chráněná území, ochranná 
pásma apod., za tento přestupek může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 
100 000,-Kč.    

        Do jisté míry lze skutkovou podstatu přestupků na úseku ochranu půdy spatřovat i ve 
stavebním zákoně v § 178 odst. 1 písm. a), kdy fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy bez ohlášení. Za tento přestupek je možné 
uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč. 

 



4. 3. 6.   Přestupky na úseku ochrany lesa 

        Přestupky na úseku ochrany lesa, kterých se může dopustit fyzická osoba v rámci 
obecného užívání lesa, jsou uvedeny v § 53 lesního zákona. V  uvedeném ustanovení je 
taxativní výčet skutkových podstat přestupků, které spočívají v zaviněném jednání a za něž 
lze uložit podle závažnosti sankci ve formě pokuty. 

        Přestupky v rámci obecného užívání lesa lze podle výše pokuty rozdělit do dvou 
skupin. 

         První skupinu tvoří přestupky, za které může uložit orgán státní správy pokutu až do 
výše 5 000,- Kč. Do této skupiny patří přestupky, kterých se dopustí fyzická osoba tím, že 
např. v lese ruší klid a ticho, táboří mimo vyhrazená místa, jezdí mimo cesty a vyznačené 
trasy na kole, na koni na lyžích a na saních, sbírá lesní plody způsobem poškozující les 
apod. 

        Druhou skupinu tvoří přestupky, za které může orgán státní správy uložit pokutu až 
do výše 15 000,- Kč. Jedná se tedy o přestupky závažnější v porovnání s první skupinou. 
Těchto přestupků se dopustí fyzická osoba tím, že např. v lese naruší půdní kryt nebo 
vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene, bez povolení, popřípadě bez 
ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby, těží nebo poškozuje stromy a keře 
lesních dřevin, do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně, 
kouří apod. 

        Projednání přestupků a ukládání pokut za ně se řídí přestupkovým zákonem.  

4.  3. 7.  Přestupky na úseku ochrany p řírody a krajiny 

        Základní právní normou, která upravuje přestupky na úseku ochrany přírody a 
krajiny, je zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V části osmé v § 87 výše uvedeného zákona je taxativní výčet jednotlivých skutkových 
podstat vztahující se k porušení povinností fyzickými osobami na úseku ochrany přírody. 
Zákonodárce rozdělil jednotlivé skutkové podstaty přestupků na tomto úseku podle 
závažnosti do tří skupin. 

        V první skupině přestupků může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 
10 000,- Kč. Těchto přestupků se fyzická osoba dopustí tím, že např. nedovoleně mění či 
ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění 
dochovaný stav památného stromu, neplní povinnosti, které vyplývají ze zákona o ochraně 
přírody a krajiny, vysazuje či vysévá uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny nebo 
vypouští zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí do volné přírody bez 
souhlasu orgánu ochrany přírody. 

        V druhé skupině přestupků může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše  
20 000,- Kč. Fyzická osoba se dopustí v této skupině přestupků tím, že např. zničí součást 
přírody ve zvláště chráněném území nebo zničí zařízení určené k ochraně, označení a 
vybavení zvláště chráněného území, usmrcuje ptáky s výjimkou těch, kteří mohou být 
loveni, nebo zvláště chráněné živočichy, zařazené do kategorie ohrožených nebo způsobí 
jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí nebo chytá zvláště 
chráněné živočichy atd., 



             V třetí skupině přestupků na tomto úseku, se jedná z pohledu společenské 
nebezpečnosti o nejzávažnější přestupky, za které může orgán ochrany přírody uložit 
pokutu až do výše 100 000,- Kč. Fyzická osoba se dopustí v této skupině přestupků tím, že 
např. poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část, usmrtí 
zvláště chráněného živočicha, zničí zvláště chráněnou rostlinu, nedovoleně sbírá nebo 
poškozuje zvláště chráněné nerosty atd. 

        Vzhledem značnému množství skutkových podstat přestupků uvedených v § 87 
zákona o ochraně přírody, jsem do jednotlivých skupin uvedl pouze jako příklad některé 
skutkové podstaty, neboť se domnívám, že je bezpředmětné tyto skutkové podstaty 
doslovně opisovat. 

        Orgán ochrany přírody za přestupky týkající se ochrany chráněných rostlin a 
živočichů, památných stromů a dřevin může uložit až dvojnásobnou pokutu, pokud byly 
tyto přestupky spáchány ve zvláště chráněných územích.                       

4. 3. 8.  Přestupky na úseku ochrany rostlinstva a živo čišstva  

        Mezi základní právní prameny upravující skutkové podstaty přestupků na úseku 
ochrany rostlinstva a živočišstva můžeme zařadit zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, 
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat 
proti týrání a zákon 100/2004 Sb. obchodování s ohroženými druhy. 

        Z  přestupkového zákona se jedná především o skutkovou podstatu uvedenou v § 45 
„Přestupky na úseku ochrany životního prostředí“ a skutkovou podstatu uvedenou v § 35 
„Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství“, neboť v  tomto ustanovení lze 
spatřovat i některé skutkové podstaty, které chrání rostliny a živočichy. Jako příklad lze 
uvést porušení povinností stanovených k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými škůdci 
nebo chorobami. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3 000,- Kč. Za 
neoprávněné lovení zvěře nebo chytání ryb lze uložit pokutu až do výše 8 000,-Kč nebo 
zákaz činnosti do jednoho roku. 

        Jak vyplývá z předchozí podkapitoly, týkající se ochrany přírody a krajiny, jsou v § 
87 zákona o ochraně přírody a krajiny i skutkové podstaty týkající se ochrany zvlášť 
chráněných rostlin a živočichů nebo ohrožených druhů.  

        Významným zákonem na úseku ochrany rostlinstva a živočichů je zákon o 
obchodování s ohroženými druhy. Tento zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití. V ustanovení § 31 odst. 1 
uvedeného zákona je taxativní výčet přestupků, kterých se může dopustit fyzická osoba. Za 
tyto přestupky může uložit inspekce životního prostředí pokutu až do výše 200 000,-Kč. 
Uložená pokuta je podle zákona splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. 
Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a je příjmem do Státního fondu životního prostředí. 
Pokuty mohou být uloženy inspekcí životního prostředí rovněž v blokovém řízení.  
       Dalším významným zákonem na úseku ochrany živočichů je zákon na ochranu zvířat 
proti týrání, který v části sedmé řeší i problematiku přestupků. Tuto oblast skutkových 
podstat přestupků uvedených v § 27 výše uvedeného zákona můžeme rozdělit na 
následující oblasti: 
 



1) přestupky, kterých se může dopustit fyzická osoba tím, že např. týrá zvíře nebo utýrá 
zvíře; za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000,-Kč, 

2) přestupky, kterých se fyzická osoba dopustí jako chovatel tím, že např. přepravuje zvíře 
v rozporu se zákonem; za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000,-Kč, 

3) přestupky, kterých se fyzická osoba dopustí jako chovatel hospodářských zvířat tím, že 
např. nedodrží minimální standardy pro chov hospodářských zvířat; za tento přestupek 
lze uložit pokutu až do výše 200 000,-Kč, 

4) přestupky, kterých se fyzická osoba dopustí jako chovatel druhu zvířete vyžadujícího 
zvláštní péči tím, že např. nezabezpečí provedení trvalého nezaměnitelného označení 
zvířete vyplývajícího ze zákona; za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 
50 000,-Kč, 

5) přestupku, kterého se fyzická osoba dopustí jako chovatel poskytující soustavnou 
nezbytnou péči handicapovanému zvířeti a nesplní povinnosti vyplývající ze zákona; za 
tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000,-Kč, 

 6) přestupku, kterého se fyzická osoba dopustí jako pořadatel tím, že např. pořádá veřejné 
vystoupení, aniž by měla schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení; za 
tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000,-Kč, 

7) přestupku, kterého se dopustí fyzická osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata tím,       
    že nesplní povinnosti vyplývající ze zákona; za tento přestupek lze uložit pokutu až    do  

výše 200 000,-Kč, 

8) přestupku, kterého se dopustí vedoucí pokusu tím, že nesplní povinnosti vyplývající  
     podle zákona; za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 000,-Kč, 

9)  přestupku, kterého se dopustí vedoucí pokusu nebo zástupce vedoucího pokusu tím, že  
se účastní na zpracování stanoviska v rozporu se zákonem; za tento přestupek lze    
uložit pokutu až do výše 50 000,-Kč. 

4. 4. Správní delikty právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské 
činnosti na úseku ochrany základních složek životníh o prost ředí 

        Jedná se o právní kategorii, která se dotýká jenom určitého okruhu subjektů v oblasti 
odpovědnostních vztahů na úseku ochrany životního prostředí. Jak vyplývá již ze 
samotného názvu, mohou být subjekty těchto správních deliktů právnické osoby a fyzické 
osoby. Fyzické osoby se mohou těchto skutkových podstat dopustit pouze v souvislosti 
s výkonem jejich podnikatelské činnosti. 

         Na rozdíl od právní úpravy přestupků, které mají jednu obecnou právní úpravu 
v jednom společném zákoně, jsou správní delikty fyzických a právnických osob při výkonu 
podnikatelské činnosti obsaženy v celé řadě zvláštních předpisů. U těchto správních 
deliktů, až na malé výjimky /např. ustanovení § 55 písm. a lesního zákona/ není povinným 
znakem zavinění, neboť jsou založeny na objektivní odpovědnosti. 

 



4. 4. 1. Správní delikty právnických a fyzických os ob p ři výkonu 
podnikatelské činnosti na úseku ochrany ovzduší a ozonové 
vrstvy 

            Základním právním pramenem upravující správní delikty právnických a fyzických 
osob při výkonu podnikatelské činnosti na úseku ochrany ovzduší a ozonové vrstvy je 
zákon č. 86/2002 Sb., OvZ. Tento zákon rozděluje zdroje znečišťující ovzduší do dvou 
oblastí. Tou první jsou zdroje stacionární a druhou oblastí jsou zdroje mobilní. Konkrétní 
ustanovení týkající se uplatnění odpovědnosti za správní delikty na úseku ochrany ovzduší 
před znečišťováním ze stacionárních zdrojů upravuje  hlava VI OvZ, která nese název 
„Opatření k nápravě a sankce“.  Z jednotlivých ustanovení pak vyplývají v případě 
porušení povinností tři možné způsoby postihu. 

 a) Opatření k nápravě, které je uvedeno v § 38 odst.1 OvZ.  Součastně s tímto opatřením 
může být uložena i pokuta. 

  b) Pokuty, které jsou uvedeny v § 40 odst 1 až 14 OvZ. lze podle tohoto ustanovení 
ukládat v diferencované výši a pohybují se v rozmezí od 500 Kč až do 10. miliónů Kč. 
Z ustanovení § 41 odst. 3 OvZ vyplývá, že orgán ochrany ovzduší při stanovení výše 
pokuty přihlíží k závažnosti porušení zákonné povinnosti, době trvání protiprávního 
stavu, k výši vzniklé nebo hrozící škody a k případným následkům protiprávního 
stavu. Za pozornost stojí i ustanovení § 40 ods. 15 OvZ, kdy v případě, že dojde u 
jednoho provozovatele k souběhu porušení více povinností podle tohoto zákona, uloží 
mu příslušný orgán pokutu podle ustanovení, v nichž jsou jednotlivá porušení zákona 
uvedena s tím, že pokuty se za porušení jednotlivých ustanovení sčítají. Domnívám se, 
že zákonodárce správně zhodnotil využití kumulační zásady při ukládání sankcí na 
tomto úseku a lze jen doufat, že obdobně bude postupovat i v jiných odvětvích práva, 
zejména v trestním právu, kde sčítání trestů za jednotlivé skutky by bylo velkým 
přínosem pro společnost v oblasti řešení kriminality.  

c) Omezení nebo zastavení provozu zdroje znečištění, kdy toto opatření je považováno za 
krajní řešení. Zákonodárce v § 38 odst. 2 písm. a) b) c) a d)  OvZ  stanovuje podmínky, 
kdy je tento způsob sankce možné uplatnit.   

        Poslední oblastí této podkapitoly je ochrana ozonové vrstvy Země. Mezi sankční 
nástroje, které postihují protiprávní jednání subjektů na tomto úseku, patří podle 
ustanovení § 39 OvZ   opatření k nápravě a zrušení vydaného povolení. Dále pak z  
ustanovení § 40 odst. 9 písm.b OvZ vyplývá, že pokud je porušena alespoň jedna 
povinnost vyplývající z předpisů na tomto úseku může ČIŽP uložit pokutu, která se 
pohybuje v rozmezí  od 2 500 Kč až do 2 milionů Kč.  

4. 4. 2. Správní delikty právnických a fyzických os ob p ři výkonu 
podnikatelské činnosti na úseku ochrany vody 

        Tuto oblast upravuje vodní zákon v hlavě XII v §§ 116 až 125. Zákonem uložené 
sankce mají výlučně charakter pokut a jejich výše se odvíjí od rozsahu způsobené 
ekologické ujmy. Pokuty může ukládat pouze Česká inspekce životního prostředí nebo 
obecní úřad s rozšířenou působností a v případě zvláštních skutkových podstat 
souvisejících s využíváním povrchových vod k plavbě Státní plavební správa [1].  



        V ustanovení § 116 vodního zákona je taxativní výčet 85 skutkových podstat 
správních deliktů, kterých se může dopustit fyzická nebo právnická osoba při výkonu své 
podnikatelské činnosti. V některých ustanoveních lze spatřovat i ochranu jiných složek 
životního prostředí jako je např. „ nevytvoření podmínek pro migraci vodních živočichů 
přes vodní dílo“. Podmínkou pro uložení pokuty podnikající fyzické osobě podle 
ustanovení § 116 vodního zákona je, že se takového protiprávního jednání dopustila 
v souvislosti se svou podnikatelskou činností.  
        Následující ustanovení §§ 117 až 122 vodního zákona upravují rozmezí pokut 
jednotlivých správních deliktů uvedených v § 116 a podmínky při jejich ukládání, kterými 
jsou zejména způsobený následek porušením povinnosti, okolnosti za kterých byl správní 
delikt spáchán a zda a jakým způsobem se subjekt přičinil při odstraňování nebo zmírnění 
škodlivých následků.  Obecně můžeme říci, že rozmezí pokut se pohybuje od 5.000,- Kč 
do 10. 000. 000,- Kč.   
        V § 123 vodního zákona upravuje zákonodárce pokuty za opakované porušení 
povinností. Z ustanovení vyplývá, že poruší-li podnikající fyzická osoba nebo právnická 
osoba do jednoho roku od právní moci rozhodnutí jakoukoliv povinnost vyplývající 
z vodního zákona, použije příslušný orgán pro stanovení výše pokuty dvojnásobnou sazbu. 
Ta však může činit nejvýše 20. 000. 000,- Kč. 
        Poměrně novým právním institutem v této oblasti je upuštění od pokuty, uvedené v § 
125 vodního zákona.  Smyslem tohoto ustanovení je, aby subjekt, který se dopustil 
protiprávního jednání, se dobrovolně přičinil na odstranění následků nebo učinil opatření 
zamezující další znečišťování. Vložení tohoto ustanovení do vodního zákona považuji za 
správné, protože dochází bezprostředně k nápravě protiprávního jednání. Uložení sankce 
ve formě pokuty by mělo být až tou poslední možností, jak přinutit daný subjekt 
k dodržování příslušných právních ustanovení na úseku vod.  

4. 4. 3. Správní delikty právnických a fyzických os ob p ři výkonu 
podnikatelské činnosti na úseku ochrany p ůdy 

        Se skutkovými podstatami správních deliktů právnických a fyzických osob při výkonu 
podnikatelské činnosti na úseku ochrany půdy se můžeme setkat v řadě právních předpisů. 
Jedním z klíčových dokumentů v této oblasti je i zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu, který v části IX;  ustanovení § 20 odst. 2 písm. a), b) a c) vymezuje jednotlivé 
skutkové podstaty správních deliktů, za které mohou orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu ukládat pokuty až do výše pětisetnásobku minimální mzdy.  Nutno 
podotknout, že uložením pokuty za tyto správní delikty zůstává nedotčena trestní 
odpovědnost konkrétního subjektu i odpovědnost za způsobenou škodu. 

         Dalším zákonem, který upravuje skutkové podstaty správních deliktů na úseku 
ochrany půdy, je zákon o lesích. Tento zákon v ustanoveních §§ 54 a 55 upravuje 
jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany lesa, kdy ze skutkových 
podstat uvedených v ustanovení § 54 odst. 1, písm. a), b) a d) lze odvodit i ochranu půdy. 
Orgán státní správy lesů může v těchto případech uložit pokutu až do výše jednoho milionu 
korun. 
        Správní delikty právnických a fyzických osob spáchané při výkonu podnikatelské 
činnosti na úseku ochrany půdy lze odvodit i z některých skutkových podstat správních 
deliktů uvedených v zákoně o vodách /§ 116 a následující/, zákona o ochraně přírody /§ 88 
odst. 1 a  2/ nebo zákona o odpadech /§ 66 odst. 2, 3, 4 a 5 /, který chrání půdu tím, že 



upravuje skutkové podstaty správních deliktů při nedovoleném nakládání s odpady a tím 
chrání půdu před pronikáním těchto látek do ní. Jednotlivé zákony, které upravují 
odpovědnostní vztahy za spáchané správní delikty, se od sebe odlišují výší pokut, správním 
orgánem, který tyto pokuty může uložit, ale také tím, kam výnosy z těchto pokut směřují.  

4. 4. 4. Správní delikty právnických a fyzických os ob p ři výkonu 
podnikatelské činnosti na úseku ochrany lesa 

        Skutkové podstaty těchto správních deliktů na úseku ochrany lesa jsou obsaženy v 
ustanovení § 54 a § 55 zákona o lesích. Pro upřesnění je však nutno dodat, že těchto 
správních deliktů se může dopustit i vlastník lesa, tedy fyzická osoba, která nepodniká. 

         Jak již bylo uvedeno v úvodní části této kapitoly, není zavinění subjektů u správních 
deliktů fyzických a právnických osob předpokladem pro vznik odpovědnostního vztahu. Z 
konstrukce právní normy uvedené § 54 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. e) a § 55 odst. 1 
písm. a) a e) lesního zákona lze ale dovodit určitou výjimku, neboť tyto skutkové podstaty 
lze naplnit pouze úmyslným zaviněním. V ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) je úmysl ve 
skutkové podstatě tohoto správního deliktu přímo uveden. V ostatních ustanoveních, která 
jsou výše uvedena, přímo úmysl uveden není, ale   logickým výkladem těchto skutkových 
podstat musíme dojít k závěru, že provést těžbu nad rámec schváleného plánu, či zneužití 
údajů plánu nebo osnov lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů není možné 
bez zavinění. 

        Při ukládání pokuty přihlíží orgán státní správy lesů k závažnosti, způsobu, době 
trvání a následkům protiprávního jednání. Výše pokud je odstupňována podle závažnosti 
jednotlivých skutkových podstat až do výše 1 000 000,- Kč. Při opakovaném porušení téže 
povinnosti během jednoho roku od doby nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty 
může orgán státní správy lesů uložit pokutu až do výše dvojnásobku částky. Finanční 
prostředky získané z pokut jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.  

        Dalším významným zákonem, který upravuje tuto oblast správních deliktů, je zákon o 
České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Za skutkové podstaty 
uvedené v ustanovení § 4 může uložit pokutu pouze Česká inspekce životního prostředí a 
to až do výše 5 000 000,- Kč. V případě porušení jakékoliv povinnosti podle    § 4 výše 
uvedeného zákona, od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty, může být Českou 
inspekcí životního prostředí uložena pokuta až do výše 10 000 000,- Kč.    

        V této oblasti se plně připojuji k názoru, že v důsledku takto formulovaných 
skutkových podstat dochází ke zbytečným rozdílům a v podstatě i nesrovnalostem při 
uplatňování deliktní odpovědnosti v ochraně lesa, neboť inspekce životního prostředí může 
stíhat delikty uvedené v § 4 zákona č.282/1991 Sb., které jsou formulovány odlišně od 
deliktů uvedených v lesním zákoně [1]. Domnívám se, že zde je i určitý nepoměr i 
v možnosti uložení výše stanovené pokuty. Podle lesního zákona je možné uložit pokutu až 
do výše 1 000 000,- Kč, podle zákona o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa je možné uložit pokutu až ve výši 5 000 000,- Kč. Tento rozdíl 
v případě uplatnění dvojnásobku stanovené částky je ještě markantnější.  

 



4. 4. 5. Správní delikty právnických a fyzických os ob p ři výkonu 
podnikatelské činnosti na úseku ochrany p řírody a krajiny 

        Skutkové podstaty týkající se správních deliktů fyzických a právnický osob při 
výkonu podnikatelské činnosti na úseku přírody a krajiny jsou uvedeny v § 88 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. V tomto ustanovení v odst. 1 a 2 vymezil zákonodárce taxativně 
jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů, které rozdělil podle závažnosti porušení 
chráněného zájmu do dvou skupin. Podle závažnosti porušení povinnosti je diferencována i 
výše pokut. Podle odst. 1 může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 1 000 000,- 
Kč. V případě naplnění některé ze skutkových podstat správního deliktu uvedeného v odst. 
2 může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč. Při ukládání pokut 
se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmě na 
přírodě nebo krajině. Pokuta je splatná od nabytí rozhodnutí o uložení pokuty do 30 dnů. V 
ustanovení § 88 a) výše uvedeného zákona jsou stanovena zvláštní pravidla pro vybírání a 
vymáhání pokut orgány ochrany přírody, které jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 75 
zákona o ochraně přírody a krajiny.   

4. 4. 6. Správní delikty právnických a fyzických os ob p ři výkonu 
podnikatelské činnosti na úseku ochrany zví řat a rostlin 

        Skutkové podstaty těchto správních deliktů jsou obsaženy v několika zákonech. 
Jedním z těchto zákonů je zákon na ochranu zvířat proti týrání. V ustanovení § 27a) v odst. 
1 až 16 jsou vymezeny jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů, které zákonodárce 
rozdělil do několika skupin. Zákon rozděluje pokuty do tří skupin. V každé skupině jsou 
taxativně vyjmenované jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů a maximální výše 
pokuty, která činí podle ustanovení § 27a) odst. 17 písm. a) do 500 000,-Kč, písm. b) do 
200 000,- Kč a písm. c) do 50 000,-Kč. Jestliže právnická nebo fyzická osoba prokáže, že 
vynaložila veškeré úsilí, aby zabránila porušení právní povinnosti, neodpovídá za správní 
delikt. 

        Dalším důležitým zákonem na tomto úseku je zákon o obchodování s ohroženými 
druhy. V ustanovení § 32 v odst. 1 je výčet jednotlivých skutkových podstat správních 
deliktů, kterých se může dopustit právnická nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské 
činnosti. Inspekce může za naplnění těchto správních deliktů uložit pokutu až do výše 
1 500 000,- Kč. Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, ale vymáhá ji příslušný celní úřad. 
Inspekce při stanovení pokuty přihlíží k okolnostem, které upravuje zákon a o kterých se 
zmíním v následující kapitole.  

         Pro úplnost je nutno dodat, že i v zákoně o ochraně přírody lze v ustanovení § 88 
v odst. 1 a 2 najít některé skutkové podstaty, které poskytují ochranu zvláště chráněným 
rostlinám nebo živočichům. 

        Na úplný závěr této kapitoly jsem zpracoval přehled správních rozhodnutí sankční 
povahy uložených Českou inspekcí životního prostředí za období od roku 2000 do roku 
2008. Přehled se týká počtu uložených pokut a celkové výše pokut za jednotlivé roky, viz. 
tabulka uvedená v příloze č. 3. Údaje  jsem pro lepší názornost zpracoval  do grafů, viz. 
příloha č. 4. Uvedená data jsem získal z výročních zpráv České inspekce životního 
prostředí.   

 



 5. Nástin možných řešení ochrany životního prost ředí „de lege 
ferenda“ 

5. 1. Trestní odpov ědnost právnických osob za trestné činy proti životnímu 
prost ředí  

         V této podkapitole se zaměřím na posouzení otázky zavedení institutu trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob ve vztahu k ochraně životního prostředí. 

         Mezi první státy, které uzákonily trestní odpovědnost právnických osob pro trestné 
činy v oblasti životního prostředí, patří Velká Británie, Kanada a Austrálie. Z oblasti 
kontinentálního práva lze pak jmenovat Francii, Dánsko, Finsko a Belgii. Otázka zavedení 
právního institutu trestní odpovědnosti do našeho trestního práva je diskutována již mnoho 
let.  Případné zavedení této právní kategorie do trestního práva by se pravděpodobně 
netýkalo pouze oblasti trestných činů proti životnímu prostředí, ale všech trestných činů a 
znamenalo by to velmi široký zásah do našeho trestního práva. Nabízí se tak otázka, proč 
se vlastně trestní odpovědností právnických osob v oblasti životního prostředí zabývat? 
Důvodem je to, že řada závažných poškození životního prostředí je způsobena jednáním, 
která jsou realizována prostřednictvím právnických osob. Dalším důvodem je existence 
mezinárodních dokumentů, které se dotýkají ochrany životního prostředí a ve kterých je 
formulován požadavek na postihování právnických osob za neplnění kontrolních a 
dozorových povinností a jejich chybná rozhodnutí. Z těchto dokumentů však jednoznačně 
nevyplývá požadavek na zavedení trestněprávního postihu právnických osob, neboť tohoto 
požadavku lze dosáhnout i reformou správního trestání. 

        Při posuzování této otázky je nutné mít na zřeteli i to, že trestná činnost v oblasti 
životního prostředí má oproti ostatní trestné činnosti určitá specifika, která jsou spojená 
také s určitým rizikem, technologickými nehodami a nedbalostí.  Mnohdy je velmi obtížné 
najít konkrétní osobu, která je zodpovědná za způsobenou újmu.  

        Mezi hlavní pozitiva, která by případné zavedení trestní odpovědnosti právnických 
osob za trestné činy proti životnímu prostředí přineslo, lze pokládat zlepšení generální 
prevence. Obava pachatele, že bude pohnán k trestní odpovědnosti, je více odstrašující než 
odpovědnost správní.  I když výše možné pokuty působí odstrašujícím způsobem, hrozba 
nepodmíněného odnětí svobody působí na potencionálního pachatele daleko efektivněji a 
více preventivně. V případě ukládání pokut za správní delikty hrozí nebezpečí, že 
právnická osoba, která umožnila spáchání správního deliktu, již předem počítá s uložením 
pokuty a zahrne toto riziko do nákladových položek.         

        I přes veškeré argumenty, které hovoří ve prospěch zavedení tohoto institutu, se 
ztotožňuji s opačným názorem, který tvrdí, že není v současné době nutné zavádět trestně 
právní odpovědnost právnických osob v oblasti ochrany životního prostředí. Tento názor je 
potvrzen i tím, že nový trestní zákon účinný od 1. ledna 2010 tento institut nezavádí. České 
trestní právo je založeno mimo jiné i na subjektivní stránce trestného činu, kde 
obligatorním znakem je zavinění. Domnívám se, že tam, kde je možné uložit nepodmíněný 
trest odnětí svobody, by se vždy měly orgány v činném v trestním řízení zabývat formou 
zavinění a mělo by se jednat o fyzickou osobu. 

 
 



5. 2. Význam materiálního znaku ve vztahu trestného  činu a p řestupku    

        Jak již bylo uvedeno, naše současné trestní právo a přestupky jsou založeny na 
materiálně - formálním pojetí. V odborné literatuře se často setkáváme se dvěma názory. 
První, který je pro zachování materiálního znaku v oblasti odpovědnosti za trestné činy a 
přestupky. Druhý, který uvádí, že se jedná již o přežitý právní institut. Zastánci prvního 
názoru tvrdí, že zachování institutu materiálního znaku k vyjádření  odpovědnosti za 
přestupek či trestný čin je významné ze dvou důvodů. Jednak z důvodu rozlišení jaké 
protiprávní jednání je ještě považováno za přestupek a jaké je již trestným činem u 
skutkových podstat, u kterých dochází k překrývání jejich formálních znaků. Právě některé 
skutkové podstaty na úseku ochrany životního prostředí potvrzují tento názor. Porovnáme-
li skutkovou podstatu přestupku na úseku ochrany životního prostředí uvedenou v § 45 
odst. 1 přestupkového zákona se skutkovou podstatou trestného činu ohrožení životního 
prostředí podle § 181b trestního zákona, mohlo by být jednání, které vykazuje stejné 
formální znaky, považováno jako přestupek či naopak jako trestný čin. Jako další příklad 
můžeme uvést přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství podle § 35 odst. 1 
písm. f  PřesZ ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu pytláctví podle § 178a odst. 1 
TrZ.  Tento stav by bylo nutno z pohledu základních zásad trestního práva, ale i Listiny 
základních práv a svobod, považovat za zcela nepřípustný. Proto je u přestupku i trestného 
činu obligatorním znakem materiální znak, který vyjadřuje stupeň společenské 
nebezpečnosti. 

        Tím druhým důvodem zachování materiálního znaku je, že mnohá jednání nesou sice 
formální znaky trestného činu nebo přestupku, ale nevykazují požadovaný stupeň 
nebezpečnosti. Materiální pojetí pak plní funkci určité korektury pro formální stránku 
trestného činu či přestupku. Je zárukou, že jednání, které vykazuje po formální stránce 
spáchání trestného činu nebo přestupku, není trestným činem či přestupkem, protože 
nedosahovalo požadovaného stupně nebezpečnosti – škodlivosti. 

        Zastánci druhého názoru tvrdí, že se jedná již o institut přežitý, který byl do našeho 
trestního práva vložen podle sovětského vzoru a že může být zejména v totalitních 
režimech zneužit. Nová právní úprava trestního zákona již institut společenské 
nebezpečnosti nepřevzala. Při posouzení obou názorů jsem došel k závěru, že je nutné 
stávající stav v oblasti materiálního znaku pozměnit, ale zároveň je nutné, aby zákonodárce 
jasně formuloval skutkové podstaty trestného činu či přestupku.   

5. 3. Návrh obecných zásad p ři ukládání pokut za správní delikty na úseku 
ochrany životního prost ředí. 

         Provedenou analýzou jednotlivých právních předpisů na úseku ochrany základních 
složek životního prostředí jsem došel k názoru, že nejsou v obecné rovině stanovena 
společná kritéria, ke kterým by příslušný orgán přihlédl při ukládání sankcí ve formě 
pokuty. Výše pokut a jejich rozpětí, které je možné uložit podle jednotlivých zákonů za 
spáchaný správní delikt, je velmi široké a mnohdy může mít uložení pokuty pro daný 
subjekt likvidační charakter. Proto považuji za správné, aby zákonodárce jasně vymezil 
okolnosti, které mají vliv na uložení výše pokuty. Dle mého názoru je tato oblast velmi 
zdařile zapracována v zákoně o obchodování s chráněnými druhy v ustanovení § 32 odst. 
2., kdy ČIŽP při stanovení pokuty přihlédne jednak: 



- ke způsobu spáchání deliktu, 
- k významu a rozsahu jeho následku,  
- k době trvání protiprávního stavu vyvolaného deliktem,  
- zda se pachatel přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků deliktu, 
-  jak pachatel napomáhá orgánům při objasňování deliktu, který spáchal,  
-  zda splnil řádně a včas uloženou povinnost k odstranění zjištěných nedostatků nebo 

provedení opatření k nápravě. 

         V těchto kritériích lze spatřovat určitou podobnost s kritérii pro stanovení stupně 
nebezpečnosti pro společnost, uvedené v § 3 odst. 4 TrZ  a polehčujícími okolnostmi při 
výměře trestu uvedených v ustanovení § 33 TrZ.  

        Navrhuji, aby v jednotlivých zákonech na ochranu životního prostředí byly stanoveny 
v obecné rovině podmínky a okolnosti, ke kterým příslušný orgán musí přihlédnout při 
ukládání pokuty a více byla zdůrazňována možnost ustoupení od uložení pokuty v případě, 
že pachatel uvede vše do původního stavu. Domnívám se, že by přijetím tohoto opatření 
došlo k posílení prevence, která by měla být v této oblasti na prvním místě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr:  

        Provedenou analýzou příslušných právních norem na sledovaném úseku životního 
prostředí jsem došel k závěru, že lze současnou právní úpravu až na některé malé výjimky 
považovat za dostačující.  Za velmi významný posun v oblasti trestního práva, a to 
nejenom ve vztahu k životnímu prostředí, považuji přijetí již dlouho připravovaného 
nového trestního zákona, který bude účinný od 1. ledna 2010, zde  lze mimo jiné i kladně 
hodnotit zařazení trestných činů proti životnímu prostředí do samostatné hlavy zvláštní 
části trestního zákona a vznik nových skutkových podstat trestných činů proti životnímu 
prostředí. Domnívám se, že tato změna přinese celkově lepší přehled v orientaci 
při zařazení konkrétních skutků pod jednotlivé skutkové podstaty. Současné uspořádání 
trestných činů na úseku životního prostření, již neodpovídá reálnému vývoji, který tato 
oblast společenských vztahů zaznamenala po roce 1989. Teprve budoucnost však prověří 
kvalitu této právní normy. Již teď je ale jisté, že na úseku životního prostředí se budou 
vytvářet nové skutkové podstaty trestných činů, přestupků a správních deliktů, které musí 
reagovat na vývoj ve společnosti a chránit životní prostředí před negativními jevy, které ho 
poškozují nebo ohrožují.  

       Daleko složitější na přehlednost je oblast na úseku správních deliktů.  Složitost je dána 
tím, že tuto oblast upravuje velké množství právních norem, kdy každá z těchto norem 
upravuje konkrétní oblast. Z důvodu struktury právní normy, která obsahuje hypotézu, 
dispozici a sankci, což je vyjádřeno v konkrétní právní normě (např. v zákoně o lesích) je 
nemyslitelné, aby došlo v budoucnu ke kodifikaci všech správních deliktů, byť jenom na 
úseku životního prostředí.  Přesto se domnívám, že u některých právních institutů by 
mohlo dojít ke sjednocení, např. podmínek pro ukládání pokut.       

        Provedená analýza statistických údajů v oblasti odhalování trestných činů spáchaných 
na úseku životního prostředí od roku 2002 do roku 2008 ukazuje až na malou výjimku, 
sestupnou tendenci. Bylo by mylné si asi tento stav vysvětlovat tím, že občané ve 
společnosti jsou natolik vyspělí, že si uvědomují význam zdravého životního prostředí, a 
proto nepáchají tuto trestnou činnost. Naopak honba za dosažením co nejvyšších, rychlých 
a co nejméně pracných zisků u některých podnikatelů mě vede spíše závěru, že tomu tak 
není.  Je možné si pak položit otázku, zda příslušné orgány v této oblasti umí dostatečně 
odhalovat a dokazovat tuto trestnou činnost. Jak již bylo uvedeno, trestná činnost páchaná 
na úseku životního prostředí nese oproti jiné trestné činnosti určitá specifika, která se dále 
ještě konkretizují u jednotlivých druhů páchání této trestné činnosti. Určitým společným 
prvkem, který se vyskytuje v této oblasti je organizovanost, která vždy sebou přináší obtíže 
při odhalování a objasňování každé trestné činnosti. Jako příklad lze uvést využívání tzv. 
„bílého koně“ při neoprávněné těžbě dřeva. Dalším významným společným prvkem je 
latence této trestné činnosti, která je způsobena např. tím, že zaměstnanci firem jsou 
loajální k svému zaměstnavateli, ač vědí, že právnická osoba porušuje předpisy. Tito 
zaměstnanci jsou ale cenným zdrojem informací pro trestní řízení. 
     Na druhé straně je však nutno přiznat, že ne vždy orgány činné v trestním řízení umí 
dostatečně zadokumentovat tuto trestnou činnost a to zejména v jeho počátku na místě 
činu. Tyto chyby se pak promítají do celého dalšího průběhu objasňování této trestné 
činnosti.   
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Příloha č. 1 

 

Tabulka č. 1 – celkový po čet zjišt ěných trestných činů na úseku životního prost ředí 

uvedených v hlav ě čtvrté zvláštní části  trestného zákona od roku 2002 do 

roku 2008 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

§ 181a 69 22 19 10 10 15 8 

§ 181b 44 15 17 12 17 13 7 

§ 181c 10 11 11 9 3 6 4 

§ 181e 2 0 6 3 14 9 8 

§ 181f 0 4 6 5 16 24 11 

§ 181g 0 0 0 0 2 1 0 

§ 181h 0 0 0 0 0 0 0 

 

       Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 

 

Tabulka č. 2 – celkový po čet objasn ěných trestných činů na úseku životního prost ředí 

uvedených v hlav ě čtvrté zvláštní části trestního zákona od roku 2002 do 

roku 2008  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

§ 181a 51 16 4 1 5 4 5 

§ 181b 21 9 7 5 7 4 1 

§ 181c 8 6 6 3 3 5 3 

§ 181e 0 1 3 2 10 3 2 

§ 181f 0 4 5 2 8 17 6 

§ 181g 0 0 0 0 0 0 0 

§ 181h 0 0 0 0 0 0 0 



Tabulka č. 3 – celkový po čet zjišt ěných a objasn ěných trestných činů na úseku životního 

prost ředí uvedených v hlav ě čtvrté zvláštní části trestného zákona od roku 

2002 do roku 2008  

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O 

§ 181a 69 51 22 16 19 4 10 1 10 5 15 4 8 5 

§ 181b 44 21 15 9 17 7 12 5 17 7 13 4 7 1 

§ 181c 10 8 11 6 11 6 9 3 3 3 6 5 4 3 

§ 181e 2 0 1 1 6 3 3 2 14 10 9 3 8 2 

§ 181f 0 0 4 4 6 5 5 2 16 8 24 17 11 6 

§ 181g 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

§ 181h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Legenda:   Z - zjišt ěno trestných činů 

                  O - objasn ěno celkem trestných činů 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR                

Tabulka č. 4 -  porovnání celkového po čtu zjišt ěných trestných činů s po čtem zjišt ěných 

trestných činů na úseku životního prost ředí uvedených v hlav ě čtvrté zvláštní 

části trestního zákona a vyjád ření  procentuelního  podílu trestných činů na 

úseku životního prost ředí s celkovou kriminalitou za období od roku 2002 do 

roku 2008 

 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 

Rok  
Celkem zjištěno 
trestných činů 

Celkem zjištěno trestných 
činů na úseku ŽP  

% podíl zjištěných 
TČ  ŽP s celkovým 

počtem TČ 

2002 372 341 125 0,03 % 

2003 357 740 53 0,02 % 

2004 351 629 59 0,02 % 

2005 344 060 39 0.01 % 

2006 336 446 62 0,02 % 

2007 357 391 68 0,02 % 

2008 318 066 38 0,01 % 



Tabulka č. 5 - přehled celkové zp ůsobené škody trestnými činy na úseku životního prost ředí 

uvedených v hlav ě čtvrté zvláštní části trestního zákona v tisících K č od 

roku 2002 do roku 2008 

 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 

 

Tabulka č. 6 - porovnání celkové zp ůsobené škody všemi trestnými činy s celkovou škodou 

způsobenou trestnými činy na úseku životního prost ředí uvedených v hlav ě 

čtvrté zvláštní části trestního zákona v tisících K č od roku 2002 do roku 

2008,  procentuelní vyjád ření podílu škody na úseku životního prost ředí 

s celkovou škodou zp ůsobenou trestnými činy 

 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

§ 181a 26 159  45 736 6 971 126 11 780 6 078 274 

§ 181b 3 639 2 022 840 1 243 2 525 297 333 

§ 181c 17 548 5 573 348 3 338 200 2 613 520 

§ 181e 0 0 0 10 0 0 100 

§ 181f 0 0 1 983 100 650 52 333 34 038 

§ 181g 0 0 0 0 0 0 0 

§ 181h 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 47 346 53 331 10 142 4 817 15 155 61 321 35 265 

Rok  
Celková škoda způsobená TČ 

v tisících Kč 

Celková škoda způsobená 
TČ na úseku ŽP v tisících 

Kč 

% podíl způsobené 
škody TČ na  ŽP  

2002 43  288 723 47 346 0,1 % 

2003 48 037 001 53 331 0,1 % 

2004 48 455 946 10 142 0,02 % 

2005 42 984 658 4 817 0,01 % 

2006 24 262 152 15 155 0,06 % 

2007 22 782 459 61 321 0,3% 

2008 30 249 378 35 265 0,1% 



Příloha č. 2 

Graf č. 1 - vývoj zjišt ěných trestných činů proti životnímu prost ředí od roku 2002 do roku 

2008 

 

                                     Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 

 

Graf č. 2 - vývoj objasn ěných trestných činů proti životnímu prost ředí od roku 2002 do roku 

2008 

 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 



Graf č. 3 – celková zp ůsobená škoda trestnými činy na úseku životního prost ředí v tisících 

Kč od roku 2002 do roku 2008 

 

 

Zdroj - centrála informatiky a analytických proces ů Policejního prezídia ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Tab. č.1 - přehled pravomocných správních rozhodnutí sank ční povahy – pokuty uložených 

ČIŽP na úseku životního prost ředí a celkový objem pokut v K č za období od 

roku 2000 do roku 2008  

 

Rok Uloženo 
pravomocných pokut 

Celkový objem pokut v K č 

2008 2 501 142 921 818 

2007 2 469 161 513 741 

2006 2 248 141 415 397 

2005 2 560 92 724 736 

2004 2 111 94 330 161 

2003 2 198 81 140 275 

2002 2 280 69 086 947 

2001 2 466 65 146 867 

2000 2 218 72 866 300 

Celkem 21 051 921 146 242 

 

 

Zdroj  „Výro ční zprávy České inspekce životního prost ředí“ 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

Graf. č. 1 - přehled celkového po čtu správních rozhodnutí sank ční povahy – pokuty  uložené   
ĆIŽP  na úseku životního prost ředí v období od roku 2000 do  roku 2008 

 

 

 

 

Zdroj  „Výro ční zprávy České inspekce životního prost ředí“ 

 

 

 

 

 

 



 

Graf. č. 2 - přehled objemu pokut v K č uložených ČIŽP v období od  roku 2000 do roku 2008 

 

 

 

 

 

Zdroj  „Výro ční zprávy České inspekce životního prost ředí“ 

 

 

 


