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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 

Vzhledem k nárůstu četnosti trestných činů a ekonomických škod v oblasti ţivotního 

prostředí jsem tuto práci zaměřil na rozbor platných trestních kodexů a ostatních právních 

předpisů, souvisejících s ochranou ţivotního prostředí se zaměřením na statistický přehled 

trestných činů, spáchaných v oblasti ţivotního prostředí na území ČR v období od roku 

2005 aţ do roku 2009. Cílem mé práce je zmírnit sledovaný trend v systému preventivních 

projektů předcházení trestné činnosti na úseku ţivotního prostředí. Ve své práci chci hledat 

nové, úspěšnější postupy a metody ze strany Policie České republiky při vyšetřování a 

objasňování těchto trestných činů a to i za účasti všech orgánů státní správy a územní 

samosprávy.       

 

 

 

Annotation 

  

 In view  of the increasing number of criminal acts and  economical damages  in the  

environmental fields, I focused this thesis on the  analysis of valid criminal codes and other 

law regulations  connected to  the protection of the environment in the Czech  Republic 

between 2005 and  2009. The aim of my thesis is to reduce the monitored trend in the 

system  of preventive projects  of criminal acts in the environmental field and to  find new  

and more succesfull procedures and police methods in  investigations and explanations of 

these criminal acts with the cooperation  of all stateauthorities and territorial autonomy                                                                                                                                                                                        
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

CL                    - common law 

č.  - číslo 

EMAS             - environmental managnet systém 

EU  - Evropská unie 

ha  - hektar 

Kč  - korun českých 

mil.  - milion 

např.  - například 

PČR.  - Policie České republiky 

PřZ  - přestupkový zákon 

Sb.  - sbírky 

SKPV              - Sluţba kriminální policie a vyšetřování 

tr. z.  - trestní zákoník 

TUR  - trvale udrţitelný rozvoj  

UR.  - udrţitelný rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Petr Černý: Trestná činnost v oblasti ŢP na území ČR 

2010  3 

1. ÚVOD 

     Jiţ 22 let jsem zaměstnán u Policie ČR, z toho jsem 17 let působil na základním 

útvaru  pořádkové (uniformované) policie a 5 let na Sluţbě kriminální policie a 

vyšetřování na oddělení obecné a hospodářské kriminality v pozici kriminalisty. Své 

dlouholeté zkušenosti bych rád zapracoval do mé diplomové práce  

    Cílem práce je zmírnit trend nárůstu ekonomických škod a četnost trestných činů 

v oblasti ohroţení a poškozování ţivotního prostředí. Za úkol jsem si stanovil zjistit, které 

preventivní projekty v předcházení trestné činnosti na úseku ţivotního prostředí 

zdokonalit, dovolil bych si některé i sám v diplomové práci navrhnout. Za svůj další 

pracovní úkol jsem si uloţil hledat nové nápady a podněty. 

     Legislativa řešení spáchaných trestných činů je upravena na úseku trestního práva, který 

je souhrnem právních norem a řeší tresty fyzických osob, které se proviní proti společnosti. 

Trestní právo, dělící se na právo procesní a hmotné, patří společně se správním právem do 

oblasti veřejného práva. 

     Trestní právo hmotné stanovuje, co je trestným činem a jaké tresty mohou být za 

porušení takové normy ukládány. Pramenem trestního práva hmotného pro konkrétní 

vymezené období let 2005 aţ 2009 je trestní zákon (dále jen „tr.z.“) číslo (dále jen „č.“) 

140/1961 Sbírky (dále jen „Sb.“) v platném znění, kdy udrţování pořádku a bezpečnosti ve 

společnosti je účelem norem trestního práva. 

     Zákonné postupy trestního řízení jsou upraveny v trestním právu procesním, kde je 

postup při zjišťování trestných činů, jejich pachatelů, uloţení a výkon trestu. Je zde 

upraven vztah mezi osobou, proti níţ se vede trestní řízení a orgány činnými v trestním 

řízení (Policie České republiky, Státní zastupitelství). Stěţejním pramenem trestního práva 

procesního je zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád v platném znění. 

     Ohroţení a poškození ţivotního prostředí je upraveno v zákoně č. 140/1961 Sb. Trestní 

zákon v platném znění, kde trestné činy v oblasti ţivotního prostředí jsou obsaţeny v části 

druhé - Zvláštní část - a jednotlivé trestné činy jsou pak uvedeny v hlavě IV tohoto zákona. 

     Vzhledem k tomu, ţe se nemalým podílem na ekonomických škodách podílejí právě 

pachatelé trestných činů na úseku ţivotního prostředí, zaměřil jsem svoji práci na tuto 

oblast a problematiku. V diplomové práci se budu zabývat trestnou činností v oblasti 



Bc. Petr Černý: Trestná činnost v oblasti ŢP na území ČR 

2010  4 

ţivotního prostředí spáchanou za období let 2005 aţ 2009 na území celé České republiky 

(dále jen „ČR“), k tomu vyuţiji statistiky Policie České republiky (dále jen „PČR“). 

     Cílem mé práce bude zjistit, jakým způsobem lze, byť i částečně, sníţit nebo úplně 

odstranit nárůst četnosti trestných činů a rostoucí výši ekonomických i ekologických škod 

na linii ţivotního prostředí.  
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2.    Legislativní úprava trestné činnosti pro oblast ţivotního 

prostředí                                                                            

2.1  Trestní zákon číslo 140/1961 Sbírky jako právní úprava pro trestnou 

činnost při ohroţení a poškozování ţivotního prostředí. 

     Základním kamenem pro právní úpravu trestné činnosti v oblasti ţivotního prostředí ve 

sledovaném období byl trestní zákon č.140/1961 Sb. Trestní zákon definuje protiprávní 

jednání jako je trestný čin, ve kterém jsou pojmenovány jednotlivé skutkové podstaty 

trestných činů a jsou zde stanoveny také tresty za tyto činy. Obsahem trestního zákona jsou 

3 části: 

Obecná část charakterizuje společné znaky pro trestné činy a je rozdělena do osmi hlav. 

Jedná se o: 

1.  účel zákona, 

2.  základy trestní odpovědnosti, 

3.  působnost trestních zákonů, 

4.  tresty, 

5.  zánik trestnosti a trestu, 

6.  ochranná opatření,  

7.  zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých, 

8.  společná ustanovení. 

     Zvláštní část trestního zákona charakterizuje a taxativně uvádí jednotlivá pro společnost 

škodlivá jednání trestných činů a stanovuje postih a sankce, jimiţ jsou potencionální 

pachatelé ohroţeni. Obsahuje skutkové podstaty jednotlivých trestních činů zařazených do 

12-ti  hlav. Ve IV. hlavě jsou uvedeny trestné činy obecně nebezpečné a právě zde jsou 

obsaţeny skutkové podstaty trestných činů při ohroţení a poškození ţivotního prostředí. 

 Přechodná a závěrečná ustanovení, která obsahují zákony, jimiţ byl trestní zákon 

změněn a doplněn. 

     Ohroţení a poškození ţivotního prostředí je v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. 

rozděleno na úmyslné poškození a poškození z nedbalosti. Při spáchání trestného činu v 

úmyslném zavinění je nutné rozlišovat úmysl zavinění přímý, kdy pachatel chtěl porušit 



Bc. Petr Černý: Trestná činnost v oblasti ŢP na území ČR 

2010  6 

nebo ohrozit zájem chráněný zákonem a úmysl eventuální, kdy pachatel věděl, ţe svým 

jednáním můţe takové porušení nebo ohroţení způsobit, a pro případ, ţe je způsobil, byl s 

tím srozuměn. 

     V § 181a tr.z. se hovoří o tom, kdy pachatel úmyslně poškodí, znečistí  půdu, vodu, les 

či jinou součást ţivotního prostředí, nebo dále zvýší poškození či ztíţí odvrácení nebo 

zmírnění škody na ţivotním prostředí. Jsou zde zpřísněné sankce pro případy, kdy je 

trestný čin spáchán:  

 je-li opětovně, 

 jsou-li způsobeny trvalé či dlouhodobé poškození ţivotního prostředí, 

 je-li po poškození ţivotního prostředí, je nutno vynaloţit značné finanční 

prostředky na obnovu stavu, 

 je-li poškození ţivotního prostředí způsobeno v chráněném území či vodního 

zdroje, kde je stanoveno ochranné pásmo, 

 je-li po poškození ţivotního prostředí, je nutno vynaloţit finanční prostředky ve 

velkém rozsahu na obnovu stavu. 

     Také při spáchání trestného činu z nedbalosti rozlišujeme nedbalost vědomou, kdy 

pachatel věděl, ţe můţe ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřeného 

důvodu spoléhal, ţe takové porušení nebo ohroţení nezpůsobí a nedbalost nevědomou, kdy 

pachatel nevěděl, ţe svým jednáním můţe takové porušení nebo ohroţení způsobit, ač o 

tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

     V § 181b tr.z. se hovoří o tom: „Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší poškození  

ţivotního prostředí anebo ztíţí jeho odvrácení nebo zmírnění bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců nebo zákazem činnosti nebo peněţitým trestem“. [1] 

Jsou zde zpřísněné sankce pro případy, kdy je trestný čin spáchán:  

 při porušení důleţité povinnosti při výkonu povolání, zaměstnání, nebo funkci, 

která mu byla uloţena zákonem, 

 jsou-li způsobeny trvalé či dlouhodobé poškození ţivotního prostředí, 

 po poškození ţivotního prostředí je nutno vynaloţit značné finanční prostředky                       

            na obnovu stavu, 

 je-li poškození ţivotního prostředí způsobeno v chráněném území či vodního 

zdroje, kde je stanoveno ochranné pásmo, 
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 po poškození ţivotního prostředí je nutno vynaloţit finanční prostředky ve velkém 

rozsahu na obnovu stavu. 

          Ochrana těţby lesních porostů je tímto zákonem také chráněna, a to v § 181c tr.z., 

kde je zákonodárcem stanoveno, ţe pachatel této trestné činnosti bude za porušení 

skutkové podstaty tohoto trestného činu postiţen, byť těţbu lesních porostů v rozporu 

s právními předpisy způsobí z nedbalosti. Zpřísněné sankce jsou zde zakotveny při 

spáchání tohoto trestného činu pro opětovné jednání a pro případ, kdy je těţbou lesních 

porostů způsobena holá seč či proředění na značné celkové ploše. 

      Zákonem je zde rovněţ definován termín větší území. Větší území je území o rozloze 

nejméně 5 hektarů (dále jen „ha“) plochy a u vodního toku se jedná o celkovou délku 2 

kilometrů. Dále pro celkovou větší plochu lesa je stanovena celková plocha větší neţ 1,5 

ha. a při celkové značné ploše lesa je uváděn rozměr větší neţ 3 ha. 

     Manipulace a následné nakládání s nebezpečnými odpady je upravena trestním 

zákonem v § 181e tr.z., kde je moţno sankcionovat i zavinění z nedbalosti. Hovoří se o 

tom, ţe trestným činem je ukládání, odkládání, přepravování nebezpečných odpadů 

v rozporu s právními předpisy, poté co dojde v souvislosti s tím k poškození či ohroţení 

ţivotního prostředí. Zákonem je téţ upraveno převáţení nebezpečného odpadu přes hranice 

státu bez oznámení či souhlasu příslušného správního úřadu. V oznámení nebo v ţádosti 

musí dotčený subjekt vţdy uvést pravdivé a hrubě nezkreslené údaje a nesmí podstatné 

údaje zamlčet. Přísnější sankce jsou stanoveny pro případy, kdy pachatel: 

 porušením nakládání s odpady získá značný prospěch, 

 dojde-li ke spáchání tohoto trestného činu opětovně, 

 porušením nakládání s odpady získá prospěch velkého rozsahu.  

     Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími 

rostlinami v úmyslném jednání pojednává § 181f tr.z. Jsou zde chráněni jedinci zvlášť 

chráněného ţivočišného druhu, rostliny či exemplář ohroţeného druhu. Musí dojít zase  

k jednání, které je v rozporu s právními předpisy. Především se jedná o takové jednání 

pachatele, který takovéhoto jedince: 

 usmrtí, 

 zničí, 

 zpracovává, 
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 doveze, 

 vyveze, 

 poveze, 

 přechovává, 

 nabízí, 

 zprostředkuje sobě, nebo jinému opatří. 

Zároveň musí být zachována podmínka, ţe trestního jednání se dopustí jen tehdy, pokud 

splní přísné podmínky: 

a) je-li spáchán čin na více neţ 50 kusech jedinců, exemplářů, 

b) je jeho jednání opakované a byl postiţen za obdobný čin v přestupkovém řízení 

v posledních 2 letech, 

c) je jeho jednání opakované a byl  za obdobný trestný čin odsouzen či potrestán 

v posledních 3 letech.  

Obdobné jednání jako v předchozím paragrafovém znění bude úmyslné jednání 

pachatele potrestáno, kdyţ tak učiní u jedinců ţivočichů, rostlin a exmplářů kriticky 

ohroţeného druhu či druhu přímo ohroţeného vyhubením.  Jsou zde zpřísněné sankce pro 

případy, kdy je trestný čin spáchán:  

 pro získání značného prospěchu, 

 dojde ke spáchání v organizované skupině, jejíţ je pachatel členem, 

 pro získání prospěchu velkého rozsahu, 

 ve spojení s organizovanou skupinou, která se pohybuje ve více státech. 

     Obdobné jednání, jak je uvedeno v předchozím paragrafovém znění, je obsaţeno v § 

181g tr.z., kde však zákonodárce uvádí takovéto jednání z nedbalosti, a proto je zde také 

niţší sankce pro provinilce. 

     Posledním nezákonným jednání v trestním zákoně obsaţeným v § 181h tr.z. v oblasti 

ohroţení a poškození ţivotního prostředí v úmyslném i nedbalostním jednání je porušení 

předpisů či rozhodnutí správního úřadu, kdy pachatel odnímá z přírody volně ţijící 

ţivočichy, planě rostoucí rostliny v takovém počtu, ţe dochází k ohroţení místní 

populace.[1] , [2] 
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    2.2  Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. jako právní úprava pro trestnou 

činnost při ohroţení a poškozování ţivotního prostředí. 

    V současné době je základním kamenem pro právní úpravu trestné činnosti v oblasti 

ţivotního prostředí a to v platnosti od 1. 1. 2010 nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Tento 

trestní zákoník vznikl v roce 2009 jako reakce na nové poměry ve společnosti s cílem 

sjednotit řadu novel původního trestního zákona vydaného jiţ v roce 1961. Taktéţ definuje 

protiprávní jednání jako je trestný čin, ve kterém jsou pojmenovány jednotlivé skutkové 

podstaty trestných činů.  

Obsahem trestního zákoníku jsou 3 části: 

 obecná část charakterizuje společné znaky pro trestné činy a je rozdělena do 8-mi 

hlav, 

 zvláštní část charakterizuje a taxativně uvádí jednotlivá, pro společnost škodlivá 

jednání trestných činů a stanovuje postih a sankce, jimiţ jsou potencionální 

pachatelé ohroţeni. Obsahuje skutkové podstaty jednotlivých trestných činů 

zařazených do 13-ti  hlav. V VIII. hlavě jsou uvedeny trestné činy proti ţivotnímu 

prostředí, 

 přechodná a závěrečná ustanovení, která obsahuje přechodné, zrušovací ustanovení 

a účinnost zákona. 

Taktéţ ohroţení a poškození ţivotního prostředí je v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. 

rozděleno na úmyslné poškození a poškození z nedbalosti. Oproti předchozímu trestnímu 

zákonu jsou tyto trestné činy začleněny aţ do hlavy VIII a jsou samostatně vyjmenované 

v sekci trestných činů proti ţivotnímu prostředí. S ohledem na minulý stav legislativy 

zákonodárce přidal a hlavně pojmenoval nové skutkové podstaty trestných činů na úseku 

ţivotního prostředí. Je zapotřebí zmínit, ţe přibyly tyto skutkové podstaty trestných činů: 

 neoprávněné vypouštění znečišťujících látek, 

 týrání zvířat, 

 zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, 

 pytláctví – zde došlo k podstatné změně trestně právní kvalifikace, neboť je 

zapotřebí, aby ulovená zvěř či ryba byly hodnoty nikoliv nepatrné, tedy v hodnotě 

nad 5.000,- korun českých (dále jen „Kč“) Taktéţ tento trestný čin byl z minulého 

trestního zákona přesunut z hlavy III spadající do trestných činů proti výkonu 
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pravomoci státního orgánu a veřejného činitele do hlavy VIII nového trestního 

zákoníku a byl správně přiřazen pod trestné činy proti ţivotnímu prostředí, kam 

podle své povahy patří, 

 neoprávněná výroba, drţení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími 

uţitkovost hospodářských zvířat, 

 šíření nakaţlivé nemoci zvířat, 

 šíření nakaţlivé nemoci škůdce uţitkových rostlin. 

Nový trestní zákoník ve směru k ţivotnímu prostředí se posunul blíţe k objektivnímu 

stavu dění ve státě, ale ne vţdy správně zákonodárce odhadl dopad na přímé dění ve 

společnosti. Příkladem je trestný čin pytláctví, který nově upravenou skutkovou podstatou 

uškodil rychle a jednodušeji ochránit zájem společnosti v lovu zvěře a ryb, kdyţ pachatel 

musí upytlačit ţivočicha přesahujícího finanční hodnotu 5.000,- korun českých. Před touto 

změnou stačilo, aby došlo ke skutku, ale finanční hodnota zde nehrála ţádnou roli.    

Tedy zcela určitě došlo k posunu k lepšímu v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

v trestně právní rovině, ale tento stav není zcela ideální a lze do budoucna jiţ nyní nacházet 

nové a nové podněty ke zlepšení legislativy v trestních věcech. [3] 

2.3   Trestní řád  č. 141/1961 Sb. – právní úprava 

Trestní právo procesní je součástí trestního práva, chrání občany  před trestnými činy, 

dále chrání  zájmy společnosti a v neposlední řadě ústavní zřízení České republiky, taktéţ 

chrání oprávněné zájmy a práva fyzických a právnických osob. Dále trestní právo procesní   

upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, při zjišťování trestných činů, 

rozhodování o nich a při výkonu rozhodnutí 

2.3.1.  Účel trestního řádu 

Účelem trestního řádu  je odhalit pachatele nezákonného jednání, které naplňuje znaky 

trestného činu podle hmotného trestního práva, zadokumentovat případ a předat pachatele 

před soud. Soud je jediná instituce, která má právo rozhodnout  o  vině či nevině pachatele. 

V případě, ţe jej uzná vinným, uloţí mu sankci, popřípadě upustí od potrestání. 

V trestním  řádu jsou   vymezeny cíle trestního řízení, zejména:  

 pravdivé skutkové zjištění, 
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 po zjištění skutku, který naplňuje znaky trestného činu, odsouzení skutečného 

pachatele a uloţení mu přiměřeného trestu, 

 uloţení ochranného opatření a to jak obviněnému, tak i zúčastněné osobě,  

 při uloţení  ochranné opatření je  cílem trestního řízení i zajištění výkonu trestu. 

Aby byl dosaţen účel trestního řízení je důleţité, aby tyto cíle na sebe navazovaly a 

doplňovaly se. 

V Listině základních práv a svobod a v Ústavě České republiky  jsou obecně 

zaznamenány základní úkoly trestního řízení, do detailů jsou poté rozepsány a 

rozkomentovány v zákonech o PČR, o státním zastupitelství a o soudech a soudcích.  

Základní zásady trestního práva hmotného a procesního v systému právního řádu naší 

republiky upravuje ústavní právo. 

2.3.2.  Orgány činné v trestním řízení   

Mezi orgány činné v trestním řízení patří: 

 soud, 

 státní zástupce,  

 policejní orgán (útvary Policie ČR). 

Podskupinu  policejních orgánů tvoří níţe uvedené útvary:   

 útvar Ministerstva vnitra pro inspekční činnost v řízení o trestných činech 

policistů , 

 pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků 

ozbrojených sil,  

 pověřené orgány jednotlivých sluţeb Vězeňské sluţby České republiky a 

Bezpečnostní informační sluţby v řízení o trestných činech svých příslušníků, 

  celní orgány mají obdobné postavení jako policejní orgány v řízení o trestných 

činech spáchaných porušením celních předpisů  a předpisů o dovozu, vývozu 

nebo průvozu zboţí.  

Mezi nejdůleţitěší a konkrétní úkoly orgánů činných v trestním řízení je moţno zařadit: 

 odhalit trestné činy a jejich pachatele s spravedlivě je  potrestat, 

 působit v upevňování zákonnostim, trestní řízení musí být zaměřeno i na zjišťování 

a odstraňování příčin trestných činů a podmínek, které je umoţnily,  
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 předcházet a zamezovat trestné činnosti, je třeba zjišťovat a dokazovat i okolnosti, 

které vedly k trestné činnosti a umoţnily její spáchání, 

 výchovné působení na občany, samotné trestní řízení má působit výchovně zejména 

hlavním veřejným líčením, umět adresně a konkrétně pojmenovat, kdo je 

pachatelem trestného činu, jak se provinil a jaká sankce mu byla uloţena s tím, ţe 

v podvědomí veřejnosti bude známo, ţe spáchání trestného činu se nevyplatí. 

K nejúčinějšímu omezování trestné činnosti jako nejzávaţnějšímu negativu ve 

společnosti je třeba docílit toho, aby orgány činné v trestním řízení plnily svoje úkloly 

ve zájemné souvislosti i s orgány samosprávy. [2]  

2.4.  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích – právní úprava 

     Přestoţe se zabývám v této kapitole právní úpravou trestných činů, chci však doplnit, ţe 

ne všechny trestné činy v oblasti ohroţení a poškození ţivotního prostředí  v počátku musí 

být trestnými činy, ale zaviněné jednání v úmyslu či nedbalosti můţe býti také  

přestupkem. Jednání vykazující znaky přestupku v oblasti ţivotního prostředí jsou uvedena 

v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „PřZ“) ve znění pozdějších předpisů. 

V základním ustanovení přestupkové zákona se hovoří o tom, ţe orgány státní správy a 

orgány obce se snaţí vést občany k dodrţování zákonosti .K definici přestupku lze uvést, 

ţe: „Přestupkem je zaviněné jednání , které porušuje nebo ohroţuje  zájem společnosti a  je 

za přestupek výslovně označeno“. [4] 

   

     V oblasti vodního hospodářství je přestupkové jednání popsáno v § 34 PřZ., je zde 

uvedeno nezákonné jednání pachatele, který: 

 bez povolení odebírá povrchovou či podzemní vodu, 

 v rozporu vodního zákona vypustí odpadní a důlní vodu do kanalizace, 

povrchových či podzemních vod, 

 znečistí povrchovou či podzemní vodu, 

 nedodrţí stavební předpisy u vodních děl.   

     Sankcemi za porušení vyjmenovaných přestupků jsou finanční pokuty, které ukládá 

Česká inspekce ţivotního prostředí, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
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     Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství jsou uvedeny v § 35 PřZ. 

Přestupkové jednání je spatřováno především: 

 v nesprávném pouţití chemického, nebo biologického přípravku na ochranu 

rostlin, 

 v nesprávném skladování pohonných hmot, olejů, hnojiv či jiných škodlivých látek 

(úniky těchto látek do půdy), 

 dojde k porušení povinnosti ochrany rostlin před chorobami, nebo před 

nebezpečnými škůdci, 

 v neoprávněné činnosti na zemědělské půdě (změna kultury), 

 lovu zvěře a lov ryb. 

     Sankcemi za porušení vyjmenovaných přestupků jsou finanční pokuty a v jednom 

případě je moţno uloţit i zákaz činnosti. 

     Přestupky na úseku geologie jsou uvedeny v § 38 PřZ. Přestupkové úmyslné  jednání je 

spatřováno především:  

 dojde-li ke ztíţení či ohroţení geologických prací, které organizuje stát, 

 dojde-li k poškození průzkumného nebo výzkumného díla či k poškození 

geologické dokumentaci. 

     Sankcemi za porušení vyjmenovaných přestupků jsou finanční pokuty.  

     Přestupky na úseku ochrany a vyuţití nerostného bohatství jsou uvedeny v § 39 PřZ. 

Přestupkové   jednání je spatřováno především: 

 dojde-li k neoprávněnému vniknutí do důlního území, díla, poddolovaného území, 

kde je vykonávaná hornická činnost a je tam vstup zakázán, 

 dojde-li k úmyslnému poškození značení uţívající se při důlní a hornické činnosti, 

 dojde-li k poškození zařízení slouţící pro odvádění důlních vod anebo dojde 

k neoprávněnému odvedení povrchové a podzemní vody do důlních děl. 

     Sankcemi za porušení vyjmenovaných přestupků jsou finanční pokuty. [5] 
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3.  Právní předpisy související s ochranou ţivotního prostředí 

Ochrana přírody má na území dnešní České republiky dlouholetou tradici. Jiţ od roku 

1348, kdy Český zákoník „Maiestas Karolina“ obsahoval několik článků o ochraně lesů, 

existovaly obecně závazné normy definující práva a povinnosti vlastníků půdy a vztahy 

k lesům. Krátkodobé cíle Státní politiky ţivotního prostředí byly jiţ v 90. letech 20 stol. 

v oblastech znečištěním ovzduší a ochranu biologické diverzity. 

Právo je systémem příkazů, zákazů a povolení, které regulují chování znečišťovatelů a 

uţivatelů přírodních zdrojů. Pro právní normy je důleţitá vynutitelnost, k čemuţ slouţí 

legislativa ţivotního prostředí, coţ jsou:  

1) zákony, 

2) usnesení vlády, 

3) metodické pokyny, 

4) ostatní právní předpisy. 

     Na základě souborů předpisů vydávaných k ochraně ţivotního prostředí a hospodaření 

se zdroji dochází ke vzniku nového právního odvětví a to Environmentálního práva. Toto 

právo představuje pravidla chování a upravuje vztahy mezi jednotlivými subjekty ve 

společnosti a vede k vytváření podmínek pro trvale udrţitelný rozvoj (dále jen TUR). 

     Environmentální právo se dělí podle obsahu na:  

a)  základní, týkající se obecně ţivota celé společnosti (ústavní zákony),    

b)  právní normy týkající se ţivotního prostředí jako celku (Zákon o ţivotním prostředí, 

Zákon o České inspekci ţivotního prostředí), 

c)  právní normy upravující ochranu jednotlivých sloţek jako je ovzduší, voda, půda, 

horninové prostředí a jiné součásti ţivotního prostředí (Zákon o odpadech), 

d)  právní normy ostatní, které se svými důsledky dotýkají ochrany ţivotního prostředí 

(Trestní zákoník). 

Environmentální právo se dělí podle platnosti: 

a)  mezinárodní (úmluvy, smlouvy, protokoly), 

b)  evropské regionální právo (Natura 2000), 
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c)  státní, 

d)  regionální (kraje), 

e)  lokální (města, obce). 

     Environmentální právo plní funkci nástroje: 

I. přímého řízení 

 předpisy obsahující různé příkazy a zákazy adresované všem občanům bez rozdílu, 

 příkazy a zákazy vydané veřejnoprávním orgánem, 

 povolení provádět činnosti, které jsou zakázány a podléhají povolení příslušného 

orgánu, 

 kompetence kontrolní a dohlíţecí nad dodrţováním zákonů a norem. 

II nepřímého řízení 

 sankce – pokuty (nástroje negativní stimulace), 

 dotace (nástroje pozitivní stimulace).  

3.1. Environmentální právo základní 

     Týká se  obecně ţivota celé společnosti  a je obsaţeno v Ústavě České republiky, kde 

se hovoří o tom, ţe se stát musí postarat o ochranu přírodního bohatství a ohleduplně 

vyuţívat přírodní zdroje. Dále v Listině základních práv a svobod se hovoří taktéţ o právu 

kaţdého občana na příznivé ţivotní prostředí, o poskytování informací o stavu ţivotního 

prostředí a přírodních zdrojích. Základním záměrem zákonodárců je ve všech těchto 

normách zásada, ţe nikdo nesmí při své čiínnosti beztrestně ohrozit či v horším případě  

poškodit přírodní zdroje a ţivotní prostředí. [6] 

3.2. Environmentální právní normy týkající se ţivotního prostředí jako 

celku 

3.2.1.    Zákon č.17/1992 Sb. O ţivotním prostředí 

Vzhledem k tomu, ţe je člověk neoddělitelnou součástí přírody spolu s ostatními 

organismy, připomínajíc si přirozenou vzájemnou závislost člověka a ostatních organismů, 

respektujíc právo člověka přetvářet přírodu v souladu s principem TUR, vědom si své 

odpovědnosti za zachování příznivého ţivotního prostředí budoucím generacím a 
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zdůrazňujíc právo na příznivé ţivotní prostředí, coţ je jedno ze základních práv člověka, 

byl stvořen tento zákon o ţivotním prostředí. 

 V zákoně jsou vymezeny základní pojmy ţivotní prostředí, ekosystém, ekologická 

stabilita, únosné zatíţení území, přírodní zdroje, znečišťování a poškozování ţivotního 

prostředí, ochrana ţivotního prostředí, ekologická újma, zásady ochrany ţivotního 

prostředí a povinnosti při ochraně ţivotního prostředí, odpovědnost za porušení povinnosti 

při ochraně ţivotního prostředí, sankce za poškozování ţivotního prostředí a ekonomické 

nástroje. [7] 

3.2.2.  Zákon č. 282/1991 Sb. ČNR o České inspekci ţivotního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa                         

Tímto zákonem byla zřízena Česká inspekce ţivotního prostředí, která je podřízena 

Ministerstvu ţivotního prostředí České republiky, jedná se o orgán státní správy a je 

rozpočtovou organizací. 

Inspekce v působnosti při ochraně lesa dohlíţí na dodrţování právních předpisů a 

rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako sloţky ţivotního prostředí, právnickými a 

fyzickými osobami. Mimo jiné inspekce: 

 zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa, 

 zjišťuje příčiny a osoby zodpovědné za vznik nedostatků, 

 vyţaduje odstranění a nápravu nedostatků, příčin, škodlivých následků a ukládá 

opatření k jejich nápravě, 

 provádí kontrolu uloţených nedostatků, zda dochází k jejich plnění, 

 v případě hrozící škody nařizuje omezení, zastavení výroby či jiné činnosti do 

doby odstranění nedostatků a jejich příčin. 

Jako sankci pouţívá inspekce za poškození ţivotního prostředí v lesích pokutu, kterou 

můţe uloţit aţ do výše 5.000.000,- Kč a v případě dalšího porušení povinnosti lze uloţit 

pokutu do výše 10.000.000,- Kč. [8] 

3.2.3.  Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o ţivotním prostředí 

Tento zákon  vymezuje podmínky pro poskytování informací o ţivotním prostředí jak 

povinným subjektům, tak i občanům. Zpřístupňuje údaje pro statistické účely, pravidla pro 

zřízení infrastruktury a poskytuje vzdělání, výchovu a osvětu v souvislosti s ochranou 
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ţivotního prostředí.  

Zákon ve své podstatě stanovuje jak občan můţe získat informace o ţivotním prostředí, 

jakou formou se tyto informaci získávají, jaké jsou lhůty na vyřizování ţádostí ze strany 

povinných subjektů, kdy lze informaci odepřít. Je zde definována povinnost  zpřístupnit 

informace při mimořádné události. 

Pro potřebu zveřejnění informací o ţivotním prostředí je zákonem zřízen geoportál 

vyuţívaný jako informační systém orgánů veřejné správy, na němţ povinné subjekty ze 

zákona zpřístupňují podstatná data. [9]  

3.2.4.   Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Uvedený zákon upravuje posuzování vlivů na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a postup 

fyzických a právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků při 

tomto posuzování. 

Posuzovány jsou antropogenní vlivy na ţivotní prostředí zahrnujících rostlinstvo, 

ţivočišstvo, půdu, ekosystémy, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje a na zdraví 

občanů, hmotný majetek, kulturní památky v souvislosti na jejich vzájemném působení a 

souvislosti. [10] 

3.3. Environmentální právní normy upravující ochranu jednotlivých 

sloţek ţivotního prostředí  

3.3.1.   Zákon č. 114/1992 Sb. ČNR o ochraně přírody a krajiny  

     Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je přispět k udrţení a obnově přírodní 

rovnováhy v krajině, rozmanitosti forem ţivota a přírodních hodnot a k šetrnému zacházení 

s přírodními zdroji. 

     „Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a 

fyzických i právnických o volně ţijící ţivočichy, planě rostoucí rostliny a jejich 

společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o 

ekologické systémy a krajinné celky, jakoţ i péče o vzhled a přístupnost krajiny“. [11] 
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Mezi orgány státní správy v ochraně přírody patří: 

a) Obecní úřady – povolují kácení dřevin a ukládají náhradní výsadbu, mimo národní 

parky.  

b) Pověřené obecní úřady – registrují významný krajinný prvek a vydávají závazná 

stanoviska k zásahům do nich, vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma. 

c) Obce s rozšířenou působností – mimo národní parky a chráněné krajiné oblasti - 

mohou vydávat nařízení k omezení nebo zákazu rušivé činnosti, vymezují a hodnotí 

místní územní systém ekologické stability, vykonávají státní dozor v ochraně 

přírody a krajiny, ukládají pokuty za přestupky a  protiprávní jednání, uplatňují 

stanoviska k územním a regulačním plánům. 

d) Magistráty statutárních měst – vykonávají státní správu v oblasti  ochrany přírody 

v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním 

úřadům s rozšířenou působností. 

e) Krajské úřady - mimo národní parky a chráněné krajiné oblasti - zpracovávají 

prognózy a koncepce ochrany přírody v územní působnosti, zřizují přírodní 

parky,vymezují regionální územní systém ekologické stability, povolují vyjímky 

z ochranných podmínek ohroţených zvláštních chráněných druhů, schvalují plány 

péče o přírodní rezervace a přírodní parky. Vykonávají státní dozor v ochraně 

přírody a krajiny a ukládají pokuty. Podílejí se na zajišťování ekologické osvěty. 

Zároveň jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím, vydaným niţším orgánem. 

f) Správy národních parků a chráněných  krajiných oblastí – ukládají pokuty za 

přestupky a protiprávní jednání na jejich území, zřizují přírodní parky a přírodní 

rezervace, udělují vyjímky z ochranných podmínek zvlášť chráněných kriticky  

a silně ohroţených druhů, vydávají nařízení pro obvod své působnosti a plní úkoly 

odborných organizací ochrany přírody (inventarizace, výzkumy, vzdělávání). 

g) Česká inspekce ţivotního prostředí – dohlíţí nad dodrţováním právních předpisů  

a rozhodnutí v ochraně přírody a krajiny orgány veřejné správy. Právnickým  

a fyzickým osobám ukládá pokuty za jejich porušení, eviduje případy ohroţení  

a poškození přírody, zjišťuje jejich příčiny  a  odpovědným osobám ukládá 

provádět náhradní opatření a nařizuje omezení škodlivé činnosti. 

h) Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky – je ústředním orgánem ochrany 

přírody a krajiny. Zpracovává koncepce strategie ochrany přírody v České 
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republice, vymezuje nadregionální územní systém ekologické stability, vydává 

právní předpisy, vymezuje zonaci národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

schvaluje plán péče o národní parky a národní přírodní rezervace, národním 

přírodním parkům a chráněným krajinným oblastem, uděluje vyjímky z ochranných 

podmínek v  národních přírodních rezervacích, v národních parcích je odvolacím 

orgánem proti rozhodnutím kraje. 

Za přestupky spáchané na úseku ochrany přírody a krajiny lze uloţit finanční pokuty :      

a)  fyzické osobě – maximálně 10.000,- Kč, respektive vyjmenovaných zákonem                              

     20.000,-. Kč aţ maximálně  100.000,- Kč, 

b)  fyzické osobě a ávnické osobě při výkonu podnikatelské činnosti maximálně 

      1.000.000,- kč  a 2.000.000,- Kč. [12] 

3.3.2.   Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Tento zákon byl Parlamentem České republiky schválen v souladu s příslušnými 

předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) a upravuje: 

 práva a povinnosti osob při ochraně ovzduší před antropogenním vnášením 

znečišťujících látek lidskou činností, 

 působnost správních orgánů při ochraně ovzduší před vnášením znečisťujících látek 

lidskou činností, 

 podmínky sniţování mnoţství vypouštěných nečistých látek, které negativně působí 

na člověka, zvířata, ţivotní prostředí a na hmotný majetek, 

 ochranu ozónové vrstvy Země před nepříznivými účinky skleníkových plynů a 

sniţování mnoţství látek ovlivňujících klimatický systém Země. 

     Ministerstvo ţivotního prostředí vykonává působnost ústředního správního úřadu 

v oblati ochrany ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země a řídí výkon státní 

správy. V rámci vrchního státní dozoru ministerstvo dozírá jak jsou dodrţovány orgány 

ochrany ovzduší zákony, předpisy v souladu s ustanovením právních předpisů Evropské 

unie upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země. Dále kontroluje zda jsou 

rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší plněny, popřípadě ukládá opatření k jejich odstranění.  

Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnost na úseku ochrany ovzduší, 

ozonové vstrtvy a klimatického systému Země jsou: 
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 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Česká inspekce ţivotního prostředí, 

 Česká obchodní inspekce, 

 Celní úřady, 

 Kraje, 

 Obecní úřady s rozšířenou působností, 

 Obce. 

[13] 

3.3.3.     Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Účelem zákona je  stanovení pravidel předcházení a vzniku odpadů, jejich následné 

ukládání v souladu s dodrţováním ochrany zdraví člověka, ţivotního prostředí a TUR. 

Dále zákon upravuje povinnosti a práva v odpadovém hospodářství a s tím spojenou  

působnost veřejné správy. 

     Jsou zde rozpracovány základní pojmy z oblasti nakládání s odpady a pojmy 

samotné.,například co je moţno označit za nebezpečný odpad, komunální odpad, co 

označujeme za odpadové hospodářství, jaká technická zařízení je moţno pouţívat,  jak 

dochází ke shromaţďování odpadů a další věci týkající se odpadů samotných. Odpady jsou 

zařazovány podle katalůgů odpadů a podle kategorií. 

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 

 Ministerstvo zdravotnictví – jde o ústřední orgán státní správy,   

 Ministerstvo zemědělství – koordinuje provádění kontrol dodrţování povinností 

při pouţívání upravených kalů na zemědělské půdě, 

 Česká inspekce ţivotního prostředí – kontroluje dodrţování právních předpisů a 

rozhodnutí ministerstev v oblasti odpadového hospodářství, 

 Česká obchodní inspekce – kontroluje plnění povinností týkajících se uvádění 

baterií a akumulátorů na trh, nebo do oběhu a zajištění zpětného odběru 

výrobcem, nebo posledním prodejcem, 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – kontroluje dodrţování 

povinností uţívání upravených kalů na zemědělské půdě, 

 Celní úřady – kontrolují vnitrostátní a přeshraniční přepravu odpadů, 
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 Policie České republiky – dokumentuje a zjišťuje podezřelé skutečnosti týkající se 

nelegální přeshraniční přepravy odpadů do České republiky i ven z České 

republiky a dále přepravě po republice, pokud mohou  odpady ohrozit či poškodit 

ţivotní prostředí a zdraví občanů, 

 Orgány ochrany veřejného zdraví – rozhodují o věcech týkajících se zájmů 

chráněných dle tohoto zákona v oblasti ochrany lidského zdraví, 

 Krajské úřady – zpracovávají pro kraj plán odpadového hospodářství, vyhlašují 

obecně závaznou vyhlášku kraje návaznou část plánu hospodářství kraje, dále 

mimo jiné kontroluje dodrţování právních předpisů a rozhodnutí ministerstev a 

jiných správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství, rozhodují o odvolání 

proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - kontrolují dodrţování právních 

předpisů a rozhodnutí ministerstev a jiných správních orgánů v oblasti 

odpadového hospodářství,  

 Obecní úřady a újezdní úřady -  kontrolují, zda subjekty oprávněné k podnikání 

vyuţívají systému  obce pro nakládání s komunálním odpadem a zda osoba 

fyzická (nepodnikající) se zbavuje odpadu v souladu se zákonem, ukládá sankce 

za porušení (pokuty za přestupky), kontroluje u provozovatele skládky placení 

poplatků za ukládání odpadů na skládky. 

Mezi sankce dle tohoto zákona patří pokuty fyzickým a právnickým osobám 

oprávněným k podnikání: 

a) Obecní úřad uloţí pokutu do výše 300.000,- Kč za vyuţívání systému obce pro 

nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí.   

b) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a inspekce uloţí pokutu aţ do výše 

1.000.000,- Kč za porušení vyjmenovaných ustanovení tohoto zákona.  

c) Česká inspekce ţivotního prostředí samostatně můţe uloţit dále pokutu ve výši aţ 

do výše 10.000.000,- Kč a dále aţ do výše 50 milionů (dále jen „mil.“) Kč za 

porušení vyjmenovaných ustanovení tohoto zákona. 

Správní úřad, který jako první zahájil správní řízení  pokutu ukládá a vybírá, pokutu 

uloţenou Českou inspekcí ţivotního prostředí vymáhá správce daně. O uloţení pokuty se 

navzájem příslušné úřady informují. Řízení o uloţení pokuty se zahajuje nejpozději do 1 

roku od doby, kdy se správní orgán o porušení zákona dozvěděl, pokutu lze však uloţit 
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nejdéle do 3 let od tohoto zjištění. 

Pokuty uloţené fyzické osobě, která není podnikatelem  ukládá: 

a) obecní úřad aţ do výše 20.000,- Kč, za zbavení se autovraku nebo umístění vozidla 

vyřazeného z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem či odloţení 

elektrozařízení mimo místa k tomu určená, nebo mimo místa jejich zpětného 

odběru,  

b) Česká inspekce ţivotního prostředí  aţ do výše 1 mil. Kč za převzetí odpadu do 

svého vlastnictví, přepravování odpadu  nebo uskuteční přeshraniční přepravu 

odpadů v rozporu se zákonem a soustřeďuje odpad či s ním jinak nakládá na 

místech a v objektech, která k tomu nejsou určená, nebo tato místa pronajímá jiné 

osobě. [14] 
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4. Statistické přehledy trestné činnosti 

4.1. Zásady provádění evidenčně statistického systému kriminality 

Evidenčně statistický systém kriminality  PČR obsahuje údaje o všech trestných činech 

a jejich pachatelích, ke kterým prováděla policie trestní řízení v kaţdém roce.  

4.2.  Statistické členění trestných  činů v oblasti ohroţení a poškození 

ţivotního prostředí 

Vzhledem k četnosti a způsobu spáchání jsou ve statistických přehledech trestné činy 

v oblasti ohroţení a poškození ţivotního prostředí rozčleněny na jednotlivé dílčí 

provedení: 

a) úmyslné ohroţení a poškození ţivotního prostředí, 

b) nedbalostní ohroţení a poškození ţivotního prostředí:  

- poškození ţivotního prostředí,  

- poškozování lesa těţbou, 

- nakládání s nebezpečnými odpady, 

- neoprávněné nakládání s chráněnými a volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími  

   rostlinami, 

- porušení právních předpisů v oblasti zvlášť chráněného druhu ţivočicha, nebo  

   rostliny, 

- odnímání z přírody volně ţijící ţivočichy, nebo planě rostoucí rostliny. 

4.3.  Statistického přehledu trestných  činů v oblasti ohroţení a poškození 

ţivotního prostředí 

Policie České republiky eviduje statistiku veškeré trestné činnosti spáchané na celém 

území České republiky (dále jen „ČR“). Tyto statistiky jsou podrobně rozčleněny přes 

krajské správy PČR, územní odbory okresní formátu  PČR aţ po jednotlivé základní útvary 

policie. Vypovídají o počtu prošetřovaných trestných činů, objasněnosti trestných činů, o 

osobách pachatelů aţ po ekonomické škody vzniklé trestnými činy a v neposlední řadě i o 

zajištěných hodnotách  PČR.  
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4.3.1 Přehled četnosti trestných činů v oblasti ohroţení a poškození ţivotního 

prostředí 
Tabulka 4.1 Četnost trestných činů v předmětném období [15] 
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Obrázek 4.1 četnost trestných činů 2005 – 2009 [15] 

 

Ohrožení a 

poškození 

životního 

prostředí 

Ustanovení trestního zákona 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkem 

za 5 let 

úmyslné trestné činy § 181a 24 39 49 51 53 216 

nedbalostní trestné 

činy 

§ 181b 4 6 7 7 4 28 

 § 181c 4 7 8 10 12 41 

§ 181e 3 6 6 8 8 31 

§ 181f 2 2 3 3 4 14 

§ 181g 1 1 0 2 1 5 

§ 181h 1 0 1 0 0 2 

Celkem 15 22 25 30 29 121 

celkem za rok § 181a - § 181h 39 61 74 81 82 337 
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     Výše uvedený graf popisuje četnost trestných činů na území České republiky v letech 

2005 aţ 2009 se zaměřením na ohroţení a poškození ţivotního prostředí. Jsou v něm 

zobrazena konkrétní ustanovení trestního zákona a to trestných činů  dle § 181a aţ 181 h 

tr.z., kdy tyto trestné činy jsou v grafu rozděleny na úmyslné a nedbalostní trestné činy. 

Z grafu vyplývá, ţe nejvyšší četnost trestných činů je zastoupena v §181a tr. za úmyslné 

ohroţení a poškození ţivotního prostředí, kdy tyto trestné činy  za předmětné období mají 

vzrůstající charakter a z grafu je patrno, ţe je jich nejvíce. U zbývajících trestných činů 

pod § 181b aţ 181h tr.z. není četnost trestných činů tak vysoká, jako tomu bylo 

v předešlém případě, ale dochází k jejich mírnému nárůstu, ale i zřejmému úbytku. 

Například  se jedná o nedbalostní trestné činy v oblasti zváště chráněných druhů ţivočichů, 

nebo odnímání volně ţijících ţivočichl a rostlin z přírody.  

Závěrem lze uvést jak je patrno z grafu, ţe celková četnost trestných činů jak 

úmyslných, tak i nedbalostních  má v celorepublikové působnosti vzrůstající charakter. Za 

předmětné období 5-ti let se jedná celkem o 337 trestných činů v oblasti ohroţení a 

poškození ţivotního prostředí, coţ dle mého názoru není malé číslo.   

4.3.2 Přehled vzniklých ekonomických škod  v oblasti ohroţení a poškození 

ţivotního prostředí  

 

Tabulka 4.2 Vzniklé ekonomické škody v předmětném období v tis. Kč  [15] 

 

Ohrožení 

a 

poškození 

životního 

prostředí 

ustanovení trestního zákona 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkem 

za 5 let 

úmyslné trestné 

činy 
§ 181a 636 12630 61024 34832 20600 129722 

nedbalostní 

trestné činy 

§ 181b 398 1404 1556 1260 989 5607 

 § 181c 1281 1590 1501 1022 1499 6893 

§ 181e 2100 1820 1732 2331 1963 9946 

§ 181f 212 117 159 125 221 834 

§ 181g 110 25 0 66 84 285 

§ 181h 80 0 42 0 0 122 

Celkem 4181 4956 4990 4804 4756 23687 

celkem za rok § 181a - § 181h 4817 17586 66014 39636 25356 153409 
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vzniklé ekonomic ké š kody 2005-

2009

§ 181a (úmys l)

§ 181b (nedbalos t)

 § 181c  (nedbalos t)

§ 181e (nedbalos t)

§ 181f (nedbalos t)

§ 181g (nedbalos t)

§ 181h (nedbalos t)

 

Obrázek 4.2 vzniklé ekonomické škody 2005 – 2009  [15] 

     Výše uvedený graf popisuje přehled ekonomických škod na území celé České republiky 

v rozmezí let 2005 aţ 2009 opět se zaměřením na ohroţení a poškození ţivotního 

prostředí.  Jsou v něm také zobrazena konkrétní ustanovení trestního zákona a to trestných 

činů  dle § 181a aţ 181 h tr.z., kdy tyto trestné činy jsou v grafu rozděleny na úmyslné a 

nedbalostní trestné činy. 

Z grafu vyplývá, ţe nejvyšší způsobené ekonomické škody jsou zastoupeny  v §181a tr. 

za úmyslné ohroţení a poškození ţivotního prostředí, kdy tyto škody způsobené trestnou 

činností za předmětné období mají vzrůstající charakter, vyjma roku 2008, kde došlo 

k mírnému poklesu těchto škod. U zbývajících trestných činů pod § 181b aţ 181h tr.z. 

nejsou ekonomické škody na ţivotním prostředí tak vysoké,  jako tomu bylo v předešlém 

případě, ale dochází k jejich mírnému nárůstu, ale i zřejmému úbytku.  

Závěrem lze uvést, jak je patrno z grafu, ţe celkové ekonomické škody  trestných činů 

jak úmyslných, tak i nedbalostních mají v celorepublikové působnosti vzrůstající charakter. 

Za předmětné období  5 ti let  se jedná celkovou škodu ve výši 153.409 000 Kč. 

Z výše popisovaných tabulek a grafů četnosti trestných činů a vzniklých ekonomických 

škod vyplývá, ţe ne vţdy při nárůstu trestných činů musí docházet k nárustu 

ekonomnických škod v souvistlosti s trestnou činností. [15] 
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5 Preventivní opatření státních orgánů k zajištění trvale 

udrţitelného rozvoje v ţivotním prostředí. 

     Trvale udrţitelný rozvoj  je rozvoj lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský 

a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním ţivotního prostředí. Tento pojem lze 

také chápat jako rozvoj zlepšování ţivotní úrovně a blahobytu v mezích kapacity 

ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a 

příští generace. TUR – původní pojem, nyní se pouţívá pojem udrţitelný rozvoj (dále jen 

„UR“), je taktéţ chápán jako takový rozvoj, který současným a budoucím generacím 

zachovává rozmanitost přírody a přirozenou funkci ekosystémů, při nemţ kaţdá současná 

generace uspokojuje své potřeby tak, ţe při tom neohroţuje moţnosti budoucích generací 

uspokojovat jejich potřeby.  

     UR je chápán jako sestávající ze tří pilířů a to: 

 environmentální pilíř – ochrana přírody a ţivotního prostředí, 

 sociální pilíř – posílení sociální soudruţnosti a stability, 

 ekonomický pilíř – posilování konkurenceschopnosti ekonomiky. 

    . 

     

Obrázek 5.1 vzájemná vyváţenost pilířů udrţitelného rozvoje  
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 Strategie TUR v České republice se opírá o čtyři pilíře, jedná se o ekonomický, 

environmentální, sociální pilíř a pilíř tvořený výzkumem, vývojem a vzděláváním. Cíle 

TUR směřují k zajištění nejlepší a nejvyšší kvality ţivota současné generace pro ţivot 

genearací budoucích. Mezi jednotlivé cíle v environmentální oblasti patří: 

 ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti, 

 udrţitelné vyuţívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání 

s odpady, 

 ţivotní prostředí a kvalita ţivota, 

 ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu 

znečištění ovzduší. 

     Úspěšné zavádění strategie TUR v České republice do praxe není úkolem jenom vlády, 

ale i všech partnerů, zájmových skupin z veřejné i soukromé sféry. K nástrojům k dosaţení 

TUR počítáme také ekologické značení, tedy řízení procesu značení ekologicky šetrných 

výrobků. Řízení procesu značení ekologicky šetrných výrobků v České republice 

(Agentura pro ekologicky šetrné výrobky), která je odpovědným a výkonným orgánem 

Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Jednou z jejich činností je 

přijímání a vyřizování přihlášek se ţádostí o propůjčení ochranné známky „Ekologicky 

šetrný výrobek“ konkrétním výrobkům. Mimo jiné kontroluje dodrţování kriterií a 

podmínek u drţitelů této známky. Jedním z nástrojů ekonomie ţivotního prostředí je  

Enviromental Managment Systém – systém řízení podniku z hlediska ochrany ţivotního 

prostředí (dále jen „EMAS“) uplatňováných v rámci EU. Přistoupením podnikun  k EMAS 

se tím zavazuje hodnotit a zlepšovat dopad svých činností na ţivotním prostředí. 

     K nasměrování cesty k UR na naší planetě vznikl  na celosvětové úrovni  program pro 

21. století nazvaný Agenda 21. Navrhuje opatření a programy k dosaţení udrţitelné 

rovnováhy mezi spotřebou, populací a ţivotadárnou kapacitou Země. Mimo jiné popisuje 

jak obezřetně  hospodařit s přírodními zdroji. Dále nabízí moţnosti řešení, jak zabránit 

degradaci půd, ovzduší, vody, jak chránit lesy a různorodost druhů a ţivota. 

     Právě program Agendy pro 21. století se stal podkladem pro vytvoření Místní agendy 

21, která představuje uskutečňování lokálních projektů ve spolupráci  se všemi zájmovými 
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skupinami směřujících k TUR a udrţení kvality ţivota na místní úrovni. Pozornost je 

věnována místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické aktivity obyvatel. Místní orgány jsou 

zde vyzdviţeny jako orgány, které mají vliv na globální problémy a mohu tak ovlivnit 

vývoj směrem k TUR nejen v místních, ale i globálních rozměrech. Místní správy tak dle 

akčního plánu rozvoje obce či regionu spolupracují s veřejností a občanským sektorem 

(nestátní neziskové organizace), podnikateli a dalšími. Mezi aktivity lze zařadit  péči o 

krajinu, výsadbu stromů, údrţbu parků, ekologické vytápění, třídění komunálního odpadu.  

     Na podkladě popisovaného vznikají tak regionální rozvojové plány, které jsou 

rozděleny do několika okruhů, v rámci envoronmentální oblasti mezi nejdůleţitější patří : 

 ochrana proti znečištění ovzduší v regiunu i globálně, 

 ochrana přírody, ekosystémů a lesa jako celku přírodního dědictví, 

 ochrana kvality zdrojů vod a nakládání s vodou, 

 šetrné nakládání s jedovatými látkami, půdou a kontaminovanými areály. 

     S těmito okruhy souvisí základní úkoly, mezi které patří: 

 zavádět a propagovat návyky jako je akceptování hromadné dopravy, podpora 

tvorby cyklostezek, podpora provozování nenáročných sportů v krajině  (cyklistika, 

jízda na koni, pěší turistika, vodní sporty), 

 určovat pozemky pro výstavbu na základě posouzení kvality ţivotního prostředí,  

 respektovat potřeby ochrany ţivotního prostředí, vytváření zelených ploch a 

omezovat dopravu, 

 sníţit znečištění ovzduší způsobené automobilovou dopravou, dostupná 

modernizace lokálního vytápění 

 usměrňovat místní ekonomiky a politiky na ochranu ţivotního prostředí, 

 zajistit dostatek otevřených ploch (parky, zahrady), 

 v zemědělské oblasti vyuţívat nové technologie a účelné vyuţívání biotechnologií, 

 propracované technologie vyuţívat i ve vodohospodářské oblasti (opatření na 

ochranu musí začínat přímo u znečisťovatele), 

 zamezit kontaminaci půdy jako následku jeího aktivního vyuţívání, 

 omezit přímé pouţívání kanálů a odpadních vod ze ţump ke hnojení. 

     Kvalitní ţivotní prostředí je rovnováţným faktorem také vzhledem k ekonomickému a 

sociálnímu pilíři. Pro omezení potencionálních konfliktů mezi ochranou ţivotního 
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prostředí a ekonomickým rozvojem  jsou  ţádoucí tato preventivní opatření státních orgánů 

k zajištění TUR: 

1) zefektivnit a zlepšit komunikaci mezi orgány ochrany ţivotního prostředí, 

samosprávou, podniky a občany, 

2) dostatečné zohlednit  problematiku v rámci strategického a územního plánování na 

úrovní obcí, 

3) zvyšovat osvětu a vzdělanost v oblasti ochrany ţivotního prostředí, 

4) zavádět moderních systémů kogenerace (např. společné výroba tepla a elektřiny), 

5) podporovat vyhlášení či rozšíření velkoplošných chráněných území, 

6) motivovat  soukromý sektor k vyšší odpovědnosti za stav ţivotního prostředí 

(zajištění souladu cílů environmentálních politik podniků a cíli environmentálních 

politik kraje a obcí), 

7) podporovat omezení individuální dopravy (coţ znamená finančně zvýhodnit 

městskou hromadnou dopravu, a veřejnou dopravu jako je přeprava po ţeleznici), 

8) podporovat dotacemi cen ekologicky šetrné výrobky (v současnosti vzhledem 

k tvrdé konkurenci na trhu nemají tyto výrobky šanci uspět), 

9) stanovit opakovaným znečišťovatelům ţivotního prostředí sankce ve formě 

vysokých finančních pokut a dále nejen finančně odškodnit poškozeného 

(nejčastěji se jedná o obce, města, myslivecké a rybářské svazy), ale i povinnost 

uvést poškozené ţivotní prostředí do původního stavu, 

10) zvýšit výdaje na vědecký výzkum zaměřený na úspory zdrojů zejména 

energetických (technologie automobilového průmyslu např. elektromobily, pohon 

na bioplyny), 

11) zvýhodnit stavitele úsporných, nebo nízkoenergetických staveb, a to zejména při 

poskytování hypotečních úvěrů, 

12) výrazně finančně zvýhodnit  stavitele, kteří nestaví na  tzv. zelené louce, ale na 

pozemcích po předchozí zástavbě, nebo průmyslové činnosti (dochází k vytváření 

satelitních městeček na okraji obcí a tyto se poté spojují ve velká města a dochází 

tak k suburbanizačnímu efektu. Dochází tak k rozdělení jednotlivých ekosystémů 

coţ znamená pro přírodu často neřešitelný problém).   
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6 Navrhovaná opatření ke sníţení četnosti trestné činnosti na 

úseku  ţivotního prostředí 

Návrhy řešení na sníţení četnosti trestných činů a rostoucí výši ekonomických i 

ekologických škod na linii ţivotního prostředí vyplývají z mnou zpracované práce. Aby 

byly ekonomické a ekologické škody sníţeny, je nejdůleţitější působení prevence ze strany 

orgánů státní správy k tomu určených.  

 V působnosti PČR se tato trestná činnost prošetřuje jiţ na základním útvaru 

organizačních sloţek PČR, tedy na obvodním oddělení. Závaţnější trestná činnost i 

s ohledem na výši škody a rozsahu poškození se poté přesouvá na výše postavené sloţky 

PČR. Nejprve se jedná o Územní odbor Sluţby kriminální policie a vyšetřování (dále jen 

„SKPV“) PČR v působnosti původních okresních ředitelství PČR, dále o Krajské 

ředitelství PČR a jako nejvyšší sloţkou je Policejní prezidium PČR.  

     Na základním útvaru PČR jsou tyto trestné činy přidělovány mezi policisty bez předem 

určené specializace, na SKPV jsou tyto trestné činy šetřeny na oddělení hospodářské 

kriminality, kde není předem určen jeden či více konkrétních policistů zabývajících se 

soustavně touto problematikou a podobně je tomu tak i na Krajském ředitelství PČR. 

Teprve Policejní prezidium  PČR má specializované pracoviště, které se zabývá trestnou 

činností v oblasti ţivotního prostředí, prošetřuje však ty nejzávaţnější v územním  rozsahu 

překračujících několik krajů republiky a také s nejvyšší způsobenou škodou. Z praxe je 

však známo, ţe těchto případů není tolik a veškerá tíha leţí na Krajských ředitelstvích a 

Územních odborech PČR.  

     Je tedy zcela zřejmé hovořit o tom, ţe jedním z mých  návrhů řešení problematiky 

vzrůstající četnosti trestných činů v oblasti ţivotního prostředí na území ČR je zřízení 

specializovaného týmu na Územních odborech PČR, ve kterém by byli pracovníci SKPV a 

z kaţdého místně příslušného základního útvaru PČR by sem byli externě začleněni 

jednotliví zástupci. Tým by se pravidelně scházel vţdy dle potřeby a shromaţďoval by 

poznatky k páchané trestné činnosti v oblasti ţivotního prostředí, a taktéţ by se podílel 

aktivní činností na předcházení této trestné činnosti. Tím by jednotliví zástupci ze 

základních útvarů přímo z jednotlivých lokalit přinášeli informace důleţité pro práci týmu 

a tím by se v rámci jednotlivých Územních odborů PČR zkoordinovala jejich činnost 
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v místně příslušném celku. Členové týmu by preventivně působili při aktivních osobních 

jednání s předem vytypovanými potencionálními znečišťovateli ţivotního prostředí, tedy 

s právnickými i fyzickými subjekty. Aktivně by působili i ve spolupráci s Preventivně 

informační skupinou  PČR, jejímţ úkolem v rámci PČR je mimo jiné prevence věnována 

jiţ předškolní či školní mládeţi. Samozřejmostí by bylo téţ pravidelné školení 

vyčleněných policistů a dostávalo by se jim vzdělávání v dané oblasti. Spolupráce by 

probíhala i s místně příslušným odbory ţivotního prostředí obecních, městských či 

magistrátních úřadů.  

     Dále bych doporučil, aby PČR v rámci vzdělávacích programů svých zaměstnanců 

umoţnila získat nejméně u jednoho svého policisty zařazeného v tomto týmu a určenému 

pouze pro své místo zařazení  vzdělání v oboru znalce na ţivotní prostředí. V tomto směru 

u PČR znalci nejsou a v civilním sektoru je jich nedostatek. Protoţe je těchto znalců málo, 

dochází k velkým časovým prodlevám při vyšetřování jednotlivých trestných činů a 

posléze i k nechuti po dlouhých časových odstupech při zjištění této trestné činnosti ze 

strany státních zástupců a soudců tyto věci projednávat před soudem. Nejlepším trestem je 

vţdy ten trest,  který přichází co nejdříve po spáchání činu, a tady já vidím velkou rezervu 

v průtahách trestního řízení této specifické trestné činnosti. 

     Další postup ve směru ke kraji by byl takový, ţe vţdy jeden zástupce z Územního 

odboru PČR by byl členem specializovaného týmu zřízeného na Krajském ředitelství PČR 

a tento postup by byl zachován i ve směru na Policejní prezidium PČR. Takto bychom 

zcela sjednotili a zkoordinovali činnost v působnosti celého území ČR a touto aktivní a 

odpovědnou činností bychom mohli sníţit četnost trestných činů spáchaných na území ČR 

v následujícím období. 

     Mezi další opatření bych navrhoval právě opatření v rámci legislativy. V části 2 této mé 

diplomové práce popisuji legislativní stav, který platil ve sledovaném období let 2005 -

2009 a také současný stav. Od 1. 1. 2010 došlo k platnosti nového Trestního zákoníku č. 

40/2009 Sb., který nahradil Trestní zákon č.140/1961 Sb. a k platnosti nového Trestního 

řádu č. 41/2009 Sb.,  který nahradil původní Trestní řád č. 141/1961 Sb.   

Nový trestní zákoník ve směru k ţivotnímu prostředí se posunul blíţe k objektivnímu 

stavu dění ve společnosti. Oproti předchozímu trestnímu zákonu jsou tyto trestné činy 

v oblasti ţivotního prostředí začleněny z hlavy IV aţ do hlavy VIII a jsou samostatně 
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vyjmenované v hlavě trestných činů proti ţivotnímu prostředí. S ohledem na minulý stav 

legislativy zákonodárce přidal a hlavně pojmenoval nové skutkové podstaty trestných činů 

na úseku ţivotního prostředí. V přesunu trestných činů proti ţivotnímu prostředí do hlavy 

VIII nového Trestního zákoníku však vidím odsunutí zákonodárcem této problematiky níţe 

zájmům společenského dění. Je pravda, ţe zákonodárce dává nyní přednost a staví na 

přední místo v zákoně ţivot a zdraví člověka, ale dále následuje ochrana majetku, 

hospodářských trestných činů a obecně nebezpečných trestných činů před trestnými činy 

spáchanými v oblasti ţivotního prostředí. S tímto nemohu souhlasit, neboť jak bude 

ochráněno ţivotní prostředí, tak bude ochráněno lidské zdraví a ţivot, tedy toto pořadí 

zcela neodpovídá veřejnému zájmu společnosti. Navrhuji, aby při další novelizaci 

Trestního zákoníku byl tento nedostatek napraven a bylo tak pro další období zcela zřejmé 

co chrání společnost nejprve. Nejprve chrání lidský ţivot, zdraví občana a hned poté 

ţivotní prostředí. Zde je tedy první a dle mého názoru hlavní nesoulad chráněného zájmu 

ve společnosti s novým platným Trestním zákoníkem. 

 Dále navrhuji, aby dalším represivním prvkem pro pachatele trestného činu v oblasti 

ţivotního prostředí bylo zavedení nové skutkové podstaty trestného činu, kde by bylo 

stanoveno, ţe ten kdo opakovaně spáchá čin, který je jinak přestupkem, ale byl za poslední 

3 roky za tento přestupek pravomocně potrestán, se stal trestným činem. Jedná se o 

podobnou skutkovou podstatu trestného činu krádeţe dle § 205/2 tr.z. Z tohoto vyplývá, ţe 

tímto opatřením ihned nesníţíme četnost trestných činů na úseku ţivotního prostředí, ale 

naopak zřejmě zvýšíme, ale to pouze v prvopočátku, neţ tento trest bude účinný a 

potencionální pachatelé těchto trestných činů s obavy před trestem podle trestního 

zákoníku upustí od protiprávního jednání. 

Dále zcela určitě navrhuji zpřísnění sankcí za spáchané trestné činy jak v úmyslu, tak i 

z nedbalosti s ohledem na způsob spáchání a vznik škody. Nejde jen o tresty odnětí 

svobody podmíněné či nepodmíněné, ale jde především o náhradu vzniklé škody, ale také 

škody následné, kterou se nikdo před tím nezabýval. Jako příklad lze uvést otravu vodního 

toku vypuštěním škodlivých látek. Dnes platí, ţe znečišťovatel má sice povinnost zaplatit 

škodu, která je jednoznačně prokázána, kdyţ však dojde k úhynu ryb je uhrazena pouze 

škoda na těchto viditelných úhynech, ale bohuţel se jedná  pouze o zlomek skutečné 

škody, která na společenstvu organismů vzniká. Nikdo jiţ neřeší vodní hmyz, vodní 

ptactvo, korýše, měkkýše, kontaminované vodní rostliny. Pokud se jedná o tekoucí vodu, 



Bc. Petr Černý: Trestná činnost v oblasti ŢP na území ČR 

2010  34 

nebo o zamrzlé vodní nádrţe, pak navíc většina uhynulých tvorů není nikdy nalezena, 

protoţe rozkladné plyny, které rybu zvednou k hladině po krátké době (2 aţ 3 dny) 

vyprchají a kadaver (mrtvola) klesne znovu ke dnu, kde ji jiţ nikdo nesbírá a ani nevidí. 

Dále je důleţité, aby finanční sankce (především pokuty pachatelům) byly ukládány 

v takové výši, ţe by se nemohlo v budoucnosti stát, ţe jeden a ten samý pachatel byl za 

stejný trestný čin odsouzen a potrestán opakovaně. Finanční sankce musí být taková, která 

donutí pachatele skončit třeba i v oboru podnikání. A v konečné fázi je důleţité uloţit 

pachateli mimo jiné povinnost uvést poškozený biotop do původního stavu. Tedy, 

nejednalo by se vţdy pouze o jednu nic neřešící sankci v podobě například podmíněného 

odsouzení, ale jednalo by se o výčet sankcí, které donutí pachatele těchto trestných činů k 

takovému chování, aby se jim toto jejich protizákonné jednání nemohli jiţ vyplatit. Ve 

vymáhání pokut a náhrad škod bych šel i cestou moţností zabavení majetku fyzické osoby 

podnikající jako právnická osoba a tento majetek zabavit i prostřednictvím exekucí. Ne 

v jednom případě jsme se dočkali situace, ţe pachatel byl zjištěn (právnická osoba), byl 

odsouzen, ale finanční škody a pokuty nebyly uhrazeny, neboť jeho firma ukončila pro 

nedostatek financí svoji činnost. Fyzické osobě však jeho osobní majetek zůstal (pořízený 

z podnikání) a finanční náhrady či pokuty nebyly uhrazeny. Proto musí být přijata taková 

legislativní opatření, která stanoví, ţe trestná činnost na úseku ţivotního prostředí se prostě 

nevyplatí a není schůdným zdrojem příjmů. 

Dalším návrhem ke sníţení četnosti trestných činů v oblasti ţivotního prostředí a 

hlavně ekonomických i ekologických škod v návaznosti na podávání ţalob fyzických osob 

na znečišťovatele ţivotního prostředí je zavedení do našeho právního systému systém 

common law (dále jen „CL“). Jedná se o právo tvořené soudními precedenty. Je to právo 

tvořené soudy a je moţno jej chápat jako soubor pravidel a zvyklostí, stojí v protikladu ke 

kontinentálnímu typu právní kultury. Při rozhodování podle práva CL se uplatňuje, aby 

soud při rozhodování o trestu byl vázán předchozím rozhodnutím jiného soudu v téţe nebo 

typově podobné věci. Myslím si, ţe by právě CL při řešení sporů spojených se 

znečišťovateli ţivotního prostředí patřilo mezi stěţejní prvky trţního přístupu k ochraně 

ţivotního prostředí. CL by sice ihned neodstranilo veškerou regulaci v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí, ale CL se dále vyvíjí a můţe přinést řešení sloţitějších případů 

znečištění a poškození ţivotního prostředí. Mezi jeho přínosy lze spatřovat tvrdé sankce na 

firmy, které neberou na zřetel práva občanů tím, ţe je vystavují nebezpečí újmy a hlavně, 
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kdyţ dojde k ţalobě, tak se občanu dostane jistější nápravy, neţ při současné právní 

úpravě. Taktéţ, kdyţ CL bude posílen místními předpisy či vyhláškami, dokáţe ochránit 

ţivotní prostředí účinněji a spravedlivěji, neţ současné zákony. Systém CL nabádá 

potencionální znečišťovatele k opatrnosti, a trestá je, pokud v této opatrnosti poleví. Dále 

v systému CL se platí náhrada všem, kdo utrpěli újmu, či se znečišťovatelům soudně 

přikazuje ukončit škodlivé aktivity, kdeţto zákonné normy stanoví různé peněţité tresty a 

pokuty, odváděné státu. V podstatě zákony podporují podávání ţalob, jeţ často nemusí mít 

se skutečnou škodou na ţivotním prostředí nic společného. V neposlední řadě systém CL je 

finančně méně náročný a časově podstatně kratší.   

Dále navrhuji zlepšit a maximálně zefektivnit vzájemnou spolupráci orgánů činných 

v trestním řízení a to především PČR s ostatními orgány státní a veřejné správy. 

Spolupráce by měla probíhat jak jiţ v preventivním působení na ochranu ţivotního 

prostředí, tak při zjišťování a odhalování přestupků a trestných činů spáchaných na 

ţivotním prostředí. Nejednou se stalo, ţe některá prověřovaná nezákonná jednání v oblasti 

ţivotního prostředí si tyto instituce přehazují jako horký brambor a nikdo neví, jak 

postupovat a kdo je věcně příslušný. Zde navrhuji zavést pravidelná meziresortní 

koordinační jednání, a to od nejniţších sloţek, coţ jsou obecní úřady, aţ po ministerstvo 

vnitra, a na straně druhé od základního útvaru PČR po Policejní Premium PČR. Tato 

jednotlivá jednání zcela určitě přinesou nové poznatky a skutečnosti v boji za zachování 

UR v oblasti ţivotního prostředí a také zcela určitě dojde ke sníţení četnosti trestných činů 

a ekonomických i ekologických škod, tak jak nám vyplývá ze statistického přehledu 

zanesené v tabulkách a grafem v části 4 této diplomové práce. Zde je z tohoto statistického 

přehledu patrné, ţe trestných činů přibývá a s tím i ekonomických škod, a proto je nutné, 

aby po přijetí navrhovaných opatření mnou hodnocené období let 2005 aţ 2009 jiţ 

neopakovalo tento stav a graf neznázorňoval nárůst, ale naopak pokles.  
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7 Závěr 

     Trestná činnost v oblasti ohroţení a poškození ţivotního prostředí její zvyšující četnost 

a vysoké ekonomické škody způsobené při jejím páchání mne zavedly k otázce jak tento 

trend nárůstu sníţit jakým způsobem preventivně předcházet páchání této trestné činnosti 

ze strany pachatelů. Cílem mé práce bylo zmírnit sledovaný trend v systému preventivních 

projektů předcházení trestné činnosti na úseku ţivotního prostředí. Ve své práci jsem 

hledal nové postupy a metody ze strany Policie České republiky při vyšetřování a 

objasňování těchto trestných činů a to i za účasti všech orgánů státní správy a územní 

samosprávy.       

V diplomové práce uvádím informace o základních pojmech trestné činnosti o její 

legislativní úpravě, kde poté přecházím plynule k vysvětlení trestné činnosti v oblasti 

ţivotního prostředí. Popisuji Trestní zákon platný v době mnou sledovaného statistického 

období let 2005 aţ 2009 a nový Trestní zákoník platný po novele od 1. 1. 2010. Jsou zde 

uvedeny rozdíly a změny, které novelizací vznikly. Dále se zmiňuji o přestupkovém 

jednáním v oblasti ţivotního prostředí tak, jak jej obsahuje zákon o přestupcích. Také zde 

uvádím platné právní předpisy související s ochranou ţivotního prostředí a to především 

environmentální právní normy týkající se ţivotního prostředí jako celku, zde jsou uvedeny 

zákony o ţivotním prostředí.a právní normy upravující ochranu jednotlivých sloţek 

ţivotního prostředí. 

    Další částí jsou statistické přehledy vycházející z evidence trestné činnosti v oblasti 

ţivotního prostředí evidované Policií ČR v období let 2005 – 2009, kde jsou v tabulkách a 

grafech zaneseny vzniklé ekonomické škody na ţivotním prostředí a je zde uvedena 

četnost trestných činů spáchaných při ohroţení a poškozování ţivotního prostředí. Z 

provedeného statistického porovnání zjišťuji, ţe skutečně ve sledovaném období docházím 

k nárůstu trestných činů a také ekonomických škod . Zabývám se  myšlenkou, proč chci 

touto prací hledat návrhy ke sníţení zvyšující se četnost trestných činů a nárůstu 

ekonomických škod? Protoţe je důleţité zachovat pro další generace ţivotní prostředí 

v souladu s TUR.  Navrhl jsem jako nutnost  přijmout  preventivní opatření státních 

orgánů, aby TUR v oblasti ţivotního prostředí byl pro další generace zachován. 

Ze strany PČR jsem dospěl k novému postupu zefektivnění spolupráce jednotlivých 

sloţek resortu ve vzájemnou spolupráci, aby se jak v rámci represe, tak i prevence 
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informace dostávali přímo z jednotlivých lokalit země a to prostřednictvím jednotlivých 

místně příslušných základních útvarů PČR aţ k orgánům Policejního prezidia PČR, kde se 

stanovuje strategie v boji proti trestné činnosti v oblasti ţivotního prostředí.. Rozborem 

platných zákonů a norem  platných pro ţivotní prostředí jsem dospěl k názoru, ţe je 

důleţité v oblasti legislativní zpřísnit sankce jak v oblasti pokut, finančních náhrad, tak 

trestů jednotlivců, neboť současný stav trestů je nedostatečný  a především  neúčinný. I 

přes novelizaci trestního zákona č. 140/1961 Sb. novým Trestním zákoníkem č. 40/2009 

Sb. nedošlo dle mého názoru k dostatečnému zpřísnění postihu pachatelů trestných činů 

v ohroţení a poškozování ţivotního prostředí a proto jsem dospěl k závěru, ţe je nutné 

zavést novou skutkovou podstatu trestného činu opakujícího, který sice vykazuje znaky 

přestupku, ale jelikoţ je páchán stejným pachatelem opakovaně se stává jiţ trestným činem        

Dále mě  má diplomová práce přivedla k myšlence, zavést do našeho právního systému 

systém CL jako právo tvořené soudními precedenty, vycházející ze souboru pravidel a 

zvyklostí. Tento systém by přinesl rychlejší (odstranění průtahů v soudním řízení), méně 

nákladnější soudní řízení a hlavně co je důleţité, přinesl by nám i tvrdší tresty v podobě 

náhrad škod těm, kterým byly způsobeny. Dalším rozborem platných norem, zákonů a 

především zkušenostmi z praxe policisty jsem zjistil, ţe je důleţitá rozsáhlejší spolupráce a 

propojení orgánů činných v trestním řízení a to především PČR, s orgány státní a veřejné 

správy. V současné době je situace taková, ţe zde není  nastavena zpětná vazba 

z jednotlivých činností  těchto orgánů při ochraně v oblasti ţivotního prostředí.  

Je nutno konstatovat, ţe je zcela zřejmé a tedy pochopitelné, ţe v mé diplomové 

práci nejde z pohledu jejího rozsahu obsáhnout a jednotlivě podrobněji rozčlenit 

problematiku v oblasti ochrany ţivotního prostředí, ale smyslem je předloţit přehled co vše 

je důleţité a potřebné v běţném ţivotě udělat při ochraně ţivotního prostředí, aby 

nedocházelo ke stále větší a rozsáhlejší devastaci přírody a jednotlivých sloţek ţivotního 

prostředí. A především je důleţité ukázat, ţe člověk dokáţe společně se stejně smýšlejícími 

osobami bojovat prostřednictvím platných zákonů a dalších opatření směřujících k ochraně 

ţivotního za zachování TUR. 
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