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A n o t a c e 

 V předloţené práci je zpracován obecný popis vývoje ochrany ţivotního prostředí 

jak na mezinárodní úrovni, tak i    na české vnitrostátní úrovni. Dále přehled o pouţívaných 

nástrojích a principech v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Práce také obsahuje přehled o 

právních úpravách ochrany ţivotního prostředí prostředky trestního a správního práva. 

Nakonec je zde zmíněna faktická aplikace trestních a správních norem při ochraně ţivotního 

prostředí, včetně navrhovaných opatřeních ke zlepšení současného stavu.  

Klíčová slova: ţivotní prostředí, ochrana, právo 

 

 

S u m m a r y 

 In the thesis general development of environment protection both at  

international and also at Czech national level is presented. A survey of  

tools and principles used in environment protection is given. The thesis  

also includes a review of legal provisions regulating environment protection  

by means of penal and administrative law. Finally, actual application of  

penal and administrative laws governing environment protection including  

suggested measures for improvement of present conditions is presented. 
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1. Úvod 

  Ţivotní prostředí je to nejcennější co máme a proto by jeho ochrana měla být 

součástí kaţdodenního koloritu. Ačkoliv je problematika ochrany ţivotního prostředí 

v právním řádu České republiky novou kategorií, zaslouţí si zcela určitě větší pozornost 

neţ neustálá honba za ekonomickými statky. Je mi známo, ţe naše mladá demokracie 

potřebuje ke své ekonomické stabilizaci určité zásahy do oblasti ţivotního prostředí, jinak 

totiţ nelze v současném reálném světě konkurovat ostatním zemím. Měli bychom si však 

dát ruku na srdce a zauvaţovat, zdali postavíme ekonomický a sociální blahobyt nad 

příznivé ţivotní prostředí a odkaz pro naše budoucí generace. Téma ochrany ţivotního 

prostředí z hlediska trestní a správní represe jsem si vybral, neboť osobně 

upřednostňuji příznivé ţivotní prostředí a domnívám se, ţe si tato součást našeho 

kaţdodenního ţivota zaslouţí větší pozornost. Nápomocny nám k tomu mohou být různé 

právní nástroje, které nám pomohou se v ochraně ţivotního prostředí více orientovat.  

  Cílem mé práce je exkurz do právní úpravy de lege lata, týkající se ochrany 

ţivotního prostředí. Dále zmapování zejména základů ochrany ţivotního prostředí, jeho 

principů, právní a správní odpovědnosti v právu ţivotního prostředí České republiky a dále 

návrhy de lege ferenda jak pro trestní a pro správní právo, tak i pro činnost orgánů činných 

v trestním řízení. Chtěl bych také, aby čtenář po přečtení práce získal přehled o platných 

právních předpisech v dané oblasti, ale aby také nabyl určitého stanoviska a náhledu o 

problému. Třeba také, aby zaujal případný zájem o danou oblast.  

  Ve své práci jsem se zabýval zejména studiem a zkoumáním platných právních 

dokumentů a statistických výstupů, které vycházejí z platného právního stavu ke 

dni 31.01.2010.   
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2. Ochrana životního prostředí 

 Bytí a nebytí všech ţivých organismů na Zemi je podmíněno fungující přírodou 

a vzájemnou rovnováhou biosystému. Zdravě fungující příroda je schopna regulovat a 

udrţovat tento rovnováţný systém, avšak nesmí být do něj neúměrně zasahováno 

člověkem. Pokud míru zásahů do přírody člověk překročí, dochází k nenávratnému 

poškození a ničení ţivota, přírody a samozřejmě také k ohroţení zdraví člověka i ostatních 

ţivých organismů. Z mnoha publikací jiţ dlouho víme, ţe většina ţivých organismů 

vyuţívá přírodu a ţivé organismy jen v míře nezbytně nutné ke svému přeţití. Pouze 

člověk disponuje těmi vlastnostmi, které zasahují do ekosystému nad rámec nezbytnosti. 

Těmito zásahy pak v některých oblastech dochází k tomu, ţe sama příroda ztratila 

samoregulační funkci. Stala se tak nebezpečná sama sobě a zejména ţivým organismům, 

potaţmo člověku. Stav ţivotního prostředí je tak neutěšený a v poslední době má 

tendenci se zhoršovat. Vlivem vypouštěním škodlivých látek a skleníkových plynů do 

ovzduší dochází ke globálnímu oteplování naší planety. I jiné faktory však svou měrou 

neúměrně zatěţují naše ţivotní prostředí a vytvářejí tak globální problémy ţivotního 

prostředí. Tyto problémy jsou spolu velmi úzce spjaty a nám naznačují, ţe se týkají nejen 

jednoho konkrétního státu, ale staly se problémem celosvětovým. Proto je zde v prvé řadě 

očekávána regulace chování států mezinárodně platnými normami, které se musejí 

promítnout do norem daného státu. Nazývejme ji tedy Ekologickou neboli 

Environmentální politikou Evropského společenství. Zde máme na mysli zejména právní 

předpisy v rámci ochrany ţivotního prostředí, které sice nejsou jediným nástrojem 

v boji s lidskou bezohledností, ale zdá se, ţe by mohly být nejúčinnější, neboť stanovují 

jasná pravidla všem subjektům. 

2.1. Důleţité pojmy 

Pojem ochrana ţivotního prostředí je vyjádřen v zákoně č. 17/1992 Sb., o ţivotním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak v § 9, kde se říká, ţe „ochrana 

ţivotního prostředí zahrnuje činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo poškozování 

ţivotního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. 

Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých sloţek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů 

a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu ţivotního prostředí jako celku.“ Výše uvedená 

zákonná definice ochrany ţivotního prostředí v sobě zahrnuje dva důleţité prvky. Prvek 
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defenzivní, který je v uvedené definici vyjádřen jako odstraňování nebo omezování 

poškození ţivotního prostředí, jeţ zahrnuje řešení jiţ vzniklých nebo hrozících poruch 

ţivotního prostředí. Dále téţ prvek ofenzivní, neboli také represivní, který jiţ představuje 

aktivní působení na stav ţivotního prostředí zejména nejúčinnější nebo preventivní 

formou.  

Mezi důleţité pojmy v právu ţivotního prostředí bezpochyby také patří pojem 

ţivotní prostředí, který je uveden v § 2 citovaného zákona, a který říká, ţe „ţivotním 

prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, 

půda, organismy, ekosystémy a energie“, tedy sloţky, které mají původ v přírodě nikoliv 

člověkem uměle vytvořené.  

Dalším pojmem je ekosystém, který je definován v § 3 citovaného zákona, kde je 

„ekosystém funkční soustava ţivých a neţivých sloţek ţivotního prostředí, jeţ jsou 

navzájem propojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, a které se 

vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“ Obecně jde o označení pro 

ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje 

s ostatními částmi přírody. 

Přírodní zdroje jsou neméně důleţitým pojmem, přičemţ podle § 7 odst. 1 

citovaného zákona platí, ţe „přírodní zdroje jsou ty části ţivé nebo neţivé přírody, které 

člověk vyuţívá nebo můţe vyuţívat k uspokojení svých potřeb.“ § 7 odst. 2 citovaného 

zákona pak zdůrazňuje schopnosti přírodních zdrojů podle typu regenerace, kdy uvádí, ţe 

„obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebování částečně nebo 

úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje pak 

spotřebováváním zanikají.“ 

2.2. Oblasti ochrany ţivotního prostředí 

Do pojmu ţivotní prostředí nemyslitelně patří základní oblasti jeho ochrany, které 

se samotným ţivotním prostředím úzce souvisí, popřípadě jsou s ním úzce spjata. Kaţdá 

s těchto sloţek sehrává v našem ţivotě důleţitou roli. Podle současné teorie jsou do 

ochrany ţivotního prostředí zahrnuty níţe uvedené oblasti
1
, které vlivem úmyslného 

                                                           
1
 CHMELÍK, Jan a kol. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 

2005. str.15 
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či nedbalostního jednání fyzických či právnických osob mají obecně nejčastější zásah do 

těchto částí ţivotního prostředí: ochrana ovzduší a ozonové vrstvy Země, ochrany půdy, 

ochrana vody, ochrana lesa, ochrana přírody a krajiny, ochrana rostlinstva a drobného 

ţivočišstva, ochrana před nelegálním nakládáním s odpady, ochrana zvířat, zde je myšlena 

zejména ochrana před jejich týráním, ochrana před chemickými látkami a přípravky, 

ochrana před zářením, ochrana před hlukem a vibracemi, ochrana před geneticky 

modifikovanými organismy.  

Je zřejmé, ţe nelze kaţdou část striktně od sebe oddělovat, neboť se navzájem 

doplňují či prolínají. Jednoduchým příkladem je třeba poškození lesa úmyslně zaloţeným 

poţárem. Bezpochyby dojde k poškození oblasti ochrany lesa vlivem spalujícího ţáru, ale 

stejně tak dojde k nenávratné ztrátě rázu krajiny, ke zničení chráněného rostlinstva, 

drobného ţivočišstva, taktéţ půdy vlivem eroze, podzemní vody a ovzduší. 

2.3. Nástroje ochrany 

 Pro potřeby ochrany zmiňovaných oblastí a vlivem zhoršujícího se stavu ţivotního 

prostředí vytvořily zákonodárné sbory a další kompetentní instituce systém nástrojů 

s právním základem, které mu mají být v tomto ohledu nápomocny. Jejich zavádění u nás 

úzce souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie. Některé nástroje teprve u nás 

vznikají, jiné jiţ delší dobu fungují, ale spíše ve fázi rozvoje. Tak, jak je poslední dobou 

značně vyvíjen tlak na ţivotní prostředí, bude i stoupat význam samotných nástrojů na jeho 

ochranu.  

 Nástroje ochrany ţivotního prostředí můţeme rozdělit
2
 na nástroje právní, 

koncepční, ekonomické, informační a dobrovolné nástroje neboli měkké nástroje. Dělení 

nástrojů ochrany ţivotního prostředí je několik. Obecně by ale všechny nástroje měly vést 

k uplatnění zásad „trvale udrţitelného rozvoje“
3
, tedy k tomu, aby současné i budoucí 

generace mohly uspokojovat svoje potřeby a přitom co nejméně poškozovat ţivotní 

prostředí. 

  Právní nástroje jsou zcela určitě nejdůleţitějším a nejúčinnějším nástrojem ochrany 

ţivotního prostředí, neboť jejich dodrţování striktně vyţadují příslušné zákony, právně 

                                                           
2
 Nástroje ochrany životního prostředí [online]. Univerzita Palackého v Olomouci : Právnická fakulta, 2008. 

1-4 s. [cit. 2010-02-23]. Prezentace. Dostupné z WWW: <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-

katedry/spravni-pravo/Zivotko/ZPZPp03.pdf>. 
3
 Blíţe viz kapitola 3.4. Hlavní principy ochrany ţivotního prostředí  



Miroslav Haas: Ochrana ţivotního prostředí z hlediska trestní a správní represe 

 

2010 5 

 

závazné akty, jako jsou nařízení, směrnice a rozhodnutí. Evropská unie 

svými právními předpisy vznesla do našeho právního řádu jeden z nejdůleţitějších 

právních nástrojů, kterým je posuzování vlivů na ţivotní prostředí – EIA
4
 (Environmental 

Impact Assessment). Jedná se zejména o preventivní nástroj, jehoţ účelem je zkoumání a 

posuzování moţného působení připravovaných staveb a projektů na obyvatelstvo či na 

ţivotní prostředí.  

  Dalšími nástroji jsou nástroje koncepční. Jedná se o právně nezávazné dokumenty, 

jakou jsou například různé barevné knihy, dále akční programy
5
. V neposlední řadě téţ 

rezoluce a sdělení. V principu jde o dokumenty, které jsou dlouhodobě a rámcově 

formulovány za účelem dosaţení přijatelnějšího ţivotního prostředí. Zahrnují činnosti, 

které mají s ochranou ţivotního prostředí úzkou spojitost. Můţeme jmenovat třeba 

územního plánování. Dále také různé plány jako jsou povodňové plány, plány odpadového 

hospodářství, havarijní plány. Téţ také programy prevence před závaţnými haváriemi, na 

zlepšení kvality ovzduší, atd.  

 O ekonomických nástrojích by se dalo říci, ţe se jedná o podpůrné nástroje 

právních nástrojů, jejímţ účelem je stimulace subjektů k šetrnějšímu zacházení se ţivotním 

prostředím. Zde můţeme zahrnout různé poplatky za vyuţívání přírodních zdrojů, za 

znečištění, různé uţivatelské poplatky, sankční platby, ale i daňová zvýhodnění, granty, 

dotace a úlevy. Základem ekonomických nástrojů ochrany ţivotního prostředí v České 

republice by měla být ekologická daňová reforma. Principem této reformy by mělo být 

zvýšení daní nepřímých. Tedy zpoplatnění těch předmětů daně, jejichţ vyuţívání je obecně 

povaţováno jako škodlivé pro ţivotní prostředí (těţba a zpracování nerostných surovin, 

spalování odpadů, dále spotřební daně paliv a jiné). Je jen otázkou a budoucnost nám 

ukáţe, nakolik takováto daň bude motivovat skutečně odpovědné subjekty k šetrnějším 

přístupům ţivotnímu prostředí. 

 Jelikoţ se v současné době klade velký důraz na zjišťování informací o stavu 

ţivotního prostředí, je cílem kaţdého státu tyto informace poskytovat co nejširší veřejnosti. 

Ta se pak svými poznatky a připomínkami aktivně podílí na jeho zlepšování. Informace 

taktéţ plynou pro potřeby různých úřadů, institucí jako jsou školy, ale i podniky. Tyto 

                                                           
4
 EIA (Environmental Impact Assessment) byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem České 

národní rady č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, který vycházel z americké legislativy. 

V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, platný od 

01.01.2002,  který původní zákon doplnil a o některé body rozšířil. 
5
 Blíţe viz kapitola 3.2. Akční programy 
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informace shromaţďuje a zveřejňuje Ministerstvo ţivotního prostředí, pod jehoţ záštitou 

by měl vzniknout Jednotný informační systém o ţivotním prostředí. Tento informační 

systém však v současné době stále nefunguje, neboť ztroskotává na 

koordinaci s ostatními informačními systémy jiných ministerských resortů.  

 Posledními, výše uvedenými nástroji na ochranu ţivotního prostředí, jsou nástroje 

tzv. dobrovolné neboli měkké. Tyto nástroje nejsou striktně nařízeny a záleţí na kaţdém 

dotčeném subjektu, zdali je bude pouţívat. Zejména se jedná o environmentální aktivity 

podniků na bázi dobrovolnosti, které vedou ke sníţení negativních vlivů výroby či provozu 

na ţivotní prostředí. Tím dochází ke zvýšení dobrého jména podniku na trhu, ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, dobré pověsti a v neposlední řadě téţ ke zvýšení zisku. 

  

3. Právní základy a hlavní principy ochrany životního prostředí       

Právo ţivotního prostředí je velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím práva, které 

zasahuje do řady oblastí společenských a právních vztahů upravených řadou platných 

právních předpisů. Z tohoto pohledu je moţné o právu ţivotního prostředí hovořit jako o 

multioborovém právním odvětví.
6
 Jak jiţ bylo nastíněno v předchozí kapitole, ochrana 

ţivotního prostředí je problematikou globální a musí být řešena formou mezinárodně 

platných norem. V našem případě se tedy budeme zmiňovat o ekologické politice 

Evropského společenství, jinak taky označované jako politice environmentální. 

3.1. Vývoj environmentální politiky v mezinárodních dokumentech  

Politika ochrany ţivotního prostředí prošla od počátku evropské integrace 

dynamickým vývojem. Ve smlouvě o zaloţení Evropského hospodářského společenství 

nebyla o ţivotním prostředí ţádná zmínka a této instituci nebyla v této oblasti svěřena 

ţádná pravomoc či finanční zdroje do rozpočtu. Ochrana ţivotního prostředí je 

v rámci Evropské Unie regulována závaznými i nezávaznými mechanismy. Základem 

závazné regulace ochrany ţivotního prostředí je Smlouva o Evropské unii, podle které 

musí být ochrana ţivotního prostředí začleněna do všech politik Evropského společenství 

s důrazem na udrţitelný rozvoj. Začlenění ochrany ţivotního prostředí do tvorby politik 

                                                           
6 
 CHMELÍK, Jan a kol. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. 1. vydání. Praha: Linde Praha, 

a.s., 2005. str.14 
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napomáhá předcházet problémům tam, kde vznikají, aby se nemusela později hledat 

samostatná řešení kaţdého jednotlivého důsledku.  

Smlouva o Evropské unii obsahuje zvláštní kapitolu zaměřenou pouze na ochranu 

ţivotního prostředí. Mezi nezávazné mechanismy Evropské unie patří zejména dokumenty 

typu akčního plánu pro ochranu ţivotního prostředí, které stanovují základní cíle Evropské 

unie pro ţivotní prostředí a navrhují kroky k dosaţení těchto cílů. Akční plány se 

zpracovávají na období několika let. V současnosti probíhá Šestý akční plán na období 

2001 aţ 2010. 

První akční program, přijatý v roce 1973, vycházel zejména ze svolání mezinárodní 

konference Organizace spojených Národů o ţivotním prostředí, konané ve Stockholmu 

v roce 1972. Uvedená konference se povaţuje za průlomovou, neboť shledala ochranu 

ţivotního prostředí zájmem všech národů světa. Tato konference změnila dosud přijímanou 

představu Země jako neomezenou zásobárnu přírodních zdrojů určenou jen pro člověka. 

V rámci uvedené konference pak byl vytvořen zcela nový centrální orgán, který byl 

pověřen pouze záleţitostmi ţivotního prostředí – Program pro ţivotní prostředí UNEP 

(united nations environment programme).  

Druhý akční program, přijatý v roce 1977, obsahoval zejména stanovisko 

k přehodnocení průmyslu jako takového s ohledem na potřeby ţivotního prostředí. Spolu 

s Prvním akčním programem tak stanovil zásady environmentální politiky, kterými se 

řídili i pozdější akční programy. 

Třetí akční program z roku 1982 vyzdvihl zejména princip prevence a také poprvé 

v sobě zahrnoval poţadavek na implementaci environmentální politiky do ostatních politik, 

například do politiky zemědělství. Velmi významným krokem bylo přijetí Jednotného 

evropského aktu v roce 1987, který do Smlouvy o zaloţení Evropského společenství 

začlenil kapitolu „Ţivotní prostředí“, čímţ se ochrana ţivotního prostředí stala součástí 

primárního práva. Mimo jiné zde byly formulovány základní principy environmentální 

politiky, tedy: zásada prevence, zásada náhrady škody u zdroje poškození, zásada integrace 

environmentální politiky do ostatních politik, zásada subsidiarity a zásada znečišťovatel 

platí.  

Následoval čtvrtý akční program z roku 1987, který se hlavně zabýval otázkou 

účinné implementace existujících norem a zkvalitnění přístupu k informacím.  V roce 1992 
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byla přijata Maastrichtská smlouva, kde byl zařazen další princip environmentální politiky 

a to princip předběţné opatrnosti. 

Pátý akční program z roku 1993 se zejména zabýval s trvale udrţitelným 

hospodařením s přírodními zdroji, sniţování spotřební energie, předcházení vzniku 

odpadů, ale i zkvalitnění péče o lidské zdraví a bezpečnost. Důleţitou změnou 

v oblasti primárního práva, po přijetí pátého akčního programu, bylo v roce 1997 přijetí 

Amsterodamské úmluvy, jelikoţ v otázkách ţivotního prostředí zavedla povinnost ve 

spolurozhodování Rady Evropy a Evropského parlamentu.  

Cíle v oblasti ţivotního prostředí pro období 2001 aţ 2010 jsou stanoveny v šestém 

akčním plánu s názvem „Ţivotní prostředí 2010: Naše budoucnost je v našich rukou.“ 

Hlavním cílem je zajištění efektivnější aplikace zákonů o ţivotním prostředí v členských 

státech Evropské unie. K tomu slouţí mimo jiné mezinárodní síť inspekčních orgánů zemí 

Evropské unie nazvaná IMPEL
7
 (International network for implementation of 

environmental law). Program je zajímavý tím, ţe o něm poprvé rozhodoval Evropský 

parlament společně s Radou Evropy. Obsahuje tedy právně závazná ustanovení a nemá 

tedy pouze povahu koncepční, jak tomu bylo doposud.  

Základem je implementace problematiky ţivotního prostředí do dalších oblastí 

hospodářství a podněcování občanů i podniků k intenzivnějšímu úsilí o lepší ţivotní 

prostředí. Zde lze taktéţ zařadit lepší přístup k informacím o ţivotním prostředí a také 

kvalitnější rozhodování v rámci územního plánování. K dosaţení těchto cílů slouţí soubor 

různých nástrojů, které se navzájem doplňují. Jde o právní poţadavky, tj. opatření, která 

ukládají povinnosti a kontrolují jejich plnění. Jedná se o inovaci pouţívaných technologií, 

trţní environmentální nástroje, výzkum a opatření týkající se odpovědnosti za ţivotní 

prostředí. Dále „zelené" veřejné zakázky a dobrovolné reţimy a dohody. Akční plán se 

zaměřuje zejména na boj proti změně klimatu, na ochranu biologické rozmanitosti, coţ 

představuje ochranu přírodních zdrojů a systémů, zabránění půdní erozí a znečišťování, 

dále na sniţování dopadů znečištění ţivotního prostředí na zdraví a lepší vyuţívání 

přírodních zdrojů a odpadového hospodářství.  

Zde je nutné podotknout, ţe samotná environmentální politika by jen stěţí mohla 

naplňovat svoje cíle, a proto je zásada integrace environmentální politiky do ostatních 

                                                           
7
 

 
IMPEL je mezinárodní síť inspekčních orgánů v ţivotním prostředí, zaměřená na spolupráci, výměnu 

informací i zkušeností a sjednocování postupu jednotlivých členských zemí s cílem prosadit jednotlivé 

evropské předpisy v ţivotním prostředí v rámci národních legislativ.
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politik jedním ze zásadních a stěţejních principů. Mezi hlavní politiky, které mají 

či mohou mít zásadní vliv na stav ţivotního prostředí, patří: politika v oblasti průmyslu, 

politika v oblasti energetiky, v oblasti dopravy, zemědělství, výzkumu či technologického 

rozvoje.  

3.2.   Vývoj environmentální politiky v dokumentech České republiky 

 Státní environmentální politika České republiky, potaţmo bývalého 

Československa, dlouhou dobu zaostávala za Evropou i světem, přičemţ do roku 1989 se 

tomuto tématu nevěnovala ţádná pozornost. Od tohoto roku se situace podstatně změnila. 

Na celostátní úrovni vznikl Federální výbor pro ţivotní prostředí a na republikové 

úrovni pak Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky. V roce 1990 byla 

vypracována tzv. „Modrá kniha“, která obsahovala a zhodnocovala stav a popis ţivotního 

prostředí, jeho sloţky, ekosystémy a stanovila hlavní příčiny jeho poškození. Následně 

byla nahrazena v roce 1991 tzv. „Duhovým programem“, program ozdravení ţivotního 

prostředí České republiky, který obsahoval návrhy úkolů k ozdravení a nápravě špatného 

stavu ţivotního prostředí. Od roku 1992 došlo k útlumu environmentální politiky České 

republiky a to i přes to, ţe byl přijat dokument „Státní politiky ochrany ţivotního 

prostředí“, kterému se však nepřikládalo mnoho na váze, neboť obsahoval slabší koncept 

ochrany ţivotního prostředí. V uvedeném období se velmi zanedbávala příprava a 

harmonizace s evropským právem. Výjimkou bylo přijetí zák. č. 289/1995 Sb. o lesích, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 Období let 1998 aţ 2004 bylo naproti tomu předchozímu období v přijímání 

důleţitých environmentálních dokumentů dosti odlišné. V roce 1998 byl přijat „Státní 

program ochrany přírody a krajiny České republiky“, následovalo v roce 1999 a 2001 

přijetí programu „Státní politika ţivotního prostředí“, které byly ještě navíc doplněny 

o „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“ 

z roku 2000. Období let 2000 aţ 2004 zaznamenalo nebývalý rozmach českého práva 

ţivotního prostředí, který byl zejména ovlivněn rychlou harmonizací tohoto práva 

s právem ţivotního prostředí Evropských společenství. Současná platná „Státní politika 

ţivotního prostředí České republiky“, která je určena pro období let 2004 aţ 2010, plně 

vychází z platného Šestého akčního programu Evropské unie. Jedná se však spíše 

o politický dokument, který by měl mít vliv na provádění konkrétních politik, a který by 
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měl být prostřednictvím konkrétních nástrojů uplatňován v praxi. Cíle politiky ţivotního 

prostředí v prioritních oblastech jsou takřka shodné s cíli, které jsou zmíněny v Šestém 

akčním programu, včetně ekonomického rozboru a způsobu financování. 

3.3. Hlavní principy ochrany ţivotního prostředí 

 Jak jiţ bylo zmíněno v předchozích oddílech, zejména při přiblíţení vývoje 

environmentální politiky v mezinárodních dokumentech a jejich akčních programech, 

významnou součástí úpravy ochrany ţivotního prostředí jsou tzv. zásady, neboli principy, 

které nám mohou slouţit jako interpretační či aplikační pomůcka. Samotné slovo princip 

pochází z latinského principium a znamená počátek, základ. S tím je spjato i velice blízké 

slovo princeps, tedy hlavní či první. Princip je obecně chápán jako zásada, z níţ se vychází 

při odvozování dalších poznatků. Smyslem principů, v kontextu ochrany ţivotního 

prostředí, je dosáhnout účinné ochrany ţivotního prostředí. Principy ochrany ţivotního 

prostředí jsou nositelem hodnoty, kterou je příznivé ţivotní prostředí. Principy jako takové 

mohou, resp. měly by mít vliv na sjednocení legislativy okolo ochrany ţivotního prostředí. 

Zmiňme si tedy ty nejvýznamnější
8
. 

 Mezi nejvýznamnější principy ochrany ţivotního prostředí patří princip nejvyšší 

hodnoty. Tento princip staví prioritně ţivotní prostředí před veřejný zájem a je zakotven 

v čl. 35 odst. 3 a v čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listiny). 

Obecně tento princip spočívá v přesvědčení, ţe ţivotní prostředí je nenahraditelnou 

hodnotou, kdy na jejím uspokojivém stavu závisí existence ţivota na naší planetě. Ovšem 

i tento princip, můţeme-li to tak říci, lze obejít. V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou k tomuto příslušný § 43 (Výjimky ze 

zákazů ve zvláště chráněných územích) a § 56 (Výjimky ze zákazů u památných stromů 

a zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů). Zde je uvedeno, ţe výjimky proti právu na 

ochranu ţivotního prostředí lze udělit za předpokladu, ţe jiný veřejný zájem převaţuje nad 

zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. 

 Princip trvale udrţitelného rozvoje je principem, který je zakotven v zákoně 

č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 6 uvedeno, 

                                                           
8
 DIENSTBIER, Filip . Principy ochrany životního prostředí [online]. Univerzita Palackého v Olomouci : 

Právnická fakulta, 2009. 1-3 s. [cit. 2010-02-26] . Prezentace. Dostupné z WWW: 

<http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-dokumenty/KSPP/Zivotko/ZPIp02.pdf>. 
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ţe „trvale udrţitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom 

nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ Zde je ţivotní 

prostředí součástí tzv. sociální standardu, kde je na jedné straně ekonomický rozvoj 

a sociální blahobyt a na straně druhé příznivé ţivotní prostředí. 

 Jedním z neméně důleţitých principů při ochraně ţivotního prostředí je princip 

prevence. Zde obecně platí, ţe levnější a účinnější je vzniku poškození ţivotního prostředí 

zabránit a předcházet, neţ řešit jeho poškození, aţ kdyţ nastane. Tento princip je opřen 

zejména o § 17 citovaného zákona, kde je uvedeno, ţe „kaţdý je povinen, především 

opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí 

a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na ţivotní prostředí.“ Potaţmo § 18 

citovaného zákona, kde zase stojí, ţe „kaţdý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje 

ţivotní prostředí, nebo kdo vyuţívá přírodní zdroje, je povinen na vlastní náklady 

zajišťovat sledování tohoto působení a znát jeho moţné důsledky.“ 

 V § 13 citovaného zákona je uveden princip předběţné opatrnosti, který říká, ţe 

„lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, ţe hrozí nebezpečí nevratného nebo 

závaţného poškození ţivotního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, ţe k takovému 

poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jeţ mají poškození zabránit.“ 

Tento princip je úzce spjat s principem prevence a znamená, ţe by se mělo vycházet z té 

nejhorší moţné varianty, která můţe nastat a počítat s ní při přípravě a vydávání obecně 

závazných předpisů. 

 Princip odpovědnosti původce v podstatě znamená, ţe původce poškození ţivotního 

prostředí má povinnost tuto škodu odstranit, nahradit, popř. zaplatit a také mu tím vzniká 

odpovědnost za protiprávní jednání. Tento princip je zanesen v § 27 citovaného zákona: 

„kaţdý, kdo poškozováním ţivotního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil 

ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho 

části. Není-li to moţné nebo z váţných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu 

nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to moţné, je povinen nahradit tuto 

újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje. Způsob výpočtu ekologické újmy 

a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis.“ 
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 Princip odpovědnosti státu je principem, který je zakotven v článku 7 Ústavy České 

republiky a obecně zavazuje stát, aby dohlíţel nad šetrným vyuţíváním přírodních zdrojů 

a ochranou přírodního bohatství. 

 Princip informovanosti a účasti veřejnosti je zájmem na příznivém ţivotním 

prostředí. Je zájmem veřejným a proto tento princip vychází z toho, ţe kaţdý, kdo má na 

něj právo, musí mít tu moţnost podílet se na ochraně ţivotního prostředí a být o jeho stavu 

informován. O právu na informace pak blíţe hovoří zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nakonec si uveďme princip ekonomické stimulace. Tento princip vychází 

z poţadavku, aby šetřené chování k ţivotnímu prostředí bylo i ekonomicky výhodné. 

V § 31 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů je pak 

uvedeno, kdo a kdy za znečištění ţivotního prostředí různou formou platí. V § 32 

citovaného zákona je pak uvedeno, kdo je za určitých podmínek v tomto směru zvýhodněn. 

4. Ochrana životního prostředí v právním řádu České republiky 

 Základní pojmy a zásady (principy) ochrany ţivotního prostředí jsme jiţ 

zmiňovali v předchozích kapitolách. Nyní si shrňme ochranu ţivotního prostředí v právním 

řádu České republiky podle právní síly a začněme Ústavou České republiky
9
.  

4.1. Základy ochrany ţivotního prostředí 

 Ochrana ţivotního prostředí je jiţ zakotvena v Preambuli Ústavy, kde je ve čtvrtém 

odstavci stanovena nepřímo nezávazná ústavní povinnost, „odhodlání“, společně střeţit a 

rozvíjet zděděné přírodní bohatství. Následně pak v čl. 7 Ústavy je stanoveno, ţe „stát dbá 

o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Ústava sice ochranu 

ţivotního prostředí přímo nezmiňuje, ale z výše uvedeného lze dovodit, ţe tuto je třeba brát 

jako účelem dané úpravy.  

 Jinak tomu je v Listině základních práv a svobod
10

, která je čl. 3 Ústavy prohlášena 

za součást ústavního pořádku České republiky. Zejména pak v čl. 35 Listiny, který je 

věnován pouze ţivotnímu prostředí. Hned v prvním odstavci se uvádí, ţe kaţdý má právo 

                                                           
9
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

10
 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
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na příznivé ţivotní prostředí. Zoubek pak ve své publikaci klasifikuje
11

 základní práva a 

svobody, kde právo na příznivé ţivotní prostředí přiřazuje k tzv. právu postindustriální 

společnosti. Tohoto práva, podle čl. 41 Listiny, se však nelze dovolávat přímým odkazem 

na samotnou Listinu, pouze jen v mezích zákonů, které ji provádějí. S právem na ţivotní 

prostředí téţ úzce souvisí právo na ţivot, zakotvené v čl. 6 odst. 1 Listiny, a také právo na 

ochranu zdraví, zakotvené v čl. 31 Listiny, přičemţ je zřejmé, ţe bez příznivého ţivotního 

prostředí by tato práva nemohla být zcela nebo jen z části zaručena. Ve druhém odstavci čl. 

35 Listiny je pak zakotveno právo na včasné a úplné informace o stavu ţivotního prostředí 

a přírodních zdrojů. Toto ustanovení můţeme téţ chápat jako ustanovení speciální k čl. 17 

Listiny, neboť zde je v odst. 1 právo na informace zaručeno. V čl. 35 odst. 3 Listiny se pak 

uvádí, ţe „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohroţovat ani poškozovat ţivotní prostředí, 

přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou 

zákonem.“ 

 Výše uvedená ustanovení tedy mají důleţitý význam pro ochranu 

v oblasti ţivotního prostředí, neboť jasně deklarují ústavní podporu zákonodárcům, kteří se 

právní legislativně ochrany a kvality ţivotního prostředí podílejí. Společně totiţ zaručují, 

ţe právu na příznivé ţivotné prostředí nebude odporovat ţádný jiný právní předpis.  

 Základní pojmy a zásady
12

 ochrany ţivotního prostředí vymezuje zákon č. 17/1992 

Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje 

povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu ţivotního 

prostředí. Kromě zákona o ţivotním prostředí existuje mnoho dalších obecně závazných 

předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení. Úplný výčet 

právních norem, které upravují ochranu ţivotního prostředí nebo její části, v současné době 

představuje přes 150 norem. Zmiňme si ty nejdůleţitější z nich: 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                           
11

 Zoubek Vl., Základní Práva a Svobody v České republice, vydání Plzeň: LAIWA PRESS Plzeň, 1997,   

str.10 
12

 Blíţe viz kapitola 3.4. Hlavní principy ochrany ţivotního prostředí 
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- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

4.2. Organizační zajištění ochrany ţivotního prostředí 

 Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí podkapitole, čl. 7 Ústavy uvádí odpovědnost státu 

za ochranu a stav ţivotního prostředí. Stát zde tedy vytváří nejen právní, politické 

či ekonomické zajištění ochrany ţivotního prostředí, ale i zajištění organizační 

(institucionální). Moc zákonodárná, výkonná i    soudní se na ochraně ţivotního prostředí 

kaţdá podílejí jinou měrou. Moc zákonodárná a soudní nemá ţádné speciální orgány 

určené pro ochranu ţivotního prostředí, zatímco moc výkonná ano. Moc soudní se však 

v této oblasti podílí svojí rozhodovací činností, k čemuţ v poslední době přispívají zejména 

správní soudy, jelikoţ většina rozhodování se děje formou správních rozhodnutí. 

 Výkon státní správy pak provádějí orgány veřejné správy na ústřední, regionální a 

místní úrovni. Vrcholným orgánem na ústřední úrovni je Ministerstvo ţivotního prostředí 

ČR, které bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění. Kromě toho, ţe je 

Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky vrcholným orgánem dozoru pro všechny 

záleţitosti týkající se ochrany ţivotního prostředí, je i ústředním orgánem státní správy, 

který bdí nad ochranou ovzduší, přírody a krajiny, nakládání s obaly apod. Taktéţ řídí 

v oblasti ţivotního prostředí ostatní ministerstva a ústřední orgány státní správy.  

 Další ministerstva, která můţeme zmínit, a mají do jisté míry kompetence 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí, jsou Ministerstvo zemědělství České republiky, 

zejména pak v oblasti vodního hospodářství a samozřejmě v samotném zemědělství. Dále 

pak Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky a to zejména na straně 

osvěty a vzdělávání v této oblasti. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

v rámci vyuţívaní nerostného bohatství, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
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v rámci územního plánování, atd. Mezi nejdůleţitější a nejznámější orgány přímo 

podřízené Ministerstvu ţivotního České republiky prostředí patří Česká inspekce ţivotního 

prostředí a Státní fond ţivotního prostředí.  

 Neméně zásadní roli při ochraně ţivotního prostředí plní orgány regionální a místní 

veřejné správy. Lze se právem domnívat, ţe tyto orgány mají k ţivotnímu prostředí 

územně i věcně nejblíţe. Na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, je pak mimo jiné 

stanovena pravomoc a působnost orgánů krajů v oblasti ochrany ţivotního prostředí. 

Krajské úřady pak prostřednictvím svých odborů ţivotního prostředí bdí nad ochranou 

ţivotního prostředí.  

 Na místní úrovni veřejné správy mají obce taktéţ své orgány, které pečují o ţivotní 

prostředí jak v přenesené, tak i samostatné působnosti. V přenesené působnosti jsou 

kompetence stanoveny zvláštními zákony. V samostatné působnosti vystupuje obec jako 

právnická osoba, která rozhoduje o záleţitostech týkajících se ţivotního prostředí. Můţeme 

zmínit např. rozhodování ve věcech týkajících se čistoty obce, svozu a odstraňování 

komunálního odpadu, úpravu zeleně či zásobování pitnou vodou. V samostatné 

působnosti pak mohou obce, na základě vydané obecně závazné vyhlášky, stanovit osobám 

povinnosti v oblasti čistoty obce a samotné ochrany ţivotního prostředí.  

 V oblasti organizačního zajištění ochrany ţivotního prostředí působí také speciální 

orgány státní správy. Patří sem jiţ zmiňovaná Česká inspekce ţivotního prostředí a Státní 

fond ţivotního prostředí. Česká inspekce ţivotního prostředí byla zřízena v roce 1991 a je 

samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu ţivotního prostředí. Hlavní 

náplní činnosti této organizace jsou kontroly, šetření a revize na konkrétních místech. Je 

pověřena dozorem nad respektováním zákonů a vyhlášek v oblasti ţivotního prostředí. 

Také dohlíţí na dodrţování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti ţivotního 

prostředí. Inspekce mj. zjišťuje nedostatky, popřípadě škody vzniklé na ţivotním prostředí, 

jejich příčiny a původce, ukládá opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, 

omezuje nebo zastavuje škodlivou činnost právnických nebo fyzických osob, ukládá 

právnickým a fyzickým osobám pokuty za prokázané porušení stanovených povinností 

v oblasti ţivotního prostředí a provádí kontrolu uloţených opatření. Dále Česká inspekce 

ţivotního prostředí vyvíjí činnost zejména v těchto oblastech
13

. Stanovuje poplatky 

                                                           
13

 Česká inspekce ţivotního prostředí In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 3. 12. 2006, 9. 4. 2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z 

WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_inspekce_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost% 
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v ochraně ovzduší a vody. Podílí se na řešení havárií a na jejich prevenci. Vydává souhlasy 

s umístěním staveb. Schvaluje technologie a vydává oprávnění k autorizovanému měření 

emisí a imisí v ochraně ovzduší. Zpracovává odborné posudky a provádí audity. Vydává 

stanoviska a vyjádření pro jiné orgány státní správy a organizace. Spolupracuje s Policií 

České republiky, Celní správou České republiky. Podílí se na mezinárodní spolupráci 

v oblasti prosazování práva. 

 Státní fond ţivotního prostředí je orgánem české státní správy, který je samostatnou 

rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu ţivotního prostředí. Fond byl zřízen 

a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., o státním fondu ţivotního 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento fond je významným finančním zdrojem 

při ochraně a zlepšování stavu ţivotního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických 

nástrojů pro plnění
14

: závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ţivotním prostředí, 

závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii, Státní politiky ţivotního prostředí. 

 Mezi další speciální orgány státní správy můţeme jmenovat Český báňský úřad, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ale také správy národních parků, chráněných 

krajinných oblastí, orgány veterinární a hygienické péče.  

 Velmi významnou funkci v oblasti ochrany ţivotního prostředí plní tzv. veřejné 

stráţe.  Stráţ
15

 je v českém veřejném právu označení pro fyzické osoby se zvláštním 

pověřením podle speciálních zákonů, které mají status veřejného činitele. V rámci kontroly 

dodrţování speciálních zákonů mohou ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky, 

vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených zákonem a jiné. Tyto stráţe jsou 

určeny převáţně k dozoru nad ochranou přírody – jde o stráţ lesní, vodní, mysliveckou, 

rybářskou a stráţ přírody. Postavení a podmínky způsobilosti stráţí byly s účinností od 

1. ledna 2000 upraveny a sjednoceny zákonem č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na jehoţ 

základě došlo k novelizaci ustanovení § 89 odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, kde došlo k doplnění stráţí do vymezení veřejných činitelů. 

                                                           
14

 Státní fond ţivotního prostředí In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 4. 4. 2009, 9. 4. 2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_fond_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed

%C3%AD>. 
15

 Veřejná stráţ In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 

Foundation, 10. 1. 2008, 23. 9. 2009 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_str%C3%A1%C5%BE>. 
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5. Ochrana životního prostředí prostředky trestního a správního 

práva 

 Trestní právo, potaţmo právo správní, hraje v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

důleţitou funkci a to zejména funkci preventivní. Jednou na straně svých hrozeb 

podmíněného či nepodmíněného trestu, zákazem činnosti nebo na straně druhé minimálně 

pod pohrůţkou postihu finančního. Nutnost nést důsledky za své jednání nebo opomenutí 

chápeme v právním pojetí jako druh určité odpovědnosti.  

5.1. Odpovědnost za protiprávní jednání 

 Odpovědností v právním pojetí rozumíme
16

 povinnost někoho, pečovat o někoho 

nebo o něco tak, aby nevznikla újma a také nutnost nést sankční následky svého jednání. 

Rozlišujeme proto, zda odpovědnost za jednání a také v jakém odvětví práva vznikla. Proto 

rozlišujeme odpovědnost za zavinění, neboli subjektivní a odpovědnost za následek bez 

ohledu na zavinění, jinak také odpovědnost objektivní.  

 Subjektivní odpovědností rozumíme takové chování člověka, aby neporušoval 

platné právo, tzn., choval se podle práva a odpovědně. Odpovědnost se pak liší podle toho, 

zda byla porušena soukromoprávní nebo veřejnoprávní povinnost
17

.  Porušení soukromého 

práva je zejména upraveno právními normami soukromého práva, především zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sankcí za porušení 

povinností, ve vztahu k ţivotnímu prostředí, můţe být uvedení věci do původního stavu 

anebo povinnost náhrady či reparace a to především v penězích.  

 Veřejnoprávní odpovědnost můţe být trestněprávní či správněprávní. Trestněprávní 

odpovědnost je zaloţena na odpovědnosti za spáchané trestné činy podle zákona 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „trestní zákon“), 

a trestné činy podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „trestní zákoník“), které se týkají pouze fyzických osob. Podle nového trestního 

zákoníku téţ trestné činy, které se dále dělí na přečiny a zločiny. Sankcí za porušení 

povinností je zde trest ve formě podmíněného či nepodmíněného odnětí svobody, obecně 

                                                           
16

 PECINA, Tomáš. Iuridictum Encyklopedie o právu : Odpovědnost [online]. Upravené vydání. 16. 11. 

2005, 8. 10. 2009 [cit. 2010-04-16]. Dostupné z WWW: 

<http://iuridictum.pecina.cz/w/Odpov%C4%9Bdnost>. 
17
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prospěšné práce, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněţitý trest, propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty.  

 Správněprávní odpovědnost je zaloţena na spáchání protiprávního jednání ve formě 

přestupků a to výhradně u fyzických osob. Můţe zde být i porušení povinností za jiný 

správní delikt, které se týká fyzických a právnických osob při výkonu jejich podnikatelské 

činnosti. U obou kategorií je sankcí především peněţitý trest nebo uvedení věci do 

původního stavu. Tyto posledně zmiňované kategorie správněprávní odpovědnosti jsou 

v praxi nejčastěji vyuţívány. K tomu napomáhá i fakt, ţe vazba mezi správněprávní 

a trestněprávní odpovědností je velmi silná. Trestné činy vyjmenované v trestním zákoně, 

ale i v novém trestním zákoníku, zpravidla najdou svůj odpovídající protějšek ve formě 

správní deliktu ve zvláštních zákonech úzce spojených s ochranou ţivotního prostředí. 

Příkladem můţe být zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho § 87 citovaného zákona a § 88 citovaného zákona. Dále 

můţeme zmínit zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

a jeho § 66 citovaného zákona.   

 Jak jiţ bylo řečeno, objektivní odpovědnost je taková, u které není podmínkou 

zavinění, tedy odpovědnost za následek. Jako příklad si můţeme uvést odpovědnost za 

škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, dále za škodu způsobenou zvlášť 

nebezpečným provozem, za škodu způsobenou provozní činností, atd. Nejedná se však 

o odpovědnost obecné povahy, ale lze jí vyvozovat pouze tam, kde to stanový platný 

právní předpis. V rámci ochrany ţivotního prostředí můţeme zmínit zákon č. 17/1992 Sb., 

o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 27 uvedena odpovědnost za 

porušení povinností při ochraně ţivotního prostředí. V § 28 citovaného zákona jsou pak 

uvedeny sankce za poškozování ţivotního prostředí.  

5.2. Právní úprava ochrany ţivotního prostředí  

 Ochrana ţivotního prostředí a trestně právní odpovědnost ve vztahu k ní je 

představována dvěma zásadními právními předpisy, podle kterých lze v současné době 

odpovědnost posuzovat. Jedná se o jiţ zmiňovaný trestní zákon a nový trestní zákoník. 

Trestní zákoník nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010 a nahradil původní trestní zákon v rámci 

rekodifikace trestního práva hmotného. Proč jsem zde uvedl dva trestní kodexy, kdyţ jeden 

nahradil druhý. Je to proto, jelikoţ oba kodexy upravují tzv. časovou působnost zákona. 
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V hlavě třetí § 16 odst. 1 trestního zákona a v hlavě první § 2 odst. 1 trestního zákoníku je 

stanoveno, ţe „trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin 

spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliţe to je pro pachatele 

příznivější.“ Příkladem můţe být situace, kdy pachatel spáchal své protiprávní jednání 

v době působnosti trestního zákona, avšak skutek vyšel najevo aţ v době působnosti 

nového trestního zákoníku. Orgány činné v trestním řízení tedy pro stanovení právní 

kvalifikace protiprávního jednání pouţijí trestní zákon. Můţe také ale nastat situace, kdy 

pachatel své protiprávní jednání spáchal v době působnosti obou trestních kodexů. Zde 

dotčené orgány ke stanovení právní kvalifikace protiprávního jednání pouţijí mírnějšího 

zákona, tzn. zákona, ve kterém je protiprávnost trestána mírnějším trestem.         

5.2.1. Právní úprava v trestním zákoně 

 Právní úprava v trestním zákoně je značně neuspořádaná. Skutkové podstaty 

trestných činů proti ţivotnímu prostředí jsou rozsety napříč celým zákonem v jeho zvláštní 

části. Většina je však obsaţena v hlavě čtvrté (trestné činy obecně nebezpečné), která 

obsahuje trestné činy jinak nazývané jako trestné činy ohroţovací. Je proto zvláštní, ţe je 

zde zařazena i část trestných činů proti ţivotnímu prostředí, neboť k naplnění skutkových 

podstat trestných činů podle § 181a aţ § 181h je zapotřebí, aby uvedeným jednáním došlo 

i k samotnému poškození ţivotního prostředí a nejen jeho ohroţení. Trestné činy 

proti ţivotnímu prostředí obsaţené v trestním zákoně lze rozdělit
18

 na obecné, zvláštní 

(speciální) a ostatní, podle moţnosti jejich pouţití.  

 Mezi obecné skutkové podstaty patří úmyslné ohroţení a poškození ţivotního 

prostředí (§ 181a) a ohroţení a poškození ţivotního prostředí z nedbalosti (§181b). 

 Speciální skutkové podstaty: Pytláctví (§ 178a), poškozování lesa těţbou (§ 181c), 

nakládání s odpady (§ 181e), neoprávněné nakládání s volně ţijícími ţivočichy a planě 

rostoucími rostlinami (§ 181f, § 181g a § 181h), poškozování a ohroţování provozu 

obecně prospěšného zařízení (§ 182 aţ § 184), nedovolená výroba a drţení radioaktivního 

materiálu a vysoce nebezpečné látky (§ 186), nedovolená výroba a drţení omamných 

a psychotropních látek a jedů (§ 187 aţ § 188), šíření nakaţlivých nemocí u zvířat či rostlin 

(§ 191 a § 192), ohroţování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami (§ 193 a 

§ 194) a týrání zvířat (§ 203). 

                                                           
18

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 72-73 
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 Ostatní skutkové podstaty: Zneuţívání pravomoci veřejného činitele (§ 158), 

obecné ohroţení (§ 179 a § 180), poškozování cizí věci (§ 257) a zneuţívání vlastnictví 

(§ 258). 

 

5.2.2. Právní úprava v trestním zákoníku 

 V tomto novém trestním kodexu zákonodárce shromáţdil všechny trestné činy, 

u nichţ je převaţujícím chráněným zájmem ochrana ţivotního prostředí, do samostatné 

hlavy a to ve zvláštní části zákona do hlavy osmé (trestné činy proti ţivotnímu prostředí) 

od § 293 do § 308. Ochrana ţivotního prostředí
19

 je v tomto kodexu zajišťována jednak 

právní úpravou reţimu jeho jednotlivých sloţek (ovzduší, voda, půda, les atd.), včetně 

ochrany způsobu uspořádání těchto sloţek (ochrana přírody a krajiny). Dále je tato ochrana 

zajišťována právní úpravou reţimu činností, které mohou mít na jednotlivé sloţky 

ţivotního prostředí a na jejich uspořádání negativní vliv, tj. právní regulací vyuţívání 

přírodních zdrojů, stavební činností, nakládání s odpady atd. Druhovým objektem 

trestných činů podle § 293 aţ § 301 je zájem na ochraně ţivotního prostředí a jeho 

jednotlivých sloţek. K naplnění jejich skutkových podstat je třeba, aby byly dány dva 

základní předpoklady
20

 a to protiprávnost jednání pachatele, která je v jednotlivých 

skutkových podstatách výslovně vyjádřena odkazem na příslušné právní předpisy (jde 

o skutkové podstaty s blanketní dispozicí), a dále neţádoucí stav – ohroţení či poškození 

ţivotního prostředí jako celku nebo jeho jednotlivých sloţek určitým jednáním. 

 Po porovnání obou trestních kodexů je zřejmé, ţe zákonodárce ve většině případů 

pouze převzal téměř doslovné znění skutkových podstat z trestního zákona. 

Novinkami jsou pouze skutkové podstaty trestných činů neoprávněné vypouštění 

znečišťujících látek, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a neoprávněná výroba, drţení 

a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími uţitkovost hospodářských zvířat. 

Významné však je, ţe jsou všechny začleněny do samostatné hlavy zvláštní části trestního 

zákoníku a v rámci její systematizace je určována společenská škodlivost podřazených 

protiprávních jednání. Kompletní výčet skutkových podstat trestných činů proti ţivotnímu 

prostředí vypadá podle trestního zákoníku následovně. 

                                                           
19

 Vládní návrh na vydání zákona, trestní zákoník : Důvodová zpráva k hlavě VIII – Trestné činy proti 

ţivotnímu prostředí – § 293 aţ 308. In Sněmovní tisk 410. 2008, s. 1-318. Dostupný také z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?F=H&PT=U&dx=1&o=5&na=&T=410&ZA=&f_N=on&f_I=o>. 
20

 Tamtéţ 
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 Obecné skutkové podstaty: Poškození a ohroţení ţivotního prostředí (§ 293), 

přičemţ je podstatné úmyslné protiprávní jednání, a poškození a ohroţení ţivotního 

prostředí z nedbalosti (§ 294). 

 Speciální skutkové podstaty: Poškození lesa (§ 295), neoprávněné vypouštění 

znečišťujících látek (§ 297), neoprávněné nakládání s odpady (§ 297), neoprávněné 

nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 298), 

neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími 

rostlinami z nedbalosti (§ 299), odnímání nebo ničení ţivočichů a rostlin (§ 301), týrání 

zvířat (§ 302), zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303), pytláctví (§ 304), neoprávněná 

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

hospodářských zvířat (§ 305), šíření nakaţlivé nemoci zvířat (§ 306) a šíření nakaţlivé 

nemoci a škůdce uţitkových rostlin (§ 307).  

     Výše uvedený výčet lze ještě doplnit o skutkové podstaty trestných činů, u kterých 

není hlavním chráněným zájmem ochrana ţivotního prostředí, ale s ţivotním prostředím 

úzce souvisí. K takovým trestným činům by patřilo zejména poškozování cizí věci (§ 228), 

nedovolená výroba a drţení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), 

ohroţování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156 a § 157), obecné 

ohroţení (§ 272) a obecné ohroţení z nedbalosti (§ 273). 

5.2.3. Správní delikty 

 Pokud máme na mysli správní delikty za protiprávní jednání v oblasti ţivotního 

prostředí, hovoříme nejčastěji o tzv. přestupcích
21

. Stěţejním zákonem o přestupcích je 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou přestupky 

proti ţivotnímu prostředí uvedeny ve zvláštní části citovaného zákona. Stejně jako 

v předchozích kapitolách vypadá výčet přestupků proti ţivotnímu prostředí velmi podobně. 

Lze je rozdělit na přestupky podle skutkové podstaty obecné a speciální povahy.   

 Mezi přestupky obecné skutkové povahy patří přestupky na úseku ochrany 

ţivotního prostředí (§ 45) a ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky 

proti pořádku v územní samosprávě (§ 46). Těchto přestupků se uţije tehdy, pokud 

                                                           
21

 § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Přestupkem je zaviněné 

jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo 

jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postiţitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 

čin.  
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nenajdeme konkrétní protiprávní jednání v tomto nebo ve speciálních zákonech na úseku 

ochrany ţivotního prostředí. Zde je na místě, aby zákonodárce zváţil vyšší sankční postih, 

neboť za porušení ustanovení § 45 lze uloţit pokutu jen do výše 10.000,- Kč a za porušení 

ustanovení § 46 lze uloţit pokutu do výše 30.000,- Kč. To je však podle mého názoru 

velmi málo za to, ţe protiprávním jednáním dojde ke zhoršení ţivotního prostředí.  

 Mezi přestupky speciální skutkové povahy podle zákona o přestupcích zejména 

patří přestupky na úseku zdravotnictví (§ 29), přestupky na úseku vodního hospodářství 

(§ 34), přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství (§ 35), přestupky na úseku 

geologie (§ 38), přestupky na úseku ochrany a vyuţití nerostného bohatství (§ 39) 

a v neposlední řadě přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47, zejména pak v jeho odst. 1 

písm. h)).  

 Přestupky jako takové jsou uvedeny i ve speciálních zákonech na úseku ochrany 

ţivotního prostředí. Můţeme si např. uvést zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou přestupky vymezeny v § 87 (přestupky 

fyzických osob) a v § 88 (přestupky právnických osob a fyzických osob při výkonu 

podnikatelské činnosti). Dále můţeme zmínit zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho § 66.  

6. Faktická aplikace trestněprávních a správních norem při ochraně 

životního prostředí 

 Faktickou aplikací trestněprávních a správních norem při ochraně ţivotního 

prostředí rozumíme skutečnou implementaci trestního a správního práva při zjišťování a 

řešení porušení platných právních norem v tomto odvětví práva. Z mediálních prostředků 

se často dozvídáme o systematickém poškozování sloţek ţivotního prostředí. Kolikrát jsou 

předloţeny i  ucelené důkazní prostředky, avšak příslušnými orgány
22

 jim není věnována 

dostatečná pozornost. I Chmelík ve své publikaci zřetelně poznamenává, ţe „trestné činy 

proti ţivotnímu prostředí jsou novou trestněprávní kategorií, s jejímţ odhalováním, 

                                                           
22

  rozumí se orgány činné v trestním řízení, které jsou podle platného právního řádu soudy, státní zástupci a 

policejní orgán, pokud provádějí úkony trestního řízení 
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vyšetřováním a zejména dokazováním nejsou valné zkušenosti, a víceméně je v této 

oblasti orgány činnými v trestním řízení tápáno“
23

. 

6.1. Trestněprávní aplikace v trestním zákoně 

 Účelem novely
24

 trestního zákona bylo zjednodušení postiţitelnosti trestných činů 

proti ţivotnímu prostředí. Tato novela zpřesnila skutkové podstaty trestných činů 

proti ţivotnímu prostředí. Zejména § 181a § 181b trestního zákona a doplnila jej o nová 

ustanovení § 181c aţ § 181h. Podle zjištěných poznatků
25

 orgánů činných v trestním řízení 

však tato novela nepřinesla odpovídající nástroje k postihu protiprávních jednání. Většina 

případů, která kdyţ uţ byla zjištěna a prověřována, skončila buď odloţením věci, nebo 

jejím odevzdáním příslušnému správnímu orgánu. Nemluvě o tom, kolik bylo vůbec 

zjištěno trestných činů proti ţivotnímu prostředí a kolik jich bylo orgány činných 

v trestním řízení potrestáno (viz tabulky a grafy uvedené v příloze). Z interních statistik 

resortu Ministerstva vnitra České republiky, za období let 2003 aţ 2008 uvedené v příloze, 

jasně vyplývá, ţe nejvíce bylo zjištěno a potrestáno trestných činů pytláctví (§ 178a), které 

mají ve vztahu k ţivotnímu prostředí povahu speciální skutkové podstaty. Dle vytvořených 

tabulek a grafů v příloze je zřejmé, ţe ve zjišťování a trestání pachatelů tohoto trestného 

činu došlo ke značnému poklesu. U ostatních trestných činů proti ţivotnímu prostředí 

ani nemluvě. Počty zjištěných trestných činů a odsouzených pachatelů je velmi tristní. 

Velký vliv na to má samotné vyšetřování. Orgány činné v trestním řízení se o protiprávním 

jednání vůbec nedoví nebo aţ s velkým časovým zpoţděním. Trestné činy proti ţivotnímu 

prostředí tak zůstanou latentní. Dalším aspektem je pozdní příjezd vyšetřujícího 

policejního orgánu na místo činu a tím znemoţnění přistiţení všech podezřelých na místě 

činu a zajištění všech důkazů. Nemalou roli sehrává také neodbornost příslušníků Policie 

České republiky a velmi malá spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

 

 

                                                           
23

 CHMELÍK, Jan a kol. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 

2005. str.8 
24

 Zákon č. 134/2002 Sb., který vstoupil v platnost dne 01. července 2002 
25

 Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na ţivotním prostředí v působnosti resortu vnitra. 

Ministerstvo vnitra ČR : Odbor bezpečnostní politiky, 18. ledna 2007 [cit. 2010-03-09]. Dostupné z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/koncepce_ozp.pdf>. 
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6.2. Trestněprávní aplikace v trestním zákoníku 

 V tomto zbrusu novém trestním kodexu, jak jiţ bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, zákonodárce ve většině případů pouze převzal téměř doslovné znění 

skutkových podstat z trestního zákona. Nově zde byl vloţen trestný čin neoprávněné 

vypuštění znečisťujících látek (§ 297), který se výhradně týká boje proti znečištění z lodí a 

dále zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303). Kamenem úrazu a sporů různých diskuzí 

v médiích se stal trestný čin pytláctví (§ 304), kde došlo k doplnění hodnoty ulovené zvěře 

o hodnotu nikoli nepatrnou, coţ znamená hodnotu vyšší jak 5.000,- Kč
26

. Tato nová změna 

jednoznačně nahrála ilegálním lovcům zvěře. Zde by bylo namístě uvést skutkovou 

podstatu trestného činu pytláctví v předešlý stav formou novely zákona. Co se týče statistik 

jednotlivých trestných činů proti ţivotnímu prostředí, spáchaných v působnosti nového 

trestního zákoníku, nejsou tyto v současné době k dispozici. Čas teprve ukáţe, zdali se 

hodnoty zjištěných a odsouzených skutků bude od předchozího trestního zákona lišit. Dle 

mého názoru však dojde k dalšímu sniţování zjištěných hodnot, neboť nový trestní 

zákoník je zaloţen na důsledném dodrţování zásady subsidiarity
27

 trestní represe, které 

bude zcela určitě hojně vyuţíváno. 

 Dalším problémem, který byl i    problémem předchozího trestního zákona, bude 

dokazování individuální odpovědnosti fyzických osob jednajících za právnické osoby. 

Není ţádným tajemstvím, ţe velký vliv na stav ţivotního prostředí mají firmy 

a společnosti, které vystupují jako právnické osoby. Dotčené společnosti vyuţívají 

nemoţnosti trestněprávního postihu a fyzické osoby jsou postihovány, ačkoliv jednaly 

jménem společnosti. Tento stav však nevyhovuje praxi a je namístě zavést trestní 

odpovědnost právnických osob hlavně u trestných činů váţně poškozujících ţivotní 

prostředí.       

6.3. Aplikace správních norem 

 Jak jiţ bylo zmíněno, trestné činy proti ţivotnímu prostředí najdou ve většině 

případů svůj odraz v podobě přestupku nebo jiného správního deliktu. Statistiky správních 

deliktů proti ţivotnímu prostředí a jejich vyřízení se však v rámci celé České republiky 

                                                           
26

  Viz § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
27

 Viz § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, „Trestní 

odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky 

škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ 
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nikde neuvádějí. Sankcí za porušení protiprávního jednání je především peněţitý trest. 

Subjektem oprávněným k jejich ukládání jsou Správní orgány obcí, krajů, pověřených 

obcí, orgány správy chráněných krajinných oblastí a národních parků. Nejvýznamnější 

roli v ukládání sankcí porušením předpisů v oblasti ţivotního prostředí je speciální orgán 

Ministerstva ţivotního prostředí a to Česká inspekce ţivotního prostředí. Jen pro ilustraci, 

podle výroční zprávy za rok 2008
28

, provedla tato organizace celkem 14 255 kontrol 

(15 791 kontrol v roce 2007, 16 649 kontrol v roce 2006 a 17 254 kontrol v roce 2005). 

V roce 2008 uloţila Česká inspekce ţivotního prostředí 2684 pokut, z toho bylo v tomto 

roce 2501 pravomocných. Celkový objem pokut dosáhl v roce 2008 142 921 818,- Kč, coţ 

oproti roku 2007 znamená mírný pokles (161 513 741,- Kč v roce 2007, 141 415 397,- Kč 

v roce 2006 a 92 724 736,- Kč v roce 2005). Uloţí-li pokutu inspekce, plyne zpravidla 

polovina objemu pokuty do Státního fondu ţivotního prostředí a druhá polovina do 

rozpočtu obce, v jejímţ katastru došlo k porušení právního předpisu. Obecně je však právní 

úprava pravomocí a kompetencí správních orgánů při ukládání pokut značně nejednotná 

a rozdílná. Zlepšení situace snad přinese vyhodnocení role České inspekce ţivotního 

prostředí jako speciálního inspekčního orgánu v rámci práva ţivotního prostředí
29

. 

7. Navrhovaná opatření 

 Pokud bychom si shrnuli, co bylo doposud v této práci napsáno, napadlo by nás 

několik opatření, která by určitě vedla ke zlepšení stavu ţivotního prostředí. V některých 

případech i ke zpomalení jeho zhoršujícího se stavu.  

 Jako první si můţeme uvést trestní odpovědnost právnických osob. Návrh zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob jiţ byl poslanecké sněmovně předloţen v červenci 

2004 ke schválení, avšak tento návrh, můţeme jen spekulovat proč, byl velmi brzy 

v prvním čtení v listopadu 2004 zamítnut. Sice půjde o průlomové nastavení 

odpovědnosti za zavinění (nyní je vyţadováno zavinění konkrétní fyzickou osobou), ale 

došlo by tím k moţnosti účinnějšího postihu některých závaţných jednání. Zejména větší a 

nadnárodní společnosti, které s vidinou velmi rychlého a snadného zisku, porušují veškerá 

                                                           
28

 Výroční zpráva ČIŢP za rok 2008. Česká inspekce ţivotního prostředí : Odbor , 2009 [cit. 2010-03-19]. 

Dostupné z WWW: <http://www.cizp.cz/1989_Vyrocni-zprava-CIZP-za-rok-2008>. 

Poznámka autora: Výroční zpráva ČIŢP za rok 2009 nebyla k datu 19.03.2010 vydána. 
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Miroslav Haas: Ochrana ţivotního prostředí z hlediska trestní a správní represe 

 

2010 26 

 

nařízení a svým protiprávním jednáním poškozují ţivotní prostředí. S případným sankčním 

postihem ve správním řízení dopředu počítají a ztráty jiţ od prvopočátku zahrnují do 

celkových nákladů společnosti. Sankcí na úrovní trestního práva by proto mohlo být 

dočasné nebo trvalé uzavření podniku, dále likvidace či zrušení společnosti, zadrţení či 

prodej hmotného i nehmotného majetku společnosti. V neposlední řadě také přímé trestní 

sankce právnických osob (statutární orgány společnosti, představenstva, atd.), aniţ by to 

bylo podmíněno trestním stíháním konkrétní fyzické osoby.      

 Dalším opatřením, které by mohlo přispět ke zlepšení současného stavu, jsou vyšší 

trestní sazby za trestné činy proti ţivotnímu prostředí, popř. zavedení dalších speciálních 

skutkových podstat. Není moţné stavět ţivotní prostředí jako prioritu celé země do popředí 

a na druhé straně za porušení udělovat směšné tresty, neboť újma na poškozeném ţivotním 

prostředí či jeho sloţek je pro společnost mnohem vyšší neţ újma způsobená majetkovou 

trestnou činností. 

 V podobě správněprávní odpovědnosti by bylo vhodné soustředit správní delikty do 

jediné právní normy, neboť v současné podobě jsou přestupky a správní delikty roztříštěny 

do několika zákonů a jejich uplatnění je poté nejednotné. Zlepšení situace by také určitě 

napomohlo vyhodnocení role České inspekce ţivotního prostředí jako speciálního 

inspekčního orgánu v rámci práva ţivotního prostředí, která by ukládala pokuty u všech 

přestupků a správních deliktů v oblasti ochrany ţivotního prostředí.  

 V rámci působnosti orgánů činných v trestním řízení, zejména pak příslušníků 

Policie České republiky, je nutné zmínit, ţe tento orgán by neměl být hlavním subjektem 

dohlíţejícím nad ochranou ţivotního prostředí. To je bezpochyby úkolem příslušných 

dozorových orgánů ţivotního prostředí a třeba i ţivnostenských úřadů.  I přesto navrhuji, 

aby pro příslušníky policie byla pověřenými osobami zpracována metodika 

v oblasti vyšetřování porušení předpisů na ochranu ţivotního prostředí. Na místě jsou také 

pravidelná školení, třeba i za účasti odborníků z České inspekce ţivotního prostředí. Dále 

by bylo vhodné, aby Policie České republiky vedla úzkou spolupráci s ostatními orgány 

státní správy a samosprávy, které se oblastí ţivotního prostředí zabývají. V této oblasti by 

se mnohé vyřešilo zřízením speciálního útvaru Policie České republiky, který by se 

zabýval výhradně touto problematikou.    
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8. Závěr 

 V mé práci jsem se pokusil shrnout základy, principy, právní a správní odpovědnost 

v právu ţivotního prostředí. Nebude však ode mne nikterak troufalé, kdyţ si dovolím 

tvrdit, ţe právo má při ochraně ţivotního prostředí stále větší vliv a v této oblasti pomalu 

doháníme naše vyspělejší evropské sousedy. Od nich bychom mohli převzít několik 

úspěšných poznatků a k ţivotnímu prostředí se chovat a vychovávat své další generace 

osvětovějším způsobem.  

 Problémem v oblasti environmentální kriminality je zejména v nepochopení 

základních zásad a principů její ochrany a odkazu pro naše budoucí generace. Pachatelé si 

kolikrát totiţ ani neuvědomují, jakou závaţnost má jejich protiprávní jednání zapříčiněné 

vidinou rychlých zisků před příznivým ţivotním prostředím. Proto se domnívám, ţe je 

zapotřebí vyuţít jiţ získané poznatky z praxe, vzít v potaz potřeby naší uspěchané doby 

a harmonizovat stávající znění skutkových podstat nejenom na evropské, ale i na 

mezinárodní úrovni. Neméně důleţitou pomoc, v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

můţeme nalézt ve vzdělávání dotčených zaměstnanců státních institucí, ale i celé 

společnosti, kteří se konkrétně zabývají ochranou ţivotního prostředí.   

 Je zřejmé, ţe úprava ochrany ţivotního prostředí na mezinárodní a vnitrostátní 

úrovni není kdovíjak ucelená a dokonalá. Nicméně je příznivé, ţe aspoň takovéto předpisy 

vůbec jsou a to je pro naši společnost velmi důleţité. Jako mladý člověk věřím, ţe doby, 

kdy se ochrana ţivotního prostředí zanedbávala a v hojném počtu porušovala, jsou dávno 

pryč a My se můţeme těšit na lepší ţivot pro všechny na Zemi.  
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Tabulka č. 1: Vývoj zjištěných trestných činů: pytláctví (§ 178a trestního zákona), 

úmyslné ohroţení a poškození ţivotního prostředí (§ 181a trestního zákona), nedbalostní 

ohroţení a poškození ţivotního prostředí (§181b trestního zákona), poškozování lesa 

těţbou (§ 181c trestního zákona), nakládání s odpady (§ 181e trestního zákona), na úseku 

ţivotního prostředí v letech 2003-2008, podle zdroje intranetu Ministerstva vnitra České 

republiky – Policejní prezídium České republiky, Evidenční systém statistické kriminality 

(ESSK). 

 § 178a § 181a § 181b § 181c § 181e 

2003 430 22 15 10 2 

2004 381 20 17 11 6 

2005 369 10 12 9 3 

2006 235 10 17 3 14 

2007 179 15 13 6 9 

2008 178 8 9 4 10 

   

Graf č. 1: Statistika zjištěných trestných činů proti ţivotnímu prostředí období 2003-2008 

 
 Zdroj: Intranet MVČR – Policejní prezídium ČR, Evidenční systém statistické kriminality (ESSK) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008

430

381 369

235

179 178

22 20 10 10 15 815 17 12 17 13 910 11 9 3 6 42 6 3 14 9 10

§ 178a/1 tr.z.

§ 181a tr.z.

§ 181b tr.z.

§ 181c tr.z.

§ 181e tr.z.



 

 

Tabulka č. 2: Vývoj odsouzených trestných činů: pytláctví (§ 178a trestního zákona), 

úmyslné ohroţení a poškození ţivotního prostředí (§ 181a trestního zákona), nedbalostní 

ohroţení a poškození ţivotního prostředí (§181b trestního zákona), poškozování lesa 

těţbou (§ 181c trestního zákona), nakládání s odpady (§ 181e trestního zákona), na úseku 

ţivotního prostředí v letech 2003-2008, podle zdroje intranetu Ministerstva vnitra České 

republiky – Policejní prezídium České republiky, Evidenční systém statistické kriminality 

(ESSK). 

 § 178a § 181a § 181b § 181c § 181e 

2003 233 9 5 12 1 

2004 204 1 3 9 1 

2005 185 1 4 16 3 

2006 122 1 3 2 0 

2007 97 1 4 2 1 

2008 68 0 1 1 3 

 

Graf č.2: Statistika odsouzených trestných č. proti ţivotnímu prostředí období 2003-2008 

 
Zdroj: Intranet MVČR – Policejní prezídium ČR, Evidenční systém statistické kriminality (ESSK) 
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