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Anotace 

Do roku 1989 neexistovala v České republice obecná norma upravující problematiku 

ochrany ţivotního prostředí v České republice. Dlouholetá absence vzdělávání v oblasti 

ţivotního prostředí způsobila nízké právní vědomí společnosti k ochraně ţivotního 

prostředí. Obsahem diplomová práce je systém ochrany ţivotního v České republice a 

přehled převládající trestné činnosti páchané v oblasti ţivotního prostředí. Formou 

průzkumu byl posouzen postoj společnosti k ochraně ţivotního prostředí. Cílem diplomová 

práce bylo zpracování analýzy moţností a podmínek postihu ekologické kriminality Policií 

ČR. Lze konstatovat, ţe Policie České republiky musí při vyšetřování trestné činnosti 

páchané na ţivotním prostředí postupovat v mezích moţností, které jí vymezují zákony 

České republiky, tedy zejména zákon o policii, trestní řád a trestní zákoník, případně zákon 

o přestupcích. 

klíčová slova: ţivotní prostředí, kriminalita, Policie České republiky, trestná činnost, 

odpovědnost. 

 

Annotation 

Till 1989, any general standard regulating the problem of environment protection did not 

exist on the Czech Republic. A long-term absence of education in the field of environment 

caused a very low legal conscience of the society towards environment protection. The 

diploma work deals with the system of environment protection in the Czech Republic and 

with the overview of prevalent criminal activities committed in the field of environment. 

The goal of the work was to elaborate the analysis of opportunities and conditions for 

sanctioning of environmental crime by the Czech Republic Police. In the framework of 

investigations of criminal offences committed against environment, we can find that the 

Czech Republic Police has to proceed within the bounds of possibility given by Czech 

legislation, namely by the Police Act, the Criminal Procedure Code and the Penal Code, or 

eventually the Misdemeanours Act. 
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1. Úvod 

V preambuli Ústavy České republiky je uvedeno: „My, občané České republiky 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni 

všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, 

odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot 

lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si 

vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a 

demokratický stát, zaloţený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, 

jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodlání společnosti střeţit a 

rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodlání řídit se všemi 

osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců 

přijímáme tuto Ústavu České republiky." Článek 7 pak stanoví obecnou zásadu, ţe stát dbá 

o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. [1] 

Součástí ústavního pořádku České republiky je zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod, která ve svých ustanoveních formuluje významná ustanovení týkající se práv 

občanů v oblasti ţivotního prostředí. Článek 11 odst. 3 pak stanoví: “Vlastnictví zavazuje. 

Nesmí být zneuţito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a ţivotní prostředí 

nad míru stanovenou zákonem“. Důleţitá ustanovení obsahuje článek 35: „Kaţdý má 

právo na příznivé ţivotní prostředí. Kaţdý má právo na včasné a úplné informace o stavu 

ţivotního prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohroţovat ani 

poškozovat ţivotní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky 

nad míru stanovenou zákonem.“ [2] 

Existence všech ţivých organismů na Zemi je podmíněna „ţivou přírodou“ s oboustrannou 

rovnováhou biosystému. Zdravě fungující příroda je schopna zabezpečovat tento 

rovnováţný stav, pokud do něj není zasahováno neuváţeně člověkem nad únosnou míru. 

Člověk zvládl ve velmi krátké době cílenými zásahy přeměnit přírodu do té míry, ţe v řadě 
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případů přestala plnit svou samoregulační úlohu a stala se nebezpečnou sama sobě, ale i 

člověku samotnému. Není pochyb o tom, ţe stav ţivotního prostředí je neutěšený a má 

tendenci se stále zhoršovat. 

Ţivotní prostředí je stále větší měrou předmětem napadání ze strany člověka. Následkem je 

ničení ovzduší, vod, půdního fondu, zvířectva i rostlinstva. Některé tyto intervence jsou 

natolik intenzivní, ţe je moţné označit je za trestné činy. Hovoříme pak o kriminalitě 

ţivotního prostředí, o ekologické neboli environmentální kriminalitě.  

Cílem této práce je zpracování přehledu a charakteristiky trestné činnosti páchané v oblasti 

ţivotního prostředí se zaměřením pouze na vybrané skutkové podstaty trestných činů proti 

ţivotnímu prostředí, neboť není v moţnostech práce obsáhnout a detailně rozebrat všechny 

skutkové podstaty trestných činů proti ţivotnímu prostředí.   

Práce je rozdělena na několik částí. Nejprve je věnována pozornost systému ochrany 

ţivotního prostředí v České republice. Podle článku 7 Ústavy České republiky odpovídá za 

ochranu ţivotního prostředí stát, proto vytváří instituce, které jsou vybavené 

odpovídajícími kompetencemi.  

Stěţejní částí práce je detailní rozbor vybraných trestných činů, a to Neoprávněné 

nakládání s odpady, Poškozování lesa, Neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími 

ţivočichy a planě rostoucími rostlinami a Poškození a ohroţení ţivotního prostředí. U 

těchto vybraných trestných činů bude rozebrána jejich úprava dle dikce v trestním zákoně 

spolu s právní teorií a související judikaturou.  

Dále se snaţím o zmapování trestně právní odpovědnosti za protiprávní jednání na 

ţivotním prostředí s přihlédnutím ke změnám, které souvisejí s novým trestním 

zákoníkem, zákon č. 40/2009 Sb., který vstoupil v platnost 1. ledna roku 2011. S touto 

kapitolou také velmi úzce souvisí poslední část diplomové práce, která je věnována 

moţnostem postihu ekologické kriminality Policií České republiky. 

Součástí diplomové práce je empirické šetření na zjištění postoje společnosti k ochraně 

ţivotního prostředí. Dotazník je přílohou diplomové práce. 
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2. Systém ochrany životního prostředí 

Preambule zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí obsahuje základní zásady a cíle 

ochrany ţivotního prostředí. Uvádí, ţe člověk je spolu s ostatními organismy 

neoddělitelnou součástí přírody, upozorňuje na přirozenou vzájemnou závislost člověka a 

ostatních organismů, uznává právo člověka přetvářet přírodu v souladu s principem trvale 

udrţitelného rozvoje, podtrhuje odpovědnost za zachování příznivého ţivotního prostředí 

budoucím generacím a zdůrazňuje právo na příznivé ţivotní prostředí jako jedno ze 

základních práv. 

Základní pojmy a zásady 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 a při vyuţívání 

přírodních zdrojů. Kromě zákona o ţivotním prostředí existuje řada dalších obecně 

závazných předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení. [3] 

Pojem ţivotní prostředí je pouţívaný ve dvojím významu.  V uţším slova smyslu 

z ekologického hlediska se jedná o podmínky pro určitý druh ţivého organismu k jeho 

plnému ţivotu. V širším slova smyslu jde o označení celého souboru poznatků z mnoha 

vědních oborů nutných k ochraně a tvorbě těchto ţivotních podmínek. 

Definici termínu ţivotní prostředí máme moţnost najít v ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 

Sb., o ţivotním prostředí: “ 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.“ 

Dalším důleţitým pojmem je ochrana ţivotního prostředí, která je citována § 9 jako 

„činnosti, jimiţ se předchází znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí, nebo se 

toto znečištění nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho 

jednotlivých sloţek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných 
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vazeb, ale i ochranu ţivotního prostředí jako celku.“ Tato definice ochrany ţivotního 

prostředí v sobě zahrnuje dva prvky systému ochrany. Jednak je to defenzivní prvek 

spočívající v řešení jiţ vzniklých nebo hrozících poruch ţivotního prostředí a je vyjádřen 

v definici jako „odstraňování nebo omezování poškození ţivotního prostředí“. Dále je to 

ofenzivní prvek, který představuje aktivní působení na stav ţivotního prostředí, a to 

preventivními nebo represivními formami. Ofenzivní prvek je v definici vyjádřen zejména 

jako „předcházení znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí“. 

Zákon o ţivotním prostředí také upravuje povinnosti při ochraně ţivotního prostředí: kaţdý 

je povinen předcházet znečišťování nebo poškozování ţivotního prostředí. Kaţdý, kdo 

hodlá zavést do výroby, oběhu či spotřeby technologie, výrobky a látky, či kdo je hodlá 

vyváţet, je povinen zabezpečit, aby splňovaly podmínky ochrany ţivotního prostředí. 

Kaţdý, kdo znečišťuje nebo poškozuje ţivotní prostředí, nebo kdo vyuţívá přírodní zdroje, 

je povinen na vlastní náklady zajišťovat sledování tohoto působení. Kaţdý, kdo zjistí, ţe 

hrozí poškození ţivotního prostředí, nebo ţe k němu jiţ došlo, je povinen učinit v mezích 

svých moţností nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo zmírnění následků a 

neprodleně ohlásit tuto skutečnost orgánům státní správy. 

2.1 Sankce 

Zákon stanoví odpovědnost za porušení povinností při ochraně ţivotního prostředí. Pokud 

jde o sankce, zmocňuje zákon o ţivotním prostředí orgány ţivotního prostředí uloţit 

pokutu. Trestněprávní ochranu ţivotního prostředí upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. Sankce za přestupky na úseku ochrany ţivotního prostředí pak obsahuje zákon č.  

200/1990Sb., o přestupcích. 

2.2 Veřejná správa v oblasti ochrany životní prostředí 

Za ochranu ţivotního prostředí odpovídá moc zákonodárná, výkonná a soudní. 

Odpovědnost je svěřena státním orgánům, ministerstvům a místní samosprávě. Ochrana 

ţivotního prostředí je především na Ministerstvu ţivotního prostředí. Dílčí úkoly zajišťují 
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také např. ministerstva zemědělství a zdravotnictví. Součástí ústřední státní správy 

v ochraně ţivotního prostředí jsou dále tzv. specializované orgány, např. patří Česká 

inspekce ţivotního prostředí. Ochrana ţivotního prostředí na místní úrovni je zajišťována 

v rámci státní správy a samosprávy. Státní správu reprezentují samosprávné orgány, tj. 

kraje a obce, jimţ byly zákonem svěřeny některé působnosti ve státní správě.  

Podle článku 7 Ústavy České republiky odpovídá za ochranu ţivotního prostředí stát. 

K tomu vytváří instituce, které jsou vybavené odpovídajícími kompetencemi. 

2.2.1 Ministerstvo ţivotního prostředí  

Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem 

č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústředním orgánem státní správy pro ochranu 

přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a 

povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského 

půdního fondu, výkon státní geologické sluţby, ochranu horninového prostředí, včetně 

ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad 

těţbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ţivotní 

prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, myslivost, rybářství a lesní 

hospodářství v národních parcích, státní ekologickou politiku. K zabezpečení a kontrolní 

činnosti vlády České republiky Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

koordinuje ve věcech ţivotního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních 

orgánů státní správy České republiky. [4] 

2.2.2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR") je organizační 

sloţka státu, zřízená Ministerstvem ţivotního prostředí. Základním posláním je péče o 

přírodu a krajinu na území České republiky. 
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Předmětem činnosti AOPK ČR je: 

- sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohroţených 

druhů a krajiny,  

- vedení Ústředního seznamu ochrany přírody a centrální státní dokumentace - ochrany 

přírody a krajiny, vedení specializované knihovny a správního archivu, 

- vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody (Portál ochrany 

přírody a Mapový server), 

- odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost, 

- výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí 

a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, 

- realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných 

krajinných oblastí a maloplošných zvláště chráněných území, tj. národních přírodních 

rezervací a památek na území celé ČR, včetně vymezování bezzásahových lokalit 

(budoucích pralesů), 

- administrace celostátních dotačních programů i vybraných fondů Evropských společenství 

zaměřených na ochranu přírody a krajiny, 

- vyplácení finančních náhrad za ztíţení zemědělského a lesnického hospodaření a při 

hospodaření na rybnících, 

- správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR, 

- osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání, 

- mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny. [5] 

http://portal.nature.cz/wds/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni
http://portal.nature.cz/wds/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni
http://merkur.nature.cz/mapmaker
http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=104&lang=cs
http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=104&lang=cs
http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1715&lang=cs
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2.2.3 Česká inspekce ţivotního prostředí  

Česká inspekce ţivotního prostředí (dále jen ČIŢP) je odborný orgán státní správy, 

kterému je svěřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti ţivotního 

prostředí. Dohlíţí také na dodrţování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti 

ţivotního prostředí. Je samostatnou organizační sloţkou státu zřízenou Ministerstvem 

ţivotního prostředí ČR. [6] 

Působnosti a kompetence ČIŢP vycházejí z tzv. sloţkových zákonů pěti hlavních sloţek 

ochrany ţivotního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, 

ochrana lesa a odpadové hospodářství a nově téţ ze zákona o integrované prevenci a 

omezování znečištění - IPPC. V důsledku toho jsou kompetence ČIŢP v různých sloţkách 

odlišné.  

V rámci správní činnosti ČIŢP: 

- dozírá v rozsahu své působnosti na dodrţování obecně závazných právních předpisů a 

rozhodnutí správních orgánů ve věcech ţivotního prostředí,  

- zjišťuje nedostatky, popřípadě škody vzniklé na ţivotním prostředí, jejich příčiny a 

původce,  

- ukládá opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, provádí kontrolu uloţených 

opatření,  

- omezuje nebo zastavuje škodlivou činnost právnických nebo fyzických osob, ukládá 

právnickým a fyzickým osobám pokuty za prokázané porušení stanovených povinností v 

oblasti ţivotního prostředí,  

- ukládá některé další povinnosti původcům odpadů (poplatky za ukládání odpadů apod.),  

- vydává rozhodnutí ke starým ekologickým škodám, 

- odebírá nedovoleně drţené nebo získané jedince zvláště chráněných druhů rostlin a 

ţivočichů a druhů chráněných mezinárodními úmluvami.  

ČIŢP dále: 

- zpracovává stanoviska, posudky a vyjádření pro rozhodnutí jiných orgánů státní správy,  
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- podílí se na řešení havárií, zejména v ochraně vod,  

- řeší stíţnosti, podání, oznámení a podměty občanů, právnických osob i jiných orgánů státní 

správy. [7] 

2.2.4 Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem správy pro zemědělství, vodní 

hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo území 

národních parků. 

2.2.5 Ministerstvo zdravotnictví  

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem pro zdravotní péči, ochranu veřejného 

zdraví, zdravotnického vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení, ochranu a 

vyuţívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčivých lázní a zdrojů přírodních 

minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a 

léčení lidí, zdravotní zajištění a zdravotnický informační systém. 

2.2.6  Ministerstvo průmyslu  

Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem pro státní průmyslovou politiku, obchodní 

politiku, zahraniční ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, vyuţívání 

nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těţbu, úpravu a zušlechťování 

ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních, radioaktivních surovin, rud a nerud, 

hutnictví, strojírenství apod. 

2.2.7 Kraje 

Zákon č. 192/2000 Sb., o krajích nezahrnuje ţádné určité ustanovení o jejich roli při 

ochraně ţivotního prostředí. Řada úkolů jsou krajům ukládána zvláštními předpisy 

z oblasti ţivotního prostředí. 
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2.2.8 Obce 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání téţ veřejný zájem“.  

2.3 Nástroje ochrany životního prostředí 

Nástroje ochrany ţivotního prostředí pomáhají uplatňovat šetrnější přístup k ţivotnímu 

prostředí. Můţeme je rozdělit na dobrovolné nástroje, nástroje vyplývající z legislativy 

(právní nástroje), ekonomické nástroje, informační nástroje, institucionální nástroje. 

Dobrovolné nástroje ochrany ţivotního prostředí jsou nástroje, jejichţ pouţívání není 

nařízeno a závisí pouze na rozhodnutí daného subjektu, zda ho bude pouţívat či nikoli. 

Těmito subjekty jsou nejčastěji podniky. Například pouţívání dobrovolných nástrojů 

podniku je známkou pro zákazníky, ţe daný podnik se chová šetrněji vůči ţivotnímu 

prostředí. Dobrovolné nástroje přesahují rámec platných předpisů o ţivotním prostředí, 

případně nahrazují neexistující právní normy. Jsou zaloţeny na „dobré vůli znečišťovatelů“ 

a v kombinaci s ekonomickými nástroji mohou pomáhat v nacházení levnějších řešení 

problému ţivotního prostředí. 

Právní nástroje ochrany ţivotního prostředí jsou jedním z nejdůleţitějších a nejúčinnějších 

nástrojů ochrany ţivotního prostředí. Jejich pouţívání je povinné, neboť ho vyţadují 

příslušné zákony. V posledních letech došlo v souvislosti se vstupem do Evropské unie 

k zavádění velkého počtu těchto nástrojů. Jedním z nich je například posuzování vlivu 

záměrů na ţivotní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment). Uplatnění tohoto 

nástroje upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 

Základním významem procedury posuzování vlivů na ţivotním prostředí je zjistit, popsat a 

komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a formulovat tak 

opatření ke zmírnění negativních vlivů na ţivotní prostředí a tím i zakotvení politiky do 

ochrany ţivotního prostředí do rozhodovacího procesu. Záměrem se podle zákona č. 

100/2001 Sb., rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze citovaného zákona. 
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Ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí patří k nejefektivnějším nástrojům, jsou 

to takové nástroje, které mají vliv na ekonomickou situaci daného subjektu. Jsou to 

například poplatky, pokuty, finanční podpory poskytované státem. 

Informační nástroje ochrany ţivotního prostředí jsou nástroje, které poskytují informace o 

ţivotním prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.  

Institucionální nástroje ochrany ţivotního prostředí mají velký význam v realizaci a 

kontrole stanovených cílů v ochraně ţivotního prostředí. Jsou to například ministerstvo 

ţivotního prostředí, ČIŢP. 
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3. Postoj společnosti k trestné činnosti páchané na životním 

prostředí 

Ţivotní prostor je prostor, ve kterém ţijeme. Na jeho stavu a kvalitě jsou obyvatelé planety 

Země existenčně závislí. Ţivotní prostředí působí na zdravotní stav člověka a součástí 

ţivotního prostředí jsou i přírodní zdroje, které z něj člověk čerpá a které nezbytně 

potřebuje ke svému ţivotu. Je tedy zřejmé, ţe kvalita a stav ţivotního prostředí by mělo 

být v popředí zájmu kaţdého jednotlivce.  

Dlouholetá absence vzdělávání v oblasti ochrany a prosazování práva ţivotního prostředí, 

utajování informací týkajících se sloţek ţivotního prostředí způsobily nízké právní vědomí 

společnosti v ochraně ţivotního prostředí a ţivota samotného v souladu se základními 

principy, jakými jsou princip trvale udrţitelného rozvoje, princip prevence, předběţné 

opatrnosti, princip "platí znečišťovatel" a další. Nedostatečné vzdělávání obyvatel 

k ochraně ţivotního prostředí se postupně odrazilo na několika generacích v podobě 

nedostatečné environmentální výchově dětí. Zájem veřejnosti o problematiku ochrany 

ţivotního prostředí je často omezen na mediálně přitaţlivé kauzy případně na problémy 

v těsném okolí bydliště.  

3.1 Empirické šetření na zjištění postoje společnosti k ochraně životního 

prostředí 

Teorie je jedna věc a praxe věc druhá, proto jsem se rozhodla provést empirické šetření 

zaměřené na zjištění postoje společnosti k ochraně ţivotního prostředí. Jako nejvhodnější 

metoda průzkumu byl zvolen elektronický dotazník. Jeho výhodou je rychlost oslovení, 

mnoţství oslovených, uţivatelská příjemnost a jednoduchá forma vyhodnocení. 

Nevýhodou naopak, moţnost nefunkčních elektronických adres, jejich neaktuálnost, malá 

návratnost a menší zainteresovanost na výsledku. Pouţitý dotazník byl vytvořen za pomoci 

internetové aplikace Google dokument s formulářem přístupným on-line. V dotazníku byly 
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pouţity uzavřené otázky se zaškrtávacím polem a textové pole s otevřenými otázkami.  

Osloveny byly dvě skupiny respondentů. Jedna skupina dotazovaných byla tvořena 

„novinářskou veřejností“ a druhá skupina byla sloţena z řad senátorů a poslanců 

Ústeckého kraje. Dotazník byl rozeslán na 8 zkušebních e-mailových adres 20. října 2010. 

Tyto odpovědi nebyly do vyhodnocení zahrnuty. Průzkum byl zahájen dne 24. listopadu 

2010 a během dvou dnů odpovědělo 45 respondentů. Dne 7. prosince byla učiněna 

opakovaná výzva, kdy odpovědělo dalších 18 z řad dotazovaných. Z celkového počtu 

dotázaných bylo 6 dotazníků vyřazeno z důvodu neúplnosti. Jednotlivé otázky tvoří přílohu 

č. 1 diplomové práce. 

3.2 Vyhodnocení dotazníků 

1. Zajímáte se o ochranu životního prostředí? 

Graf č. 1: Vyhodnocení 1. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Ochrana ţivotního prostředí není lhostejná 20 respondentům (tj 35%), o ochranu ţivotního 

prostředí se zajímá 36 respondentů (tj. 63%) a jeden respondent (tj. 2%) se o ochranu 

ţivotního prostředí nezajímá.  
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2. Považujete ochranu životního prostředí za důležitou? 

Graf č. 2: Vyhodnocení 2. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Všechny odpovědi 57 respondentů (tj. 100%) byly kladné. Ţádný respondent neodpověděl, 

ţe nepovaţuje ochranu ţivotního prostředí za důleţitou. 

3. Z jakých zdrojů se o životním prostředí nejčastěji dozvídáte? 

Graf č. 3: Vyhodnocení 3. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Internet je nejčastějším zdrojem, ze kterého 49 respondentů (tj. 86%) získává informace o 

ţivotním prostředí, dále následuje televize 37 respondentů (tj. 65%), rádio 16 respondentů 

(tj. 28%), přátele 14 respondentů (tj. 25%) a 10 respondentů (tj. 18%) čerpá z odborných 

publikací.  Sedmi respondenty (tj. 12%) byly uvedeny i jiné zdroje, z toho:  
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neziskové organizace 1x 

MŢP 1x 

ČIŢP 1x 

odborná setkání 1x 

„politika“ 1x 

dívám se kolem sebe 1x 

 

4. Sledujete informace o stavu životního prostředí? 

Graf č. 4: Vyhodnocení 4. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Informace o ţivotním prostředí sleduje 50 respondentů (tj. 88ˇ%), tyto informace jsou 

lhostejné 7 respondentům (tj. 12%). 

5. Jste spokojeni se stavem životního prostředí? 

Graf č. 5: Vyhodnocení 5. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Celkem 14% (tj. 8 respondentů) je pokojeno se stavem ţivotního prostředí. Opačný názor 

má 86% (tj. 49 respondentů). 



                                  Bc. Jana Matonohová: Environmentální kriminalita  

2011                                                                                                                                                            
- 15 - 

6. Snažíte se nějakým způsobem chránit životní prostředí? 

Graf č. 6: Vyhodnocení 6. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Negativně se k ochraně ţivotního prostředí staví 4% (tj. 7 respondentů). Většina 

respondentů 89% (tj. 51) uvedla, ţe snaţí chránit ţivotní prostředí, z toho 39% (tj. 22 

respondentů) uvedlo konkrétní způsoby, kterými se snaţí ţivotní prostředí chránit: 

třídění odpadu                         10x 

šetření energie                           5x 

nákup zboţí, jehoţ výroba nezatěţuje ţivotní prostředí                           2x 

co nejmenší vyuţití osobního automobilu                           2x 

zanechání co nejkratší eko stopy                          1x 

vyuţití alternativních zdrojů                          1x 

fair trade výrobky                          1x 
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7. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky? 

Graf č. 7: Vyhodnocení 7. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Ekologicky šetrné výrobky stále nakupuje 16% respondentů (tj. 10), občas ekologicky 

šetrné výrobky nakupuje 59% respondentů (tj. 37), zřídka tyto výrobky nakupuje 11% 

respondentů (tj. 7) a nikdy je nenakupuje 5% respondentů (tj. 3). 

8. Jaký je váš postoj ke globálnímu oteplování? 

Graf č. 8: Vyhodnocení 8. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Globální oteplování je z části přirozený jev, z části přispěl člověk, názor 38 respondentů 

(tj. 60%); 6 respondentů (tj. 10%) míní, ţe globální oteplování je způsobeno pouze 

člověkem. Jevem zcela přirozeným je pro 10 respondentů (tj. 16%), jev neexistuje pro 

jednoho respondenta (tj. 2%) a 2 respondenti (tj. 3%) nemají na globální oteplování názor.   
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9. Myslíte si, že globální oteplování je hrozbou pro lidstvo? 

Graf č. 9: Vyhodnocení 9. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Globální oteplování je podle 24 respondentů (tj. 42%) hrozbou pro lidstvo. Opačný názor, 

tedy ţe globální oteplování není hrozbou pro lidstvo, má 19 respondentů (tj. 33%). Políčko 

s moţností nevím zaškrtlo 14 respondentů (tj. 25%). 

10. Myslíte si, že je v rodinách dostatečná výchova dětí v oblasti životního prostředí? 

Graf č. 10: Vyhodnocení 10. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Pouze 3 respondenti (tj. 5%) souhlasí s tím, ţe jsou děti v rodinách dostatečně vedeny 

k ochraně ţivotního prostředí. Opačný názor, tedy ţe „ekologický výchova“ je v rodinách 

nedostatečná má 38 respondentů (tj. 67%), neví 16 respondentů (tj. 28%).  
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11. Myslíte si, že je ochrana životního prostředí legislativně upravena? 

Graf č. 11: Vyhodnocení 11. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Pro 17 respondentů (tj. 30%) není ochrana ţivotního prostředí legislativně upraveno, pro 

31 respondentů (tj. 54%) je upravena, neví 10 respondentů (tj. 18%). 

12. Pokud ano, myslíte, že dostatečně? 

Graf č. 12: Vyhodnocení 12. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Osm respondentů (tj. 17%) je spokojeno se současnou legislativní úpravou ochrany 

ţivotního prostředí. Nedostatečná legislativní úprava je pro 26 respondentů (tj. 54%), neví 

14 respondentů (tj. 29%). 

13. Vaše pohlaví? 

Graf č. 13: Vyhodnocení 13. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 
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Muţského pohlaví je 33 respondentů (tj. 58%) a ţenského pohlaví 24 respondentek (tj. 

42%). 

14. Věková skupina? 

Graf č. 14: Vyhodnocení 14. otázky 

 

zdroj – vlastní průzkum 

Z celkového počtu 57 respondentů je 9 respondentů (tj. 16%) věková skupina 15- 29 let, ve 

věku 30 – 45 let je 35 respondentů (tj. 61%), věkovou skupinu 46 – 65 let tvoří 13 

respondentů (tj. 23%). 

Resumé: z výsledku vyplývá, ţe nadpoloviční většina dotázaných se zajímá o ochranu 

ţivotního prostředí a povaţuje ochranu ţivotního prostředí za důleţitou, zajímá se o ni a 

sleduje informace o stavu ţivotního prostředí. Nejběţnějším zdrojem k získávání informaci 

o stavu ţivotního prostředí je internet a televize, dále následuje rádio, tisk a přátele. Sedm 

dotazovaných uvedlo i jiné zdroje k získávání těchto informací např. MŢP, ČIŢP. Pouze 

jeden respondent sdělil, ţe se o ochranu ţivotního prostředí nezajímá. 

Většina dotázaných není spokojena se stavem ţivotního prostředí a snaţí se nějakým 

způsobem ţivotní prostředí chránit např. tříděním odpadu, vyuţití alternativních zdrojů. 

Polovina respondentů se při nákupu zaměřuje na ekologicky šetrné výrobky, coţ je 

potěšující zjištění. Odpovědi na otázku, zda je globální oteplování hrozbou pro lidstvo, se 

zdají vyrovnané. Hrozbou je pro 42% respondentů, pro 33% respondentů není a 25% 

respondentů neví. 
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Zajímavé je, ţe většina respondentů není spokojena s přístupem rodičů k ochraně ţivotního 

prostředí při výchově svých potomků. Je překvapující aţ zaráţející, vzhledem k 

„profesnímu“ sloţení skupiny dotazovaných, odpověď 30% respondentů, ţe ochrana 

ţivotního prostřed není legislativně upravena. 18% respondentů odpovědělo, ţe neví. Coţ 

není příjemné zjištění. I přesto polovina respondentů není spokojena s legislativní úpravou 

ochrany ţivotního prostředí.  
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4. Trestná činnost proti životnímu prostředí z pohledu Policie ČR 

Právní úprava v oblasti ţivotního prostředí v  bývalé Československé federativní republice 

byla poprvé řešena aţ v období po listopadu roku 1989. V rychlém sledu vznikaly orgány 

státní správy a legislativní normy upravující oblast ţivotního prostředí. Rozhodující byl 

vznik Ministerstva ţivotního prostředí ČR, České inspekce ţivotního prostředí. Vznikla 

řada právních norem definujících základní pojmy v oblasti ţivotního prostředí. 

Trestné činy proti ţivotnímu prostředí jsou v současné době společensky nebezpečnou 

formou kriminality. Vyznačují se značnou latencí a problémy při jejím dokazování působí 

nepřehledná a roztříštěná právní úprava dané problematiky. Jedná se např. o zákon o 

myslivosti, zákon o rybářství, zákon o lesích zákon o odpadech apod. Mezi typické formy 

této trestné činnosti patří: 

- lesní a vodní pytlačení; 

- hrozby ţivotnímu prostředí v podobě odpadů; 

- znečištění zdrojů jako je voda, ovzduší a zemědělský půdní fond; 

- dovoz a vývoz chráněných ţivočichů a rostlin. 

Pro značnou část případů kriminality páchané na ţivotním prostředí je příznačná určitá 

míra latence, spiknutí a organizovanost.  Orgány činné v trestním řízení se většinou o 

některých případech nedozví. Tyto případy pak nelze jakýmkoliv způsobem postihnout.  

Případy, které jsou orgánům činným v trestním řízení známy, nemusí být vţdy zdárně 

vyřešeny, a to z několika důvodů. Nejčastější příčinou je pozdní oznámení o podezřelé 

činnosti, s tím souvisí velmi nízká šance dopadnout pachatele při činu, získat nezbytné 

důkazy z místa činu, nízká odbornost příslušníků Policie ČR a nedostatečná spolupráce 

s příslušnými orgány státní správy. 
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4.1 Charakteristika hlavních typů kriminality páchané na životním 

prostředí 

4.1.1 Neoprávněné nakládání s odpady 

Odpady vznikají jako vedlejší produkt ţivota společnosti, tedy jako vedlejší produkt 

většiny lidských činností. Většinou je odpad ukládán jako nepotřebný produkt,  uţ méně 

častěji je recyklován a vyuţíván jako například druhotná surovina. 

Nakládání s odpady představuje pro celý svět závaţný problém. Nelegální likvidace 

odpadů, zvláště pak odpadů z kategorie nebezpečného odpadu, jehoţ legální likvidace 

souvisí s vysokými investicemi, je jednou z nejlukrativnějších oblastí kriminality, mnohdy 

páchané formou zločinného spolčení či organizovaně.  

V České republice základní právní normou vztahující se na odpady je zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů. Tento zákon řeší nakládání se všemi odpady 

s výjimkou: odpadních vod, odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, odpadů drahých kovů, radioaktivních odpadů, lidských ostatků, konfiskátů 

ţivočišného původu, nezachycených emisí znečišťujících ovzduší a odpadů trhavin. Zda 

patří odpad do kategorie „nebezpečných odpadů“, řeší příloha č. 2 zákona o odpadech, ve 

které jsou uvedeny všechny sloţky, které činí odpad nebezpečným. Zákon rovněţ 

upravuje: způsob provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů a povinnosti při přepravě odpadů. [8] Obecně se jedná o nepovolenou přepravu 

odpadů.  

Odpadem je podle § 3 odst. 1 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech: „Kaţdá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze 

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu“. 

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností: 

- výbušnost, 

- hořlavost 
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- oxidační schopnost, 

- tepelnou nestálost organických peroxidů, 

- schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, 

- ekotoxicita, 

- následná nebezpečnost,  

- akutní toxicita, 

- pozdní účinek, 

- ţíravost, 

- infekčnost, 

- radioaktivita. 

Působnost Policie ČR je upravena zákonem č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 140/1961, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do té doby 

chybějící kompetence Policie ČR v oblasti odpadového hospodářství byla doplněna  - § 71 

zařadil Policii ČR mezi orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. 

Podle „§ 71 Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Veřejnou správu v 

oblasti odpadového hospodářství vykonávají: 

 a) ministerstvo, 

 b) Ministerstvo zdravotnictví, 

 c) Ministerstvo zemědělství, 

 d) inspekce, 

 e) Česká obchodní inspekce, 

 f) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

 g) celní úřady, 

 h) Policie České republiky, 

 i) orgány ochrany veřejného zdraví, 

 j) krajské úřady, 

 k) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

 l) obecní úřady a újezdní úřady  
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a v § 77a vymezil působnost Policie ČR v oblasti pohraničního odbavování a nakládání 

s odpady: „ Policie ČR v rámci pohraničního odbavování a v pásmu do 25 km od státních 

hranic zaznamenává a podle moţností dokumentuje podezřelé jevy a okolnosti 

nasvědčující nelegální přeshraniční přepravě odpadů do ČR. Předává zjištěné podněty 

orgánům inspekce a celním úřadům k provedení vlastních nápravných opatření, 

spolupracuje a v rámci součinnosti poskytuje odbornou pomoc a přiměřené podmínky 

orgánům inspekce a celních úřadům. Policie ČR v rámci spolupůsobení a při získávání 

informací potřebných pro plnění úkolů podle odst. 1 postupuje a vyuţívá oprávnění podle 

příslušných právních předpisů. Policie ČR si při plnění úkolů podle odst. 1 můţe vyţádat 

odbornou pomoc orgánů inspekce nebo celních úřadů“ [9] 

Z pohledu trestního práva jsou důleţitá ustanovení týkající se vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů za účelem jejich odstranění a jejich vyuţití. Dováţený odpad je deklarován jako 

odpad jiné kategorie, přičemţ je předstíráno, ţe se jedná o odpad určený k vyuţití, i kdyţ 

ve skutečnosti je dovezen za účelem odstranění. Dalším případem je, kdy věc, která je 

přepravována přes hranice, není přepravcem vůbec deklarována jako odpad. Česká firma 

přijme zahraniční odpad, který je původně deklarován jako odpad k vyuţití. Česká firma se 

stane drţitelem odpadu a jako svůj odpad ho uloţí na skládku, čím dojde k faktickému 

odstranění odpadu. V těchto případech můţe být pachatelem kdokoliv, tedy i například 

řidič dopravního prostředku, který přepravu uskuteční v rozporu s právními předpisy. 

Postiţitelný je jakýkoliv „směr“ uskutečněné přeshraniční přepravy, tj. export, tranzit i 

import. Skutková podstata výše uvedeného trestného činu můţe být naplněna například 

tím, ţe je přepravován jiný odpad, neţ je uvedeno na přepravních dokladech; je 

předstíráno, ţe přepravovaný odpad je určen k vyuţití, ale je určen k odstranění. 

V posledních letech existuje stálé nebezpečí nedovoleného dovozu odpadu nebo méně 

kvalitních druhotných surovin do České republiky. Zahraniční firmám se nevyplácí odpady 

ze separovaného sběru dotřiďovat a jsou do České republiky dováţeny k levnější úpravě 

nebo k předstíranému třídění. Ve skutečnosti však účelem těchto dovozů můţe být 

jednoduché zbavení odpadu, který český příjemce dlouhodobě uskladní. Úloţiště odpadu, 

které není kontrolováno, můţe znamenat váţné nebezpečí pro ekologii. 
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Dne 1. května 2004 přistoupila České republika do Evropské unie. Od tohoto dne 

neexistují na hranicích hraniční celní úřady. Kontroly se provádějí pouze namátkově, coţ 

je z hlediska nebezpečnosti nelegálních dovozů odpadů nedostatečné. Problematika vrácení 

odpadů přes hranice je sloţitá, neboť i v případě, ţe je zjištěno, ţe přeprava je ilegální, 

neexistuje okamţitá cesta, jak přepravce donutit k návratu zpět přes hranice.  

Jedním z nejznámějších případů neoprávněného nakládání s odpady je kauza skládky 

v obci  Libčeves v okrese Louny. Na skládku v Libčevsi se přišlo v lednu roku 2006 poté, 

co Celní správa spolu s Policií České republiky uspořádali zátah s krycím jménem Odpad. 

Na silnici mezi Cínovcem a Dubí byl zadrţen nákladní automobil, jehoţ řidič měl v 

dodacích listech napsáno, ţe veze plasty do Libčevsi. Pod plachtou však policisté našli 

balíky lisovaného komunálního odpadu. Kdyţ celý nezákonný obchod vyšel najevo, 

německý majitel - firma DUX - se zavázal, ţe hory věcí z Libčevsi vrátí zpět "domů", do 

Německa. V Libčevsi na skládce naopak vypuklo několik poţárů, které byly 

pravděpodobně zaloţeny, aby se odpad zlikvidoval a nemusel se odváţet zpět do Německa. 

V kauze, ve které Policie České republiky původně vyšetřovala 31 lidí, devět osob bylo 

obviněno, nebude nikdo potrestán, neboť státní zástupce trestní stíhání zastavil. 

4.1.2 Poškození lesa 

Co je to vlastně les? Odpověď nalezneme v základní právní normě upravující ochranu lesa, 

a tou je zákon č.289/1995 Sb., lesní zákon: „Lesem se rozumí lesní porosty s jejich 

prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa“. Vedle hospodářské funkce plní lesy i 

funkce mimoprodukční. Příznivě ovlivňují klimatické a vodní poměry, produkují kyslík, 

zachycují prach a jiné škodlivé látky z ovzduší, chrání půdu před vodní a větrnou erozí, 

tlumí hluk, tvoří přirozené prostředí pro mnohé druhy rostlin a ţivočichů apod. 

Platná právní úprava ochrany lesa směřuje do čtyř hlavních úseků, kterými jsou: 

- ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

- ochrana lesa při obecném uţívání lesů, 

- ochrana lesa při hospodaření v lesích, 
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- ochrana lesa proti škůdcům a jiným škodlivým činitelům. 

V devadesátých letech 20. století se změnou vlastnických práv v lesích objevil problém 

nezákonných těţeb. Těţby probíhaly a probíhají v rozporu s právními předpisy bez ohledu 

na těţební moţnosti porostů. Nepovolené těţby se koncentrují především do menších 

soukromých lesních majetků, získaných koupí od původních vlastníků, výjimkou nejsou 

ani případy poškozování lesů v menších lesních majetcích obcí a měst.  

Předmětem zájmu pachatele je stojící lesní porost odpovídajícího stáří a vzrůstu, který je 

moţno prodejem vytěţené dřevní hmoty ekonomicky zhodnotit. Postupy pachatelů: 

1. Les je od původního vlastníka odkoupen a následně vytěţen: 

Zájemce o koupi lesa kontaktuje vlastníka lesa a snaţí se zjistit výměru a stav lesa. 

Vyskytují se i případy, kdy si zájemce opatřuje informace o vlastníkovi a výměře jeho 

lesního pozemku od příslušných katastrálních úřadů. Po zjištění stavu lesa a sjednání kupní 

ceny i platebních podmínek nastupuje na scénu tzv. „bílý kůň“, který kupní smlouvu 

podepíše a zaplatí kupní cenu. K samotné těţbě dřevní hmoty pak dochází bezprostředně 

po zápisu vlastnického práva k lesnímu pozemku do katastru nemovitostí, v některých 

případech i dříve, vţdy však bez souhlasu odborného lesního hospodáře či regionálního 

referátu ţivotního prostředí. Skupina najatých těţebních dělníků pak dotčený porost pokácí 

během několika hodin. Následující den je připravená stejná či jiná skupina dělníků, kteří 

jiţ disponují smlouvou o dílo (na zpracování pokácené dřevní hmoty) a poraţené stromy 

upraví (osekají větve, zbaví kůry, apod.). Tito dělníci samozřejmě popírají účasti na 

pokácení předmětných stromů. Vyskytují se i případy, ve kterých je nevytěţená parcela 

prodána dalšími vlastníkovi (dalšímu „bílému koni) za účelem ztíţení moţnosti 

zdokumentování těţebních aktivit na daném pozemku. Vytěţená dřevní hmota je určena 

převáţně pro vývoz. Jednání pachatelů tak nabývá charakteru organizovaného zločinu.  

2. Zájemce o vytěţení les odkoupí a poté oznámí poškození lesa neznámým pachatelem: 

Nový vlastník podává těsně po zakoupení pozemku trestní oznámení na neznámého 

pachatele pro trestný čin poškozování cizí věci z důvodu tzv. „směrových zářezů“ na 
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stromech, které sám způsobil nebo záměrně nechal způsobit. Současně o tomto stavu 

uvědomuje příslušné správní orgány ve snaze docílit vydání povolení k jejich pokácení, 

které by mu za normálních okolností vydáno nebylo.  

3. Odcizení lesního porostu: 

V podstatě se jedná o trestný čin krádeţe, který můţe být kvalifikován i jako spáchaný 

v jednočinném souběhu s trestným činem poškozování lesa těţbou. Pachatel odcizí z 

pozemku, ke kterému nedisponuje ţádnými věcnými právy, dřevní hmotu, ať jiţ 

pokácením stojících stromů či odcizením dříve poraţené dřevní hmoty. Ve většině případů 

jde o menší mnoţství dřevní hmoty, která je určena pro vlastní potřebu nebo k dalšímu 

prodeji.  

4. Poškození okolního lesního porostu při těţební činnosti: 

Pachatel při snaze co nejrychleji vyvézt vytěţenou dřevní hmotu z lesa vyvrátí či poškodí 

stojící stromy, které mohou náleţet vlastníkům sousedních pozemků.[8] 

Dokumentace trestné činnosti páchané v souvislosti s neoprávněnou těţbou dřeva je časově 

náročná, a to vzhledem k určitému stupni organizovanosti. V souvislosti s nelegálními 

těţbami dříví v lesích v ČR je zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 

předpisů, je ošetřena nejen odpovědnost vlastníků předmětných pozemků, ale i 

odpovědnost podnikatelských subjektů. Trestně právní odpovědnost je upravena trestním 

zákonem, a to § 295 Poškození lesa. 

4.1.3 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě 

rostoucími rostlinami 

Nelegální obchod s chráněnou flórou a faunou se řadí spolu s obchodováním se zbraněmi, 

drogami a odpady mezi finančně nejvýnosnější druh obchodu. Důvody jsou prosté. 

V některých státech je cena ohroţeného exempláře několikanásobně niţší neţ 

v hospodářsky vyspělých zemích. Také hrozící postihy (trestní sazba za „pašování“) jsou 

ve velkém nepoměru s hodnotou kontrabandu a ziskem pocházejícím z této trestné 
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činnosti. V posledních několika letech se drţení exotického zvíře nebo pěstování vzácné 

rostliny stalo prestiţní módní záleţitostí.  

Nejčastěji se obchodují opice, savci a papoušci, dravci, plazi a obojţivelníci, kaktusy, 

sukulenty a orchideje. Předmětem výnosného obchodu je také slonovina, lovecké trofeje, 

krokodýlí kůţe, vzácní motýli atd.  

Česká republika je ode dne 1. 1. 1993 smluvní stranou Úmluvy CITEC (Comvention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Úmluva o 

mezinárodním obchodu ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích 

rostlin. Někdy je tato úmluva nazývána Washingtonskou úmluvou.  Cílem úmluvy CITES 

je usměrňování mezinárodního obchodu s ohroţenými druhy ţivočichů a rostlin. Tedy 

ochrana některých druhů před vyhubením v přírodě pro jejich rozsáhlý odchyt a sběr pro 

mezinárodní obchod. Regulace odchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních 

povolení, která vystavují příslušné orgány členských zemí. [10] 

Hlavním kontrolním orgánem CITES v České republice je ČIŢP, která kontroluje 

dodrţování zákonů v oblasti CITES a za jejich porušení ukládá pokuty. Celkový objem 

případů nelegálního nakládání s druhy podle Úmluvy CITES lze demonstrovat na datech 

ČIŢP, viz tabulka č. 1. 
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Tabulka 1: Přehled činnosti ČIŢP v CITES 

 rok 

kontroly 

počet 

pokuty v právní moci 

(zahrnuje i blokové pokuty) 

zabavení v právní moci  

počet celkem Kč počet počet exemplářů 

2000 768 93 1 199 300  49 686 + 1 339 kg korálů 

2001 667 111 504 600 38 

76 + 2,5 kg korálů,  

8,2 kg kaviáru, 3 kg TCM 

2002 709 111 866 100 45 

79 + 480 krabiček TCM,  

0,3 kg kaviáru 

2003 926 283 523 200 47 

277 + 10 kg TCM,  

77,5 kg masa 

2004 822 144 765 750 17 

622 + 25 kg TCM,  

0,3 kg korálů 

2005 966 195 952 150 49 630 + 203 evropských ptáků  

2006 748 129 1 210 950 51 

864 (zahrnuje i evrop. ptáky)  + 

21,3 kg TCM, 500 balení TCM 

pilulek,  

90 svazků sněţenek 

2007 622 142 901 350 59 896 

2008 470 123 1 328 800 49 1 618 + 28 kg TCM 

2009 360 119 734 900 62 880 + 250 g kaviáru 

 Zdroj: www:cizp.cz [11] 
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Nezákonný obchod a manipulace s ohroţenými druhy ţivočichů a rostlin se realizuje 

především cestou nelegálního dovozu exemplářů těchto druhů ze zemí jejich původu a 

následným obchodováním s nimi. 

Nejčastěji se do České republiky dováţejí tyto CITES exempláře: 

- ţivé exempláře např. papoušci, ţelvy, hadi; 

- mrtvé exempláře např. mořské korály; 

- části exemplářů a výrobky z nich např. lovecké trofeje, kůţe. 

U tohoto druhu trestné činnosti rozlišujeme pět základních forem: 

- Odnímání chráněných druhů ţivočichů a rostlin z lokalit jejich přirozeného výskytu a 

jejich skrytý transport do České republiky jako cílové nebo tranzitní země. 

- Transport chráněných exemplářů s pouţití nepravých dokladů. 

- Záměrná klamná deklarace převáţených exemplářů z hlediska jejich druhové příleţitosti. 

- Nelegální dovoz exemplářů bez jejich zjevného ukrytí, s argumentací, ţe se jedná o jedince 

odchované v umělých podmínkách, a tím tedy nepocházejících z volné přírody. 

- Odnímání volně ţijících ţivočichů nebo rostlin z přírody v mnoţství, které můţe ohrozit 

existenci těchto populací v jejich přirozeném prostředí. [8] 

Dalším kontrolním orgánem CITES je Celní správa, která provádí kontrolu nad zboţím 

podléhajícímu celnímu dohledu. Tři exempláře ara kobaltového, který patří k nejvíce 

ohroţeným ţivočišným druhům na světě, byly objeveny pracovníky celní správy. Celníci 

je zadrţeli českým pašerákům, kteří byli zapojeni do mezinárodní sítě obchodující s 

papoušky za miliony korun. Jeden ara kobaltový má na černém trhu hodnotu 3 aţ 4 

miliony korun. Ve skutečnosti je jejich cena nevyčíslitelná. Zatčení českých pašeráků 

předcházela pětiletá práce celníků. Čeští celníci začali rozplétat síť překupníků a pašeráků 

v březnu 2005, kdy byl na ruzyňském letišti zadrţen český kurýr, který nelegálně dováţel 

18 vajec papoušků. Měl je uloţené ve speciálně vyrobených pásech, které si otočil kolem 

těla. Pět pašeráků je uţ obviněno z nelegálního obchodu a hrozí jim aţ osm let vězení. 
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4.1.4  Poškození a ohroţení ţivotního prostředí 

V ustanovení § 293 zákona č. 40/2009 je uvedeno: „Kdo úmyslně znečistí nebo jiným 

způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou sloţku ţivotního prostředí tím, ţe 

poruší zákony o ochraně ţivotního prostředí nebo jeho sloţek nebo zákony o ochraně a 

vyuţívání přírodních zdrojů nebo zákony o chemických látkách nebo chemických 

přípravcích, a na zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí oblasti 

nebo ve vodním zdroji, u něhoţ je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo 

tyto lokality, a tím ohrozí společenstva nebo populace volně ţijících ţivočichů nebo planě 

rostoucích rostlin, nebo kdo úmyslně takové poškození ţivotního prostředí zvýší nebo ztíţí 

jeho odvrácení nebo zmírnění.“ Pro spáchání tohoto trestného činu je podstatné znečištění 

nebo jiné poškození výše uvedených sloţek ţivotního prostředí, dále pak porušení zákonů 

o ochraně ţivotního prostředí nebo jeho sloţek nebo zákonů o ochraně a vyuţívání 

přírodních zdrojů nebo zákonů o chemických látkách nebo chemických přípravcích. 

K tomuto trestnému činu musí dojít na zvláště chráněném území, v evropsky významné 

lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním zdroji, u něhoţ je stanoveno ochranné pásmo nebo 

na větším území mimo tyto lokality a pachatel tak ohrozí společenstva nebo populace 

volně ţijících ţivočichů nebo planě rostoucích rostlin. Předpokladem je také zvýšení 

poškození prostředí nebo ztíţení jeho odvrácení nebo zmírnění. Definice pojmů zvláště 

chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsou obsaţeny v § 3 odst. 1 

písm. o) zákona o ochraně přírody a krajiny: „přírodní stanoviště v zájmu Evropských 

společenství (dále jen "evropská stanoviště") jsou přírodní stanoviště na evropském území 

členských států Evropských společenství těch typů, které jsou ohroţeny vymizením ve 

svém přirozeném areálu rozšíření nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku 

svého ústupu či v důsledku svých přirozených vlastností nebo představují výjimečné 

příklady typických charakteristik jedné nebo více z biogeografických oblastí, a která jsou 

stanovena právními předpisy Evropských společenství;1b) jako prioritní se označují ty 

typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území členských států Evropských 

společenství ohroţené vymizením, za jejichţ zachování mají Evropská společenství 
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zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy Evropských společenství“. 

Definici znečišťování a poškozování ţivotního prostředí máme moţnost najít v ustanovení 

§ 8 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí: „Znečišťování ţivotního 

prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do 

ţivotního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo mnoţstvím 

cizorodé pro dané prostředí. Poškozování ţivotního prostředí je zhoršování jeho stavu 

znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.“ 

Voda je přírodní zdroj a jako sloţka ţivotního prostředí má nezastupitelnou roli v ţivotě, a 

to nejen v ţivotě člověka. Vývoj lidské společnosti je úzce spjat s vodními zdroji – 

pozitivně při jejich vyuţívání, ale i negativně poškozováním přirozeného charakteru 

vodních ekosystémů a zhoršováním kvality i kapacity vodních zdrojů vlivem civilizačních 

faktorů.  

V oblasti vodního hospodářství je trestná činnost charakteristická vysokou latencí. Z 

ekonomických důvodů dochází k přerušení provozu čističek odpadních vod. Nevyčištěné 

odpadní vody jsou pak vypouštěny přímo do vodních toků a dochází ke kontaminaci 

vodních zdrojů. K další trestné činnosti můţe dojít při skladování nevyuţitých kalů, které 

se skladují nezákonným způsobem a průsaky do okolní půdy znečišťují spodní vody. 

Usazeniny na dně vodních toků a nádrţí jsou často váţně kontaminovány. Nejčastěji 

páchaná trestná činnost v oblasti vodního hospodářství souvisí s úniky ropných produktů 

do vod, v oblasti zemědělství s pouţíváním dusíkatých hnojiv, fosfátů a pesticidů.  

Jedním z případů znečistění vodního toku bylo i masivní znečištění řeky Bíliny. Mostecká 

policie uzavřela po půl roce vyšetřování rozsáhlé vánoční ekologické havárie na řece 

Bílině. Směs benzínů vytekla z provozu Petrochemie 23. prosince v roce 2009 a zamořila 

řeku v délce několika kilometrů. Hasiči postavili na Bílině více neţ 10 norných stěn od 

chemičky aţ po ústecké Trmice. Stopy uniklé látky se totiţ objevily aţ v Labi. 
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Podle policejního vyšetřování za celou ekologickou havárii můţe nedbalost pracovníků v 

provozu Petrochemie. Tito pracovníci byli obviněni z přečinu ohroţení a poškození 

ţivotního prostředí. Podle analýz Povodí Ohře byly během znečištění v řece aţ 

tisícinásobně překročeny přípustné limity. V tehdejších odebraných vzorcích vody se 

objevily nebezpečné látky, jako jsou benzen, toluen, xylen, styren a naftalen. Následkem 

toho uhynuly v Bílém potoce i Bílině ryby. ČIŢP udělila společnosti Unipetrol RPA za 

únik ropných látek do Bílého potoka a následně do řeky Bíliny pokutu 1,75 milionu korun. 

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůleţitějších sloţek ţivotního prostředí, bez kterého se 

nemůţe obejít. Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon stanoví práva a povinnosti provozovatelů zdrojů 

znečišťování ovzduší, nástroje ke sniţování mnoţství látek, které znečišťují ovzduší, 

poškozují ozonovou vrstvu a působí klimatické změny, působnost správních orgánů a 

opatření k nápravě a sankce. 

Protiprávními jednáními na úseku ochrany ovzduší jsou úmyslná nedodrţování předpisů 

stanovujících podmínky ochrany ovzduší. Ze strany provozovatelů dochází k nedodrţování 

technických podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší, zkreslování okolností pro 

měření emisí znečišťujících látek, jeţ má prokázat dodrţování stanovených emisních 

limitu, apod. Většina případů je prováděna za účelem ekonomického prospěchu. Péče o 

ovzduší je právně řešena převáţně ve správním řízení, formou pokut a poplatku za 

překročení emisních limitu a povolených koncentrací škodlivin v ovzduší. Sankce za 

porušování předpisu na úseku ochrany ovzduší ukládá především CIŢP, dále obecní úřady 

nebo Česká obchodní inspekce. 

4.2 Analýza stavu a vývojových trendů u vybraných trestných činů proti 

životnímu prostředí od roku 2000 

U trestných činů Ohroţování a poškozování ţivotního prostředí úmyslného, Ohroţování a 

poškozování ţivotního prostředí z nedbalosti a Poškození lesa těţbou, viz tabulka č. 2, je 

na první pohled patrný značný pokles počtu jednotlivých skutků v uplynulé dekádě. Tato 
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skutečnost je nepochybně zapříčiněna řadou faktorů, které by se mohly dát shrnout pod 

pojem změny společenského klimatu.  Ta je výsledkem práce všech orgánů, organizací i 

jednotlivců, jejichţ úkolem a zájmem je ochrana a zlepšování ţivotního prostředí. Do této 

situace se promítly změny legislativy, činnost ministerstva ţivotního prostředí a jím 

řízených orgánů, ČIŢP, AOPK ČR, zájmových sdruţení občanů apod. Velmi významný 

vliv má činnost škol od základních po vysoké.  Větší zájem veřejnosti o ţivotní prostředí 

nepochybně vyvolala i represivní a preventivní práce Police ČR a její následná 

medializace. Sledování objasněnosti při tak malých počtech skutků jako v posledních 

letech pak nemá ţádnou vypovídací hodnotu a slouţí pouze jako velmi malá část 

statistického vykazování činnosti policejních útvarů jako celků. 

Tabulka č. 2: Registrované a objasněné skutky podle zákona č. 141/1960 Sb. §§ 181a Ohroţování a 

poškozování ţivotního prostředí úmyslné, 181b Ohroţování a poškozování ţivotního prostředí z nedbalosti, 

181c Poškození lesa těţbou. 

rok § 181a 

registrováno 

§ 181a 

objasněno 

§ 181b 

registrováno 

§ 181b 

objasněno 

§ 181c 

registrováno 

§ 181c 

objasněno 

2000 84 76 26 21 - - 

2001 67 59 27 21 - - 

2002 69 51 44 21 10  8 

2003 22 16 15 9 11 6 

2004 19 4 17 7 11 6 

2005 10 1 12 5 9 3 

2006 10 5 17 7 3 3 

2007 15 4 13 4 6 5 

2008 8 5 9 1 4 3 

2009 2 4 4 9 1 5 

 Zdroj: Policejní prezidium České republiky 12 
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U trestného činu pytláctví opět potvrzuje významný sestupný trend v nápadu jednotlivých 

trestných činů, viz tabulka č. 3. K trestnému činu pytláctví se podrobněji vrátím 

v komentáři k tabulce č. 4.  

Skutková podstata trestného činu neoprávněného nakládání s odpady byla do trestního 

zákona zařazena po skandálu s  dovozem komunálního odpadu na naše území ze SRN. I 

kdyţ v trestním řízení byly tyto případy zastaveny, a to právě proto, ţe tato skutková 

podstata v trestním zákoně chyběla, sehrála jejich medializace velmi kladnou úlohu. 

Veřejnost si lépe všímá svého okolí a na případné podezření na neoprávněné nakládání 

s odpady často upozorňuje. Je však nutno uvést, ţe tohoto trestného činu se lze v rámci 

území ČR dopustit pouze při nakládání s nebezpečnými odpady a s ostatními kategoriemi 

odpadů pouze při jejich nedovolené přepravě přes hranice. Po vstupu do ČR do 

Schengenského prostoru je pak kontrola takového nakládání s odpady problematická a 

závisí tak většinou pouze na namátkových kontrolách orgánů Celní správy.  

Tabulka č. 3: Registrované a objasněné skutky podle zákona č. 141/1960 Sb. §§ 178a Pytláctví,  181e 

Nakládání s odpady, 181f  Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně ţijícími ţivočichy a planě 

rostoucích rostlin. 

rok § 178a 

registrováno 

§ 178a 

objasněno 

§ 181e 

registrováno 

§ 181e 

objasněno 

§ 181f 

registrováno 

§ 181f 

objasněno 

2000 702 675 - - - - 

2001 708 660 - - - - 

2002 488 415 2 - - - 

2003 430 350 0 1 4 4 

2004 381 296 6 3 6 5 

2005 369 262 3 2 5 2 

2006 235 165 14 10 16 8 

2007 179 101 9 3 24 17 
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2008 178 116 10 2 11 6 

2009 122 197 5 1 16 11 

 Zdroj: Policejní prezidium České republiky 12 

Tabulka č. 4, viz níţe, je pokračováním tabulky č. 3 po nabytí účinnosti trestního zákoníku 

-  zákona č. 40/2009 účinného od 1. 1. 2010.  U neoprávněného nakládání s odpady a 

neoprávněného nakládání s chráněnými druhy ţivočichů a rostlin se změnila v podstatě jen 

čísla paragrafů a rektifikace nepřinesla u prokazování těchto trestných činů nic nového.  

Skutková podstata trestného činu pytláctví však byla změněna zcela zásadně a to uţ první 

větou v prvním odstavci, která zní: „ Kdo neoprávněně uloví zvěř nebo ryby v hodnotě 

nikoliv nepatrné.“ Oproti zákonu č. 141/1960 Sb. došlo tímto ke dvěma významným 

změnám. K naplnění skutkové podstaty můţe nyní dojít pouze za předpokladu, ţe došlo 

k dokonání činu (kdo uloví). Oproti minulosti není tedy trestným činem samotný lov nebo 

rybaření, pokud nebyla zvěř či ryba ulovena. K tomu však ještě musí mít ulovená zvěř 

nebo ryba hodnotu nikoliv nepatrnou, tedy dle současné úpravy 5.000,- Kč.  Z tohoto 

důvodu se po nabytí účinnosti zákona č. 40/2009 Sb. jiţ nevyskytl trestný čin pytláctví, 

kde by bylo porušeno právo rybaření a tyto případy jsou nadále řešeny pouze 

v přestupkovém řízení. To se významně projevuje i na celkovém počtu trestných činů 

pytláctví, neboť lov ryb u tohoto trestného činu tvořil odhadem devadesát procent nápadu. 

Přesnější údaj není k dispozici, protoţe nebylo a není rozlišováno, zda předmětem útoku je 

právo myslivosti nebo rybářství. U lovné zvěře, která spadá do práva myslivosti, pak musí 

být hodnota ulovené zvěře vţdy stanovena znaleckým posudkem a její hodnota často také 

nedosahuje 5.000,- Kč. Ministerstvo zemědělství ČR vydalo na ţádost Policejního prezidia 

ČR ceník lovné zvěře. Jedná se však pouze o doporučení a ceník nemá oporu v ţádném 

právním předpise. Počty registrovaných trestných činů pytláctví tak nemají ţádnou 

vypovídací hodnotu, protoţe při stíhání konkrétního známého pachatele vţdy dojde na 

znalecké zkoumání a uvedený ceník není pro znalce závazný. Dá se tak říci, ţe ve 

skutečnosti k naplnění skutkové podstaty trestného činu pytláctví můţe nyní dojít pouze 

ulovením cenné trofejní zvěře a nebo většího počtu kusů zvěře současně. 
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Tabulka č. 4: Registrované skutky podle zákona č. 40/2009 Sb. §§ 304 Pytláctví, 293 Poškozování a 

ohroţování ţivotního prostředí, 294 Poškození a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti, 295 Poškození 

lesa, 298 Neoprávněné nakládání s odpady, 299 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími 

ţivočichy a planě rostoucími rostlinami. 

rok § 304 § 293 § 294 § 295 § 298 § 299 

1.pol. 

2010 

30 5 5 3 3 11 

 Zdroj: Policejní prezidium České republiky 12 



                                  Bc. Jana Matonohová: Environmentální kriminalita  

2011                                                                                                                                                            
- 38 - 

 

5. Trestněprávní odpovědnost za protiprávní jednání na životním 

prostředí 

5.1 Právní odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí 

Právo je jedním z normativních společenských systémů. Představuje systém obecných 

vzorců chování (právních norem) lidí ve vztazích mezi sebou. Právo, kromě toho, ţe 

stanoví základní vzorce lidského chování ve vztahu k ţivotnímu prostředí, poskytuje také 

společenské záruky, ţe chování překračující dovolenou hranici nepříznivého působení na 

ţivotní prostředí, nebude ze strany státních orgánů tolerováno. 

Právní odpovědnost je zvláštním druhem odpovědnosti, kterou tvoří, konkrétní práva a 

povinnosti subjektu právních vztahů. Na jedné straně jsou to konkrétní právní povinnosti 

subjektu, který porušil zákon, na druhé straně jde o práva subjektu zastupujícího zájem 

veřejnosti, zpravidla správního orgánu, orgánu veřejné správy nebo soudu zahájit řízení 

proti tomu, kdo práva povinnosti porušil, příslušnou sankci nebo nařídit opatření. 8 

5. 2 Odpovědnost za správní delikty 

Z hlediska správní odpovědnosti za protiprávní jednání v oblasti ţivotního prostředí 

hovoříme nejčastěji o přestupcích a o správních deliktech právnických osob a fyzických 

osob. Správním deliktem je označováno protiprávní jednání, jehoţ znaky jsou uvedeny 

v zákoně, za které správní orgán ukládá trest nebo opatření. Správní odpovědnost za 

protiprávní jednání v oblasti ochrany ţivotního prostředí je zaloţena na tzv. správních 

sankcích, které jsou právními následky porušení právních norem ve státní správě a svým 

obsahem jsou opatřeními správního donucení. Tyto sankce můţeme rozlišit na správní 

tresty a ostatní správní sankce. Správní tresty jsou zaměřeny k potrestání toho, kdo porušil 

právní povinnosti a současně k výchovnému působení na něho. Odstranění protiprávního 

stavu i jeho nepříznivých důsledků jsou cílem ostatních správních sankcí. Správní delikty 



                                  Bc. Jana Matonohová: Environmentální kriminalita  

2011                                                                                                                                                            
- 39 - 

v sobě zahrnují přestupky nebo ostatní správní delikty. Subjektem oprávněným k ukládání 

sankcí za protiprávní jednání právnických osob jsou orgány státní správy ochrany 

ţivotního prostředí, ve většině případů CIŢP a příslušný obecní a krajský úřad (ochrana 

vod, lesa, přírody a odpadu). Mezi oprávněné orgány patří téţ pověřené obecní úřady, 

orgány obcí či správy chráněných krajinných oblastí a národních parku. 

5.2.1 Odpovědnost za přestupky 

Právní úprava přestupků v České republice je provedena zejména zákonem č. 200/1990 

Sb., o přestupcích. V ustanovení § 2 přestupkového zákona je přesně určeno, ţe 

přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně. Mimo přestupkový 

zákon, jsou skutkové podstaty přestupků obsaţeny v některých speciálních zákonech na 

úseku ochrany ţivotního prostředí (stavební zákon, o ochraně přírody a krajiny, o lesích, na 

ochranu zvířat proti týrání, o odpadech aj.). Jako sankce za přestupky jsou pouţívány - 

napomenutí, pokuty, zákaz nebo omezení činnosti, propadnutí věci.  Právnické osoby 

nemohou být subjekty odpovědnosti za přestupky.  

5.2.2 Odpovědnost za jiné správní delikty 

Subjekty této odpovědnosti jsou fyzické i právnické osoby. O jiných správních deliktech 

fyzických osob hovoříme v případech protiprávního jednání, které není upraveno 

přestupkovým zákonem, ale zvláštním zákonem např. zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích.  

Jiné správní delikty právnických osob jsou porušením povinností stanovených na ochranu 

ţivotního prostředí v řadě zvláštních předpisů. Tato právní úprava však není do současné 

doby v České republice jednotná. 

5.2.3 Občanskoprávní odpovědnost - odpovědnost za škodu 

Předpokladem odpovědnosti za škodu je vznik škody. Škoda podle obecné právní teorie je 

chápána jako majetková újma na věci a jako taková je vyčíslitelná. Nejčastější normou 
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uplatňovanou k  zajištění náhrady škody vzniklé na ţivotním prostředí je občanský 

zákoník. Ve svém ustanovení § 420 stanoví tzv. prevenční povinnost: „Kaţdý je povinen 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku, na přírodě a na 

ţivotním prostředí. Pojem škoda je obsaţena v občanském zákoníku, ale není přesně 

definována.  Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku je navíc vázána návrhem 

osoby, která je vlastníkem věci poškozené nebo zničené věci. 8 

5.2.4 Ekologická odpovědnost - odpovědnost za ekologickou újmu 

Tato forma právní odpovědnosti se v právním řádu České republiky poprvé objevila 

v zákoně č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. V ustanovení § 10 ji vymezil jako „ ztrátu 

nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich sloţek nebo 

narušením vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. V roce 2008 vstoupil v účinnost 

zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů, který upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě 

a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně 

ţijících ţivočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto 

zákonem, na vodě nebo půdě. Zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo na 

bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny provozní činností např. provoz 

zařízení, která vypouštějí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. 

5. 3 Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí  

Změny v trestním právu po roce 1989 přinesly novely trestního zákona, a to zákon č. 

159/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád a 

zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Zákony zavedly speciální 

skutkovou podstatu trestného činu ohroţení ţivotního prostředí. Další zásadní změna se 

objevuje v novele zákona č. 134/2002, kterým se mění trestní zákon, a to ve formulaci 

nových skutkových podstat. Jedná se o § 181a a 181b „Ohroţení a poškození ţivotního 

prostředí“, dále § 181c „Poškozování lesa těţbou“, § 181e „Nakládání s nebezpečnými 

odpady“ a § 181f,181g,181h „Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně ţijícími 
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ţivočichy a planě rostoucími rostlinami“. 

Významnou roli v ochraně ţivotního prostředí má nový trestní zákon. Od 1. ledna 2010, po 

47 letech účinnosti byl zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, nahrazen novým trestním 

zákoníkem, zákon č. 40/2009 Sb. Nový trestní zákoník podstatně změnilo trestní právo 

hmotné, došlo ke změně hodnotového systému české společnosti po roce 1989.  

V zákoně č. 40/2009 Sb., jsou trestné činy proti ţivotnímu prostředí, oproti zákonu č. 

41/1961 Sb., v samostatné hlavě č. VIII. zvláštní části zákoníku. Druhovým objektem 

trestných činů proti ţivotnímu prostředí obsaţených v hlavě VIII. je ochrana ţivotního 

prostředí jako základního ţivotního prostoru člověka, ţivočichů i jiných organismu. 

Skutkové podstaty zahrnují 2 skupiny trestných činů: 

- podle § 293 aţ § 301 TZ: Porušení ochrany ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek 

(původně § 181a aţ § 181h TZ z roku 1961); 

- podle § 302 aţ § 307 TZ: Porušení ochrany zvířat a rostlin (původně různá ustanovení TZ z 

roku 1961, např. § 191, § 203, § 178a). 

Převáţná část skutkových podstat je převzata z trestního zákona z roku 1961, ovšem 

s určitými změnami. Zcela nové skutkové podstaty jsou: 

- § 297 Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek; 

- § 303 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti; 

- § 305 Neoprávněná výroba, drţení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňující 

uţitkovost hospodářských zvířat.  

Některé zákonné znaky trestných činů proti ţivotnímu prostředí jsou konkretizovány 

v novele trestního zákoníku, a ta jak v obecných skutkových podstatách poškození a 

ohroţení ţivotního prostředí např. § 293 Porušení ochrany zvířat a rostlin) a poškození a 

ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti např. § 294 a zavedla moţnost trestního postihu 

za poškozování nebo ohroţování ţivotního prostředí jako celku i jeho sloţek, např. lesa (§ 

295 Poškození lesa), především chráněných nebo ohroţených ţivočichů a rostlin nebo 

volně ţijících ţivočichů a rostlin (§ 299 aţ § 301). Lépe řečeno umoţnila postih za zvláště 

škodlivé specifické zásahy do ţivotního prostředí, zejména v podobě těţby dřeva v lese (§ 
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295), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298) a odnímání nebo ničení ţivočichů a 

rostlin (§ 301). [11] 

Trestněprávní odpovědnost velmi úzce souvisí s trestným činem. Odpovědností v obecném 

významu rozumíme odpovědnost osoby za své jednání a chování. Odpovědnost můţe být 

morální, politická, společenská, právní apod. Základním předpokladem trestní 

odpovědnosti je spáchání trestného činu trestně odpovědným pachatelem, který svým 

protiprávním jednáním ohrozil nebo porušil zájmy chráněné trestní zákonem. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon: „trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestní a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně.“ Trestné činy dělíme 

na přečiny a zločiny. Přečiny jsou všechny nedbalostí trestné činy a úmyslné trestné činy, u 

kterých je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny 

jsou všechny trestné činy, které nejsou trestního zákona přečiny, zvlášť závaţnými zločiny 

jsou ty úmyslné trestné činy, u kterých je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí 

trestní sazby nejméně deset let. [13] 



                                  Bc. Jana Matonohová: Environmentální kriminalita  

2011                                                                                                                                                            
- 43 - 

 

6. Analýza možností Policie ČR při řešení ekologické kriminality 

Policie České republiky musí při vyšetřování trestné činnosti páchané na ţivotním 

prostředí postupovat v mezích moţností, které jí vymezují zákony České republiky, tedy 

zejména zákon o policii, trestní řád a trestní zákoník, případně zákon o přestupcích. 

Podle závazného pokynu policejního prezidenta spadá odhalování a vyšetřování trestné 

činnosti proti ţivotnímu prostředí do kompetence sluţby kriminální policie a vyšetřování, 

konkrétně odborů a oddělení hospodářské kriminality. Na kaţdém odboru hospodářské 

kriminality krajských ředitelství policie ČR jsou určeni dva specialisté a na kaţdém 

územním odboru SKPV (bývalá okresní ředitelství) jeden specialista na odhalování a 

vyšetřování kriminality páchané na ţivotním prostředí.  Metodickou činnost, kurzy a 

školení určených pracovníků zabezpečuje policejní prezidium. V důsledku značné 

fluktuace a neustálých pokusů o reorganizaci policie se v mnoha případech nedaří tuto 

specializaci obsadit kompetentními pracovníky. Odhalování a vyšetřování případů trestné 

činnosti na úseku ţivotního prostředí je ze všech problematik, kterými se SKPV zabývá, 

nejnáročnější na vzdělání a znalosti.  Policista určený k odhalování a vyšetřování trestných 

činů proti ţivotnímu prostředí by měl mít rozsáhlé znalosti z mnoha oborů, kterými se 

zabývají úzce specializované orgány a vědecké instituce. Je zjevné, ţe není v lidských 

silách být na všechny tyto oblasti a mnoho dalších odborníkem. Určený policista by měl 

tedy mít alespoň základní znalosti a zejména pak přehled o orgánech a organizacích 

specializovaných na jednotlivé oblasti. Úkolem policie je, aby v souladu s trestním řádem 

vyšetřila podezření ze spáchání trestného činu. Přitom vyuţívá zejména ustanovení § 8 

odst. 1 trestního řádu, který ukládá státním orgánům, právnickým a fyzickým osobám 

povinnost bez zbytečného odkladu a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty 

vyhovovat doţádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů.  Zjištění, 

zda byla naplněna skutková podstata konkrétního trestného činu, se pak v případech 

trestných činů proti ţivotnímu prostředí vţdy opírá o znalecký posudek. 
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Při odhalování trestných činů proti ţivotnímu prostředí má tedy Policie ČR stejné moţnosti 

jako v jiných oblastech s tím rozdílem, ţe ve větší míře spolupracuje s odbornými a 

kompetentními orgány a organizacemi. Dalším rozdílem je skutečnost, ţe ačkoliv trestné 

činy proti ţivotnímu prostředí spadají do příslušnosti okresních soudů, lze často v těchto 

případech pouţít při jejich odhalování operativní prostředky jako při odhalování 

nejzávaţnějších zločinů, neboť k ochraně zájmu chráněného zákonem zavazuje Českou 

republiku mezinárodní smlouva. 
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7. Závěry a doporučení 

Právo jako jedna ze základních forem kontroly společnosti hraje zvláště důleţitou roli. 

Právo ţivotního prostředí je jednou z nemladších oblastí. Navzdory tomu, ţe česká právní 

úprava před rokem 1989 fakticky neobsahovala samostatnou skutkovou podstatu trestného 

činu proti ţivotnímu prostředí, je důleţité poznamenat, ţe její současná podoba je odrazem 

významných změn, kterými od té doby prošla, a ţe se přinejmenším snaţí pruţně reagovat 

na mezinárodní situaci.  

Dalším důleţitým faktorem v této oblasti je i členství v Evropské unii. Do legislativy 

České republiky v oblasti ţivotního prostředí jsou postupně implementovány směrnice 

Evropské unie, neboť ochrana ţivotního prostředí se vlivem globalizace jiţ dávno stala 

globální záleţitostí. 

Slabinou dnešního stavu legislativy ale můţe být skutečnost, ţe trestá pouze fyzické osoby, 

kdyţ převáţnou většinu rozsáhlého poškození jedné či více sloţek ţivotního prostředí mají 

na svědomí právnické osoby, neboť ke škodlivým následkům dochází nejčastěji 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.  

V současné době ministerstvo spravedlnosti chystá zákon, podle něhoţ by trestní 

odpovědnost padla i na právnické osoby. Pokud se tato snaha podaří, lidé by tak nemohli 

vyhýbat trestní odpovědnosti tím, ţe se odvolají na rozhodnutí kolektivního orgánu 

právnické osoby. Právnické osoby dnes nelze efektivně postihnout, přestoţe jejich aktivity 

bývají často vyuţívány k zakrývání nelegální činnosti. 

Výsledkem všech těchto snah by mělo být to, o čem jsem psala v úvodu své práce. 

Zajištění práva na zdravé ţivotní prostředí pro občany této země a budoucí generace. 

Nejedná se však o dosaţení ideálního stavu. Jedná se o neustálý proces. Ţivotní prostředí 

se neustále mění a mění se čím dále, tím více i vlivem činnosti člověka.  Mění se krajina, 

skladba druhů v přírodě. Mění se klima. Málo lidí si v běţném ţivotě uvědomuje, ţe uţ 
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tady byly situace, kdy byl jen krok k totální katastrofě, kdy hrozil zánik lidstva nebo 

poškození zdraví milionů lidí. Jaderné zbraně, freony, DDT, PCB. Odstranění těchto 

hrozeb si vyţádalo značné úsilí politiků, vědců a organizací na celém světě. S některými se 

lidstvo úplně nevyrovnalo dodnes a nové hrozby stále vznikají.  

Veškeré snahy o co nejlepší a nejúčinnější legislativu, fungující státní správu, policii, 

vzdělávání apod. samy o sobě nezabezpečí zdravé ţivotní prostředí. Výsledkem všech snah 

musí být společnost, která právo na zdravé ţivotní prostředí staví naroveň právu na ţivot a 

zločiny proti ţivotnímu prostředí na roveň zločinům proti ţivotu a zdraví. Jiná cesta 

k budoucnosti lidstva nevede. Po celé devatenácté a dvacáté století lidstvo Zemi 

drancovalo. Nyní nastala situace, kdy se to začíná měnit. Jsme na začátku. Lidé musí 

přijmout nové myšlení. I pojem environmentální kriminalita je nový. A lidé, kteří se jí 

chtějí zabývat, to nemají jednoduché, jako všichni kdo přicházejí s něčím novým.  

Policie ČR jako direktivně organizovaný sbor, s vedením zahleděným do tabulek 

s výsledky, jen velmi těţko a pomalu začíná akceptovat to, ţe pro potírání environmentální 

kriminality potřebuje specialisty, kteří se zabývají něčím, co nenese okamţité výsledky a 

kteří se musejí neustále vzdělávat. 
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  Pytláctví,  181e Nakládání s odpady, 181f  Neoprávněné nakládání  

  s chráněnými a volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucích rostlin 

Tabulka č. 4 Registrované skutky podle zákona č. 40/2009 Sb. §§ 304 Pytláctví, 293  

  Poškozování a ohroţování ţivotního prostředí, 294 Poškození a ohroţení  

  ţivotního prostředí z nedbalosti, 295 Poškození lesa, 298 Neoprávněné  

  nakládání s odpady, 299 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně  

  ţijícími ţivočichy a planě rostoucími rostlinami. 

Graf č. 1 Vyhodnocení 1. otázky 

Graf č. 2 Vyhodnocení 2. otázky 

Graf č. 3 Vyhodnocení 3. otázky   

Graf č. 4 Vyhodnocení 4. otázky 

Graf č. 5 Vyhodnocení 5. otázky 

Graf č. 6 Vyhodnocení 6. otázky 

Graf č. 7 Vyhodnocení 7. otázky 

Graf č. 8 Vyhodnocení 8. otázky  

Graf č. 9 Vyhodnocení 9. otázky 

Graf č. 10 Vyhodnocení 10. otázky 

Graf č. 11 Vyhodnocení 11. otázky  

Graf č. 12 Vyhodnocení 12. otázky 

Graf č. 13 Vyhodnocení 13. otázky 

Graf č. 14 Vyhodnocení 14. otázky 
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Příloha č. 1 

Postoj společnosti k ochraně životního 

prostředí 

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí průzkumu, jehož 

úkolem je zjistit Postoj společnosti k ochraně životního prostředí. Průzkum bude sloužit 

jako podklad pro diplomovou práci „Environmentální kriminalita". Vyplnění 16 otázek Vám 

nebude trvat více jak 10 minut a informace budou důležité pro validitu průzkumu.  

Za čas věnovaný vyplnění dotazníku Vám děkuji.  

Bc. Jana Matonohová 

*Povinné pole 

1. Zajímáte se o ochranu životního prostředí?  

Ano  

Ne  

Není mi lhostejná 

2. Považujete ochranu životního prostředí za důležitou?  

Ano  

Ne 

3. Z jakých zdrojů se o životním prostředí nejčastěji dozvídáte? *  

Internet  

Televize  

Rádio  

Tisk  
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Přátelé  

Odborné publikace  

Jiné:  

4. Sledujete informace o stavu životního prostředí? *  

Ano  

Ne 

5. Jste spokojeni se stavem životního prostředí? *  

Ano  

Ne 

6. Snažíte se nějakým způsobem chránit životní prostředí? *  

    Pokud ano uveďte jakým v položce ostatní.  

Ano 

Ne 

Jiné:  

7. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky? *  

 Například recyklované. 

Zřídka 

Občas 

Nikdy 

Pořád 

8. Jaký je váš postoj ke globálnímu oteplování?  

Z části přirozený jev, z části přispěl člověk 

Způsobeno pouze člověkem 
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Jev zcela přirozený 

Jev neexistuje 

Nevím, nemám názor 

9. Myslíte si, že je globální oteplování hrozbou pro lidstvo?  

Ano 

Ne 

Nevím 

10. Myslíte si, že je v rodinách dostatečná výchova dětí v oblasti životního prostředí? *  

Ano 

Ne 

Nevím 

11. Myslíte si, že je ochrana životního prostředí legislativně upravena? *  

Ano 

Ne 

Nevím 

12. Pokud ano, myslíte, že dostatečně?  

Ano 

Ne 

Nevím 

13. Vaše pohlaví?  

Žena 

Muž 
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14. Věková skupina?  

15-29 let 

30-45 let 

46-65 let 

Starší 

 


