
 
 

                                    VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Z HLEDISKA TRESTNÍ A SPRÁVNÍ REPRESE 

 

diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

Autor:     Bc. Jiří Procházka 

Vedoucí bakalářské práce:     JUDr. Jaromír Koţiak 

  

 

Ostrava 2011



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

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. 

Závěrem je zde zmíněna faktická aplikace trestních a správních norem při ochraně 

ţivotního prostředí, včetně navrhovaných opatřeních ke zlepšení současného stavu.  
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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 

           Ochrana ţivotního prostředí zůstává v současné době stále naléhavou záleţitostí; 

ochrana ţivotního prostředí má budoucnost, protoţe bez ochrany ţivotního prostředí ţádná 

budoucnost není. Pro oblast ochrany ţivotního prostředí hraje právo jako základní 

forma řízení dnešní společnosti zvláště důleţitou úlohu. Zdravé ţivotní prostředí a jeho 

stav je nejen biologickým, ale i ekonomickým a sociálním předpokladem existence 

člověka na Zemi. Ochrana ţivotního prostředí se tak stává významnou a nezbytnou lidskou 

aktivitou, kterou se alespoň tlumí, pokud přímo neodstraňují, negativní dopady lidských 

činností na biosféru je tak nutno nahlíţet na ochranu a právo ţivotního prostředí 

neizolovaně v rámci jednoho právního řádu, ale v rovině národní, evropské a mezinárodní, 

především různými formami mezinárodní spolupráce. Ačkoliv je problematika ochrany 

ţivotního prostředí v právním řádu České republiky v podstatě novou kategorií, došlo 

během poměrně krátké doby k vydání zákonů, které na tomto úseku chyběly, ale 

i k obměně v podstatě všech dřívějším, jiţ zastaralých předpisů. v uplynulých letech 

je právní úprava na úseku ochrany ţivotního prostředí výrazně ovlivněna procesem 

harmonizace českého práva s právem Evropské unie a následně i vstupem ČR do EU. 

Došlo v něm k četným a mnohdy i podstatným legislativním změnám, které se promítly do 

vydání některých nových předpisů.  Pro ochranu ţivotního prostředí se tak právo stálo 

nezbytným a nezastupitelným nástrojem. Tématem mé práce je zejména deliktní 

odpovědnost, tj. odpovědnost za protiprávní jednání, kterým se porušují jednotlivá 

ustanovení na ochranu ţivotního prostředí či jeho sloţek. 

  Cílem diplomové 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 správní právo, tak i pro činnost orgánů činných 

v trestním řízení. Současně tak oslovit čtenáře, vzbudit jeho zájem o danou problematiku 

a poskytnout mu co moţná nejucelenější informace o problematice v daném oboru.  

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

norem a statistických výstupů, které vycházejí z  právního stavu ke dni 31.03.2011.   
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2. Ochrana ţivotního prostředí 

         Existence všech ţivých organismů je podmíněna jejich vztahem k přírodě. Sám 

člověk je součástí a produktem přírody. Ţivot na Zemi je tak podmíněn fungující přírodou 

a vzájemnou rovnováhou biosféry. Ekosystémy tak mají vlastnost udrţovat výměnu látek, 

energií a informací v dynamickém rovnováţném stavu. Jde o autoregulační a asimilační 

schopnosti přírody absorbovat své odpady a čelit vnějším vlivům, resp. přizpůsobovat 

se novým a změněným podmínkám. Adaptabilita ekosystémů má však své meze. Jsou-li 

tyto překročeny, dochází k narušení, změně, poškození aţ degradaci prostředí a v jejich 

důsledku i k ohroţení a ničení ţivota a 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. Ačkoliv příroda zajišťuje 

a poskytuje člověku biologické podmínky ţivota (vzduch, vodu, potravu, prostor, výměnu 

látek a energii) je přístup člověka k přírodě spíše negativní. Na rozdíl od ostatních 

organismů, které přírodu mění prostě jen svou přítomností, člověk dokáţe přírodu přetvářet 

svojí záměrnou činností. V krátkém časovém úseku a intenzitou svých činností k získání 

vlastního blahobytu začal člověk bezprostředně ohroţovat jak přeţití své, tak 

i mnoha dalších druhů. Povaha dnešní civilizace je zaloţena na moderní vědě a technice, 

technologiích a informacích. Je moderní, rychlá a dynamicky se vyvíjející. Negativní 

stránkou je však nesporně nadměrné čerpání přírodních zdrojů. Postupně tak dochází ke 

zhroucení ţivotadárných procesů, samočisticích schopností přírody a k hubení ţivočišných 

a rostlinných druhů, k destrukci celých ekosystémů. Základním východiskem při hledání 

řešení těchto problémů musí být ekologická únosnost planety jako celku i jejích 

jednotlivých částí a prostředí. Naštěstí si člověk začíná uvědomovat, ţe je potřeba ţivotní 

prostředí chránit, zejména omezením svých negativních vlivů. Postupně se tak přechází ke 

komplexní a vědecky zdůvodněné ochraně přírody a ochraně celého ţivotního prostředí, 

a to jak prostředky státu, tak jednotlivých osob. Člověk se tak snaţí napravit to, co sám 

napáchal. Jeho snahou je urychleně a zodpovědně reagovat, a to i za vyuţití nástrojů 

právních jak na lokální tak i globální úrovni. Právní prostředky, které sice nejsou jediným 

nástrojem v  rámci ochrany ţivotního prostředí, by však měly být nejúčinnější a to díky 

jejich přesnosti, závaznosti a vynutitelnosti. 
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2.1.        Důleţité pojmy 

Právo neupravuje ţivotní prostředí, ale chování lidí k němu, a proto 

je třeba rozlišovat mezi tím, co tvoří ţivotní prostředí a co přestavuje jeho ochranu. 

Předmětem práva ţivotního prostředí jsou tak především právními normami upravené 

společenské vztahy, které mají zajistit ochranu tohoto prostředí. Oba tyto pojmy vymezuje 

zákon o ţivotním prostředí a jeho definice lze povaţovat za základ uvedeného práva. 

            Ţivotním prostředím je podle § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 

v platném znění, (dále jen ŢivPZ) „ vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

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

zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“. Z definice tedy 

vyplývá, ţe zákon povaţuje za ţivotní prostředí hmotný svět a z něho pouze jen tu část, 

kterou tvoří příroda svými sloţkami a ekosystémy.  

Ochranu ţivotního prostředí definuje ŢivPZ [5] v § 9 jako „ činnosti, jimiž 

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

nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů 

organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu 

životního prostředí jako celku“. Uvedená definice ochrany ţivotního prostředí v sobě 

zahrnuje dvě podstatné sloţky ochrany. Sloţka defenzivní, která je v uvedené 

definici vyjádřena jako odstraňování nebo omezování poškozování ţivotního prostředí, jeţ 

zahrnuje řešení jiţ vzniklých nebo hrozících poruch ţivotního prostředí. v právní normě 

je zpravidla vyjádřena jako zákaz určité činnosti, nebo tím, ţe činnost 

je vázána na povolení či souhlas orgánu veřejné správy a na podmínky stanovené pro její 

uskutečnění. Sloţka   ofenzivní, neboli také represivní, která představuje aktivní působení 

na stav ţivotního prostředí. To můţe být vyjádřeno příkazem na odstranění nebo zmírnění 

škodlivého zásahu do ţivotního prostředí, buď uvedením do původního stavu, nebo 

kompenzací, uvedením do stavu blízkého původnímu. Podstatou této sloţky je reprodukce 

poškozených nebo jinak narušených částí ţivotního prostředí i činností povolenou.  

Dalším pojmem je Ekosystém, který ŢivPZ [5] definuje v § 3, kde „ekosystém 

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

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

a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“. Obecně jde o označení kaţdé soustavy, v níţ 
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je přítomen alespoň jeden ţivý prvek. Jde tedy o společenství rostlin, ţivočichů, 

mikroorganismů a neţivého prostředí, které vzájemným působením tvoří funkční celek. 

Přírodní zdroje  podle § 7 odst. 1 vykládá ŢivPZ [5] tak, ţe „přírodní zdroje jsou ty 

části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojení svých 

potřeb.“ § 7 odst. 2 citovaného zákona pak zdůrazňuje schopnosti přírodních zdrojů podle 

moţnosti 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“. Ztráta biologické 

rozmanitosti neochuzuje jen samotnou přírodu, ale i člověka, a to jak v rovině etické 

a estetické, tak zejména ekologické a ekonomické. Stává se tak jedním z nejzávaţnějších 

globálních problémů ţivotního prostředí současnosti. 

Jedním z nejdůleţitějších současných konceptů a principů ochrany ţivotního 

prostředí  tzv. trvale udrţitelný rozvoj je definován v § 6 ŢivPZ [5] „ rozvojem, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní 

potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. 

Je zaloţen na přednostním vyuţívání obnovitelných přírodních zdrojů, avšak jen v rámci 

jejich obnovitelnosti, a dále na maximální šetrnosti a úspornosti ve vztahu ke zdrojům 

neobnovitelným. Postupně se stává běţnou a uznávanou součástí politických dokumentů 

i právních norem mezinárodních, unijních i národních. 

2.2.       Oblasti ochrany ţivotního prostředí 

Do pojmu ţivotní prostředí neodmyslitelně patří základní oblasti jeho ochrany, ale 

také zdroje ohroţení ţivotního prostředí, které se samotným ţivotním prostředím úzce 

souvisí, popřípadě jsou s ním úzce spjaty. Kaţdá s těchto sloţek sehrává v našem ţivotě 

důleţitou roli. Podle současné teorie jsou do ochrany ţivotního prostředí zahrnuty níţe 

uvedené oblasti [1, 15 s.], které vlivem úmyslného či nedbalostního jednání fyzických 

či právnických osob mají obecně nejčastější zásah do těchto částí ţivotního prostředí: 

ochrana ovzduší a ozonové vrstvy Země, ochrana vody, ochrana půdy, ochrana lesa, 

ochrana přírody a krajiny, ochrana rostlinstva a ţivočišstva, ochrana před nebezpečným 

nakládáním s odpady a obaly, ochrana před ionizujícím zářením, ochrana před hlukem 

a vibracemi, ochrana před geneticky modifikovanými organismy, ochrana před 

chemickými látkami a přípravky, ochrana před ţivelními pohromami.  
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Je zřejmé, ţe nelze striktně kaţdou sloţku 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 a ţivočišstva, taktéţ i půdy vlivem eroze, podzemní vody a ovzduší. 

2.3. Nástroje ochrany 

           Z důvodu ochrany výše uvedených oblastí a vlivem zhoršujícího se stavu ţivotního 

prostředí vytvořily zákonodárné orgány a další kompetentní instituce systém nástrojů 

s právním základem, které jsou nezbytné k prosazování právního reţimu ochrany ţivotního 

prostředí. Zavedení nástrojů do právních norem bylo podmíněno kompatibilitou stávajících 

i budoucích právních předpisů České republiky (dále jen ČR) pro přistoupení do Evropské 

unie (dále jen EU). ČR se poměrně daří transponovat ve stanovených lhůtách směrnice 

z oblasti unijního práva ţivotního prostředí.  

           Nástroje ochrany ţivotního prostředí můţeme rozdělit [3] na nástroje 

administrativně-právní, koncepční, informační, institucionální, sankční a nástroje 

integrované prevence a omezování znečišťování. Dělení nástrojů ochrany ţivotního 

prostředí je několik, můţeme je rozdělit do dvou skupin; nástroje přímého a nepřímého 

působení na stav ţivotního prostředí. Všechny nástroje by však měly vést k uplatnění 

zásady „trvale udrţitelného rozvoje“, tedy k tomu, aby současné i budoucí generace mohly 

uspokojovat své základní ţivotní potřeby a přitom co nejméně poškozovaly ţivotní 

prostředí. 

 Administrativně-právní nástroje jsou pravděpodobně nejdůleţitějšími 

a nejúčinnějšími nástroji ochrany ţivotního prostředí. Ukládají povinnosti ve formě 

různých zákazů, příkazů a omezení, z nichţ pro adresáty vyplývá povinnost něčeho 

se zdrţet nebo něco strpět anebo něco konat v zájmu ochrany ţivotního prostředí. Tyto 

povinnosti jsou stanoveny buď přímo zákonem, nebo mohou být uloţeny na základě 

zákona a v jeho rámci normativním nebo individuálním aktem příslušného orgánu veřejné 

správy. Rámec právního reţimu ochrany ţivotního prostředí však tvoří povinnosti 

stanovené zákonem, neboť jen v jeho mezích se mohou v souladu s čl. 4 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod (dále jen LZPS) pohybovat povinnosti uloţené konkrétním 

osobám orgány státní správy [2, 37 s.].  Povinnostmi se také někdy označují poţadavky 
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na určité chování, jako jsou např. povinnosti předcházet vzniku zdroje znečištění, které 

však mají toliko povahu morálního apelu, ale nepatří mezi povinnosti právní. Jejich plnění 

nelze totiţ zajistit, a proto ani právně vynutit a neplnění není sankcionováno. 

 Významný podíl na zajišťování ochrany ţivotního prostředí mají nástroje 

koncepční. Nejde o právně relevantní dokumenty, jakými jsou například různé barevné 

knihy a akční programy. Hrají však relativně důleţitou úlohu v oblasti formulování 

a uskutečňování poţadavků ochrany ţivotního prostředí. Do koncepčních nástrojů jsou 

také zařazeny 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, např. politika a zásady 

územního rozvoje, lesní hospodářské plány, plány hlavních povodí a oblastí povodí, 

program Státní politiky ţivotního prostředí. 

            Dalším nástrojem na ochranu ţivotního prostředí je nástroj informační. V ČR jiţ 

zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

v platném znění (dále jen ZřMinČRZ), ukládá Ministerstvu ţivotního prostředí (dále jen 

MŢP) vytvoření a správu Jednotného informačního systému ţivotního prostředí. Kvalitní 

a včasné informace jsou klíčem ke správnému a efektivnímu rozhodování a uplatňování 

nástrojů environmentální politiky. Jedná se o povinnosti jednotlivých subjektů jednak ve 

vztahu k příslušnému správnímu úřadu, jednak o povinnosti ve vztahu k veřejnosti. 

Klíčovým problémem správy Jednotného informačního systému v současnosti není 

nedostatek informací o ţivotním prostředí, ale jejich organizace, systémový sběr, 

vytěţování z různých zdrojů a následná ověřitelnost. 

            Z principu odpovědnosti státu za ochranu a stav ţivotního prostředí vyplývá 

povinnost státu vytvářet nejen právní, ekonomické a politické, ale téţ institucionální 

zajištění, této ochrany. Jedná se o soustavu českých a mezinárodních soudů, ústředních 

orgánů státní správy, orgánů regionální a místní státní správy, speciálních orgánů místní 

správy a v neposlední řadě veřejné stráţe v ochraně ţivotního prostředí.  

            Posledními z výše uvedených  nástrojů na ochranu ţivotního prostředí jsou 

vynucování a sankce. Zde lze jiţ hovořit o deliktní odpovědnosti za protiprávní jednání, 

tedy za takové jednání, kterým se porušují jednotlivá ustanovení na ochranu ţivotního 

prostředí. v právu se v této oblasti uplatňuje jak odpovědnost trestní, tak i odpovědnost 

správní. v českém právu se ve vztahu k odpovědnosti uplatňují dvě kategorie 
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odpovědnosti, jak odpovědnost objektivní (za následek), tak odpovědnost subjektivní 

(za zavinění).  

 

3. Právní základy a hlavní principy ochrany ţivotního 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 [1, 14 s.]. Jak jsem jiţ uvedl v předchozí kapitole, 

ochrana ţivotního prostředí je problematikou globální. Globální problémy je nutno řešit 

urychleně a zodpovědně, a to i za vyuţití nástrojů právních. Na mezinárodní úrovni 

se jedná o právo veřejné, které můţe upravovat pravidla chování států a být prostředníkem 

v ovlivňování národních právních řádů. Významným prostředkem k řešení globálních 

problémů jsou mezinárodní organizace a jejich struktury. Na globální problémy je však 

třeba reagovat místními a regionálními prostředky, neboť globální a universální prostředky 

v podstatě neexistují, kdy lze vycházet z anglické poučky „ Mysli globálně, ale jednej 

lokálně“.   

3.1. Vývoj environmentální politiky v mezinárodních dokumentech 

Politika ochrany ţivotního prostředí prošla od počátku evropské integrace 

dynamickým vývojem a dnes zaujímá významné místo mezi jednotlivými politikami EU 

a tyto značně ovlivňuje. Vývoj postoje EU k otázkám ochrany ţivotního prostředí 

je prakticky totoţný s celosvětovým vývojem v této oblasti. Smlouva o zaloţení 

Evropského hospodářského společenství z roku 1957 původně neobsahovala ţádné 

ustanovení, které by se týkalo otázek ţivotního prostředí, a neexistoval tak právní základ 

pro činnost tehdejšího Společenství v této oblasti. Ochrana ţivotního prostředí 

je v rámci EU regulována právně závaznými i nezávaznými prostředky. Základem závazné 

regulace ochrany ţivotního prostředí je Smlouva o EU ze dne 7.2.1992, tzv. Maastrichtská 

smlouva,  podle které musí být ochrana ţivotního prostředí začleněna do všech politik 

Evropského společenství (dále jen ES) s důrazem na udrţitelný rozvoj. Začlenění ochrany 

ţivotního prostředí do tvorby politik napomáhá předcházet problémům tam, kde vznikají, 

aby se nemusela později hledat samostatná řešení kaţdého jednotlivého důsledku.  
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Smlouva o EU obsahuje zvláštní kapitolu zaměřenou pouze na ochranu ţivotního 

prostředí. Mezi nezávazné mechanismy EU patří zejména dokumenty typu akčního plánu 

pro ochranu ţivotního prostředí, které stanovují základní cíle EU 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 ochrany ţivotního prostředí ( Programme of environmental 

action of the European Communities), přijatý v roce 1973, vycházel na základě výsledků 

první celosvětové konference Organizace spojených národů o ţivotním prostředí, konané 

ve Stockholmu v roce 1972, která byla reakcí na prudce se zhoršující kvalitu ţivotního 

prostředí. Program stanovil právní zásady a priority, kterými se měla řídit ekologická 

politika Společenství v následujících pěti letech a mimo jiné obsahuje katalog principů, 

které jsou dodnes všeobecně přijímány ( např. suverénní právo kaţdého státu uţívat zdroje 

v rámci svého území v souladu se svojí národní politikou; odpovědnost kaţdého státu 

za to, ţe jeho aktivity v rámci jeho jurisdikce nepoškodí ţivotní prostředí jiného státu nebo 

území, které se nachází za jeho hranicemi). Stěţejním zůstává princip první, který uznává 

právo na příznivé ţivotní prostředí za jedno ze základních lidských práv.   

V rámci uvedené konference pak byla vytvořena zcela nová centrální instituce, jejíţ 

primární úlohou byla ochrana ţivotního prostředí pod názvem Program pro ţivotní 

prostředí UNEP (United Nations Environment Programme).  

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

k přehodnocení průmyslové politiky jako takového, s ohledem na potřeby ţivotního 

prostředí. Spolu s prvním programem stanovil 11 zásad environmentální politiky, kterými 

se řídily i pozdější akční programy. 

Třetí akční program z roku 1982 vytkl princip prevence a také poprvé v sobě 

zahrnoval poţadavek sjednocení ekologické politiky do ostatních politik Společenství, 

například do politiky dopravní. Významnou změnou z hlediska práva bylo v roce 1987 

přijetí Jednotného evropského aktu ( JEA – Single European Act), který do Smlouvy 

o zaloţení ES začlenil novou kapitolu „Ţivotní prostředí“, čímţ se ochrana ţivotního 

prostředí stala součástí primárního práva. Cílem JEA bylo zlepšovat kvalitu ţivotního 

prostředí, přispívat k ochraně lidského zdraví a zajišťovat šetrné a racionální hospodaření 

s přírodními zdroji.  Mimo jiné zde byly formulovány základní principy ekologické 

politiky, jako zásada prevence, zásada náhrady škody u zdroje poškození, zásada integrace 
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politiky ţivotního prostředí do ostatních politik. Poprvé se objevuje zásada subsidiarity 

a princip vysoké úrovně ochrany.  

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

účinné implementace existujících komunitárních norem ţivotního prostředí a zkvalitnění 

přístupu k informacím.   

V roce 1992 byla přijata Maastrichtská smlouva ( The Treaty of Maastricht ), jeţ 

stanovila další cíl, kterým je podpora opatření na mezinárodní úrovni čelících regionálním 

a celosvětovým problémům ţivotního prostředí. Mezi zásady ochrany byl zařazen další 

princip environmentální politiky a to princip předběţné opatrnosti a ve smlouvě byl 

zakotven pojem „ trvale  udrţitelný a neinflační růst“. 

Pátý akční program z roku 1993 se zejména zabýval trvale udrţitelným 

hospodařením s přírodními zdroji, sniţováním spotřeby energie, předcházením vzniku 

odpadů, kvalitnějším řízením pohybu zboţí a sluţeb, zkvalitněním obalových technologií 

a nakonec i zkvalitněním péče o lidské zdraví a bezpečnost.  

Další změny v oblasti primárního práva v ţivotním prostředí, po přijetí pátého 

akčního programu, přinesla v roce 1997 Amsterdamská smlouva ( The Treaty of 

Amsterdam ), neboť v otázkách ţivotního prostředí zavedla spolurozhodování Rady 

a Evropského parlamentu. Důleţitou změnou bylo zavedení principu trvale udrţitelného 

rozvoje a principu integrace přímo do ustanovení primárního práva, nově formulován 

poţadavek vysoké úrovně ochrany. Amsterdamská smlouva také vyjasnila obsah a rozsah 

poţadavku ochrany ţivotního prostředí v rámci harmonizace právních předpisů a opatření 

přijatých ke vnitřnímu trhu.  

Určitou změnu přinesla také Smlouva z Nice ( The Treaty of Nice ) v roce 2000, 

která se zaměřila především na institucionální změny a rozšiřování EU, nikoliv na změny 

jednotlivých politik Společenství. Smlouvou se nepodařilo omezit šíři rozhodování 

na základě jednomyslného hlasování v Radě, coţ z hlediska ochrany ţivotního prostředí 

znamená určitý krok zpět, neboť v případě tohoto typu rozhodování bylo samozřejmě 

velmi těţké najít společný postoj. V tomto ohledu se jednalo zejména o rozhodování 

v oblasti finančních opatření. 

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.“        

(„Environment 2010: Our Future, Our Choice“). Hlavními prioritami programu se staly 
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oblasti : změna klimatického systému Země, biodiverzita, ţivotní prostředí a lidské zdraví, 

přírodní zdroje a odpadové hospodářství. K dosaţení cílů v těchto oblastech určil program 

několik specifických prostředků. Jedná se o zajištění lepší implementace stávajících 

environmentálních předpisů Společenství, integraci ekologické politiky do všech 

relevantních oblastí politiky, úzkou spolupráci s výrobci a spotřebiteli, zajištění lepšího 

přístupu k informacím o ţivotním prostředí pro občany Evropské unie a kvalitnější 

rozhodování v rámci územního plánování [2, 14 s.]. Poprvé bylo o obecném akčním 

programu o ţivotním prostředí rozhodováno na základě společného rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady. To znamená, ţe akční plán obsahuje právně závazná ustanovení 

a nemá tedy povahu pouze povahu koncepční, jak tomu bylo doposud. Hlavním cílem 

je zajištění efektivnější aplikace zákonů o ţivotním prostředí v členských státech EU.  

            K tomu slouţí mimo jiné mezinárodní síť inspekčních orgánů v ţivotním prostředí 

zemí EU nazvaná IMPEL (International network for implementation of environmental 

law), 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.  

Základem je implementace problematiky ţivotního prostředí do dalších oblastí 

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

prostředí. 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. Na základě Šestého akčního plánu bylo přijato 7 

tematických strategií ( Environmental Thematic Strategies ) , které  představující  nový typ 

koncepčních dokumentů na úrovni EU. Přijaté strategie zahrnují témata znečištění ovzduší, 

vznik odporů a jejich recyklace, ochrana a zachování mořských zdrojů, udrţitelné 

vyuţívání přírodních zdrojů, ţivotní prostředí měst, ochrana půdy a udrţitelné pouţívání 

pesticidů.  

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

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

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

rozvoje.  

3.2. Vývoj environmentální politiky v dokumentech České republiky 

 Poznatky o ohroţování a poškozování přírodních zdrojů a ekosystémů v důsledku 

působení civilizačních vlivů, které se promítly do poţadavků na změnu chování lidstva ve 

vztahu k přírodě, způsobily, ţe se v průběhu 70. let 20. století začalo i  v bývalém 

Československu, mluvit o potřebě chránit ţivotní prostředí. Státní ekologická 

politika dlouhou dobu zaostávala za Evropou i světem. Lze zmínit předpisy z dřívější 

doby, jako jiţ tehdy byl např. zákon o vodách, zákon o lesích, zákon o státní ochraně 

přírody či zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Při nedostatku jiné potřebné 

a vhodnější úpravy byl jedním ze stěţejních předpisů zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu, který obsahoval rámcová ustanovení o vytváření a ochraně zdravých ţivotních 

podmínek. Tento neutěšený stav trval aţ do roku 1989, kdy po něm dochází ke skutečnému 

počátku legislativy zaměřené na ochranu ţivotního prostředí v ČR. Na celostátní 

úrovni vzniká Federální výbor pro ţivotní prostředí a na republikové úrovni pak 

Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. V roce 1990 vydává autorský tým ministerstva tzv. 

„Modrou knihu“, která obsahovala a zhodnocovala stav a popis ţivotního prostředí po 40 

letech totalitního reţimu, jeho sloţky, ekosystémy a stanovila hlavní příčiny jeho 

poškození. Následně je v roce 1991 doplněna tzv. „Duhovým programem“, program 

ozdravení ţivotního prostředí v ČR, který obsahoval návrhy úkolů k ozdravení a nápravě 

špatného stavu ţivotního prostředí. Během poměrně krátké doby došlo nejen k vydání 

zákonů, které na tomto úseku chyběly, např. zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, 

zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ale i k obměně v podstatě všech dřívějších, 

jiţ zastaralých předpisů. Vydáním ŢivPZ [5] byl v tomto období učiněn také první, i kdyţ 

ne úplně zdařilý pokus o ucelenější, ale jen velmi rámcovou právní úpravu celkové 

ochrany prostředí. Celé období let 1990-1992  je však označováno za velice plodnou, 

entuziasmem ovlivněnou a v zásadě i dosti úspěšnou kapitolou v historii ekologické 

politiky i práva ţivotního prostředí, která je zakončena účastí československé delegace 

na summitu v Rio de Janeiru ( United Nationś Conference on Environment and 

Development). Po roce 1992 došlo k útlumu environmentální politiky ČR a to i přes to, ţe 

byl v roce 1996 přijat dokument „Státní politiky ochrany ţivotního prostředí“, který více 
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staví na soukromoprávní a dobrovolné ochraně ţivotního prostředí, neţ na účinné 

veřejnoprávní regulaci této ochrany. V uvedeném období je také dosti zanedbávána aţ 

opomíjena příprava na harmonizaci s evropským právem. Výjimkou bylo přijetí zákona 

č. 289/1995 Sb. o lesích (dále jen LesZ).  

 Období let 1998-2004 bylo, naproti předchozímu období, ve fázi  přijímání 

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

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

dvou programů Státních politik ţivotního prostředí, které byly ještě navíc doplněny 

Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR z roku 2000. 

Zejména v letech 2000 aţ 2004 je zaznamenán nebývalý rozvoj českého práva ţivotního 

prostředí, který byl zejména ovlivněn rychlou harmonizací tohoto úseku práva s právem 

ţivotního prostředí ES. Současná platná „Státní politika ţivotního prostředí České 

republiky“, pro období let 2004 aţ 2010, která byla přijata usnesením vlády č. 235 dne 17. 

března 2004, tedy těsně před vstupem ČR do EU, je jiţ plně spjata s platným Šestým 

akčním programem. Odpovídá v zásadě potřebám a úkolům ČR jako nové členské země 

EU. Jedná se o dlouhodobý  politický dokument, kdy dotčené sektorové politiky, v níţ 

je Státní politiku ţivotního prostředí třeba uplatňovat, zahrnují oblasti energetiky, těţby 

nerostných surovin, průmyslu, obchodu, dopravy, zemědělství a lesního hospodářství, 

ochrany ţivotního prostředí ve vztahu ke zdraví a regionálního rozvoje spolu s obnovou 

venkova a cestovním ruchem. 

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. Princip pochází 

z latinského slova principium,  nebo-li počátek. Je základní a obecně uznávané myšlenkové 

východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhoţ lze odvozovat další 

důsledky pro jednání nebo poznání. Ochrana ţivotního prostředí je od svého počátku 

provázena snahou formulovat určité obecné postuláty, které by vyjadřovaly, v návaznosti 

na specifika ţivotního prostředí, její potřebu, účel a vytčené cíle. Kaţdý postulát 

prohlašovaný za princip ochrany ţivotního prostředí však nelze povaţovat za princip 
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práva, neboť některé mají jen věcný, politický nebo morální rozměr či význam. Aby byly 

tyto principy zásadami právními, musí mít oporu v jiţ existujícím právu nebo musí být 

uznávanou směrnicí pro tvorbu, interpretaci a aplikaci nových předpisů práva ţivotního 

prostředí. Význam principů práva ţivotního prostředí, stejně jako principů práva vůbec, 

spočívá v jejich vlivu na sjednocování legislativy, ať jiţ v legislativě ES, tak i v českém 

právu [2, 49 s.]. Uveďme si především ty, které jiţ mají oporu v právu českém i unijním. 

 Nejvýznamnější princip ochrany ţivotního prostředí je princip nejvyšší hodnoty. 

Uvedený princip staví prioritně ţivotní prostředí před veřejný zájem a má ústavní 

zakotvení v čl. 35 odst. 3 a v čl. 11 odst. 3 LZPS [2]. Obecně tento princip vychází z 

poznání, ţe ţivotní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, kdy na jeho příznivém stavu 

závisí existence ţivota na naší planetě. Ovšem i tento princip nelze absolutizovat do zákazu 

jakékoliv činnosti, která by se mohla dotknout ţivotního prostředí. V zákoně č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPŘK), je k této 

výjimce příslušný § 43 (Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích) a § 56 

(Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů). 

Zákon zde uvádí, ţe výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích lze udělit 

za předpokladu, ţe veřejný zájem výrazně převaţuje nad zájmem ochrany přírody, nebo 

v zájmu ochrany přírody a povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu 

předmětu ochrany. 

 Tento princip však nelze zaměňovat s principem vysoké úrovně ochrany, který 

se objevuje v některých dokumentech a spočívá v poţadavku maximalizovat míru ochrany 

vyuţíváním nejlepších výsledků poznání a technického pokroku. 

            Princip trvale udrţitelného rozvoje se poprvé objevil ve zprávě o ţivotním prostředí 

komise OSN pro ţivotní prostředí Naše společná budoucnost ( Our common future ) z roku 

1987. V našem právním řádu je jedním z principů, který je zakotven v ŢivPZ [5], kde 

je v § 6 definován jako „rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 

a zachovává přirozené funkce ekosystémů “. Koordinuje tak nezbytnou ochranu ţivotního 

prostředí s poţadavky ekonomického a sociálního rozvoje. 

 Princip odpovědnosti státu je principem, který je zaloţen na ustanovení čl. 7 Ústavy 

ČR, ústavní zákon č.1/1993 Sb., (dále jen Úst.) a plně zavazuje stát, aby dbal šetrného 

vyuţívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství, které patří v podobě ţivotního 
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prostředí k nejvyšší hodnotě společnosti. Jen stát zde má moţnost vytvořit a zajistit právní 

ochranu ţivotního prostředí a za prosazování zmíněného principu nese i svoji politickou 

odpovědnost. V některých publikacích se můţeme setkat s náhradním termínem princip 

sdílené odpovědnosti. Ten je zaloţen na všeobecné povinnosti, tedy povinnosti kaţdého 

člověka podílet se podle svých schopností a moţností na ochraně ţivotního prostředí. 

v některých zákonech je tato povinnost dokonce výslovně uvedena, ale v současné době 

má jen charakter morálního apelu a nemůţe nahradit odpovědnost státu a odpovědnost 

konkrétních osob, vázaných povinnostmi uvedenými v zákonech. 

            Princip odpovědnosti původce je novým obecně právním principem. V podstatě 

znamená, ţe kaţdý původce poškození ţivotního prostředí má povinnost tuto škodu 

odstranit, nahradit, popř. zaplatit a také mu tím vzniká deliktní odpovědnost za protiprávní 

jednání. Tento princip je zanesen v § 27 ŢivPZ [5]: „každý, kdo poškozováním životního 

prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen 

obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo z 

vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní 

plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad 

se nevylučuje. Způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní 

předpis.“ 

            Princip komplexní a integrované ochrany je výrazem poznání, ţe ohroţení nebo 

poškození jedné sloţky přechází do sloţek jiných a způsobuje tak poškození celého 

ekosystému. Komplexnost ochrany odráţí jak jednotu ţivotního prostředí a nezbytnost 

překonání původního odděleného pojetí právní ochrany jednotlivých sloţek ţivotního 

prostředí, tak i potřebu koordinace právní regulace ochrany s prostředky mimoprávními. 

Integrovaná ochrana je promítnutím komplexnosti do tvorby právních předpisů a do 

procesu řízení při jejich aplikaci, zejména při vydávání povolení k určitým činnostem. 

O uplatňování tohoto principu svědčí mimo jiné zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

ochraně ve znění pozdějších předpisů, i nedávná iniciativa zpracovat návrh nového 

komplexního zákona o ţivotním prostředí [2, 52 s.]. 

            Dalším obecně právním principem práva je princip prevence. V ochraně ţivotního 

prostředí má zvláštní význam, neboť důsledky poškození ţivotního prostředí jsou často 

nenapravitelné a proto je nutné jim předcházet. Pro společnost je tak levnější a účinnější   

poškození ţivotního prostředí předcházet a zabraňovat, neţ řešit jeho poškození, aţ kdyţ 
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nastane. Princip prevence provádí zejména § 17 ŢivPZ [5], jeţ uvádí, ţe „každý je povinen, 

především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.“ A dále 

§ 18 ŢivPZ [5] stanoví, ţe „každý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní 

prostředí, nebo kdo využívá přírodní zdroje, je povinen na vlastní náklady zajišťovat 

sledování tohoto působení a znát jeho možné důsledky.“ K uplatňování tohoto principu 

dochází běţně v legislativní praxi. Zvláštním předpisem určeným k zajištění prevence 

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

 Princip předběţné opatrnosti. Tento princip je úzce spjat s principem prevence 

a odlišuje se prvkem nejistoty. Jeho podstatu vyjadřuje § 13 ŢivPZ [5], kde je uvedeno, ţe 

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

závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému 

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

Předběţná opatrnost vychází z nejhorší moţné varianty, která můţe nastat, a proto 

je třeba klást zvýšený důraz na vydávání odpovídajících právních norem (např. stanovení 

podmínek pro registraci nových chemických látek a přípravků, pro zavádění geneticky 

modifikovaných organismů a výrobků do ţivotního prostředí atd.). 

 Princip informovanosti a účasti veřejnosti je zájmem společnosti na příznivém 

ţivotním prostředí.  Je zájmem veřejným a vychází z toho, ţe kaţdý má právo na příznivé 

ţivotní prostředí a právo podílet se na jeho ochraně mu je zajištěno právními normami. 

Účast veřejnosti je zaručena prostřednictvím přístupu k informacím, účastí v řízeních, 

v nichţ se rozhoduje o vyuţívání přírodních zdrojů a o činnostech, které mohou vést 

k ohroţení a poškození ţivotního prostředí. Dále přístupem k prostředkům právní ochrany 

ţivotního prostředí a účastí na přípravě právních norem.  Uvedený princip má v naší právní 

úpravě dosud jen částečné uplatnění a lze jej nalézt zejména v zákoně č. 123/1998 Sb., 

o právu na informace o ţivotním prostředí, v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na ţivotní prostředí a v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 Princip ekonomické stimulace. Tento princip vychází z poţadavku, aby ekologické 

chování k ţivotnímu prostředí bylo i ekonomicky výhodné. Uplatnění principu je  

vytvářeno soustavou pozitivních a negativních nástrojů ekonomické stimulace, které 

mohou působit na chování příznivé pro ţivotní prostředí. V § 31 ŢivPZ [5], je pak 

zakotveno, kdo a kdy za znečištění ţivotního prostředí různou formou platí. V § 32 [5] 
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se uvádí, které právnické a fyzické osoby jsou za plnění určitých podmínek v tomto směru 

zvýhodněny. 

4. Ochrana ţivotního prostředí v právním řádu České republiky 

           Výčtem základních pojmů a zásad ( resp. principů) ochrany ţivotního prostředí jsem 

se zabýval jiţ v předchozích kapitolách.  Je však nutno zmínit základní zákony upravující 

ochranu ţivotního prostředí v právním řádu České republiky. Pokusím se je rozdělit dle 

právní síly do následujících skupin a zmínit v nich některé zákony. 

4.1. Základy ochrany ţivotního prostředí 

 Zákony obecného základu práva ţivotního prostředí. Na první místo 

je samozřejmostí zařadit ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky ze dne 16.prosince 1992 ve znění následujících ústavních zákonů.                 

V Preambuli Úst.[1] je ve čtvrtém odstavci stanovena nepřímo nezávazná ústavní 

povinnost, „odhodlanost“, společně střeţit zděděné přírodní bohatství a v čl. 7 Úst.[1] 

zavazuje stát povinností dbát o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního 

bohatství. Ústava se o ochraně ţivotního prostředí přímo nezmiňuje, ale z výkladu 

je zřejmé, ţe se k ochraně přírody a přírodních zdrojů výslovně hlásí.  

 Nutno vzpomenout i na další úpravu ekologické problematiky v LZPS [2], která 

byla čl. 3 Úst. [1] prohlášena za součást ústavního pořádku České republiky. Zejména pak 

v čl. 35 LZPS [2], kde jsou formulována některá ekologická práva.  Podle čl. 35 odst. 1 

LZPS [2] má kaţdý právo na příznivé ţivotní prostředí. Jedná se o základní právo 

související s právem na ţivot a na ochranu zdraví, ale dokonce i s právem na ochranu 

soukromého a rodinného ţivota. Zoubek ve své publikaci klasifikuje [9, 10 s.] základní 

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

postindustriální společnosti. Tohoto práva, podle čl. 41 LZPS, se však nelze domáhat 

přímým odkazem na samotnou LZPS [2], pouze v mezích zákonů, které toto 

ustanovení provádějí. Na těchto zákonech tudíţ závisí, jaký stav ţivotního prostředí bude 

moţné pokládat za příznivý, a jen s odkazem na ně se lze práva na příznivé prostředí 

domáhat [2, 48 s.]. S právem na příznivé ţivotní prostředí úzce souvisí právo na ţivot, 

zakotvené v čl. 6 odst. 1 LZPS, a také právo na ochranu zdraví, zakotvené v čl. 31 LZPS, 
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přičemţ je jednoznačné, ţe bez příznivého ţivotního prostředí by tato práva nemohla být 

zcela nebo jen z části garantována. v čl. 35 odst. 2 LZPS [2] je pak zakotveno právo 

kaţdého na včasné a úplné informace, byť se týká stavu ţivotního prostředí a přírodních 

zdrojů. Toto ústavní právo můţeme téţ chápat jako ustanovení speciální k čl. 17 LZPS, 

neboť zde je právo na informace obecně zaručeno. Legální definice „ţivotního prostředí“ 

a „přírodních zdrojů“ jsou obsaţeny v ŢivPZ [5] a dále zákonem č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o ţivotním prostředí. V čl. 35 odst. 3 LZPS je uvedeno, ţe „při výkonu svých 

práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“. Význam ţivotního 

prostředí nachází odraz téţ v ustanovení čl. 11 odst. 3 LZPS, kde je upraven vztah mezi 

vlastnickým právem a ţivotním prostředím. Protoţe výkon vlastnického práv nesmí podle 

tohoto ustanovení poškozovat vedle lidského zdraví ani přírodu a ţivotní prostředí nad 

míru stanovenou zákonem, dává tímto LZPS jednoznačnou odpověď, ţe při střetu zájmů 

má ochrana ţivotního prostředí přednost před výkonem práv vlastníka, kterým 

se překračují stanovené meze [2, 48 s.]. Uvedená ustanovení Úst. [1] a především LZPS[2] 

jsou mimořádně významná pro ochranu ţivotního prostředí a dávají ústavní podporu 

ekologické legislativě. Dávají ji tak základní směr a mohou být vyuţita i k prosazování 

práva prostřednictvím Ústavního soudu České republiky. 

 Základní pojmy a principy ochrany ţivotního prostředí definuje ŢivPZ [5]. Tento 

zákon bohuţel nemá sílu ústavního zákona a tak nemůţe usměrňovat tvorbu jiných zákonů 

na ochranu ţivotního prostředí. Jeho ustanovení mají v podstatě deklaratorní charakter, a  

pokud je lze aplikovat, pak jen ve spojitosti s jiným zákonem a to jako interpretační 

pomůcku. 

            Dalšími skupinami jsou zákony upravující organizaci ochrany ţivotního prostředí   

( např. ZOPŘK [8], zákony upravující odpovědnost v ochraně ţivotního prostředí (např. 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), zákony 

se zvláštními nástroji ochrany (např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), zákony 

o ochraně sloţek ţivotního prostředí a ekosystémů (např. ZOPŘK [6], zákon č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší), zákony o ochraně před specifickými zdroji ohroţení ţivotního 

prostředí (např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích), zákony upravující ochranu ţivotního prostředí při 
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některých zvláštních činnostech (např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o Státní 

báňské správě).  

 

4.2. Organizační zajištění ochrany ţivotního prostředí 

 Jak jsem uvedl v předchozím oddílu, z čl. 7 Úst. [1] vyplývá státu odpovědnost 

za ochranu a stav ţivotního prostředí a obligatorně povinnost vytvářet právní, 

politické, ekonomické, ale současně i institucionální zajištění této ochrany. Kaţdý úsek 

státní moci (moc zákonodárná, výkonná i  soudní) se podílí na ochraně ţivotního prostředí   

vlastní měrou. Zatímco zákonodárná a soudní moc nemá vytvořeny ţádné speciální orgány 

určené pro ochranu ţivotního prostředí, moc výkonná tyto orgány zřídila a jejich 

prostřednictvím dochází k aplikaci příslušných právních předpisů. Předchozí dva úseky 

státní moci se však výrazně podílejí svou činností na vzniku normotvorby, o kterou 

se opírají při rozhodování v soudních řízeních, zejména ve věcech občanskoprávních 

a trestních. Velmi významnou roli vykonává svými rozhodnutími správní soudnictví 

a v neposlední řadě je zde role Ústavního soudu ČR. 

 Moc výkonná je na nejvyšší úrovni v ČR představována prezidentem a vládou. 

Vláda ČR vedle své rozhodovací a normotvorné pravomoci má i významné funkce 

kontrolní. Je třeba zdůraznit, ţe vypracovává a přijímá státní politiku na jednotlivých 

úsecích, a to nejen ochrany ţivotního prostředí, ale i politiku dopravní, energetickou, 

surovinovou atd. Tím můţe výrazně pozitivně, ale i negativně ovlivnit stav ţivotního 

prostředí České republiky [2, 62 s.].  

            Vlastní výkon státní správy je pak prováděn orgány veřejné správy na ústřední, 

regionální a místní úrovni. Ústřední orgány státní správy sehrávají ve svých úsecích 

klíčovou úlohu, zejména jedná-li se o tvorbu základní politiky, zpracováním koncepčních 

a programových dokumentů, přípravou právních předpisů, mezinárodní spoluprací 

a koordinací ostatních orgánů veřejné správy, ale i odborným, finančním a technickým 

zabezpečením. 

            Vrcholným orgánem na ústřední úrovni je také MŢP, které bylo v roce 1990 

zřízeno na základě ZřMinČRZ [8], který také s dalšími zákony upravuje rozsah jeho 

působnosti a pravomocí při ochraně jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, ekosystémů 

a před zdroji ohroţení. Nelze se však domnívat, ţe všechny kompetence a pravomoci jsou 
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centralizovány pod tímto ústředním orgánem. Naopak mnohé úseky mají na starosti jiná 

ministerstva, popř. speciální ústřední orgány státní správy. MŢP současně vykonává vrchní 

státní dozor pro všechny záleţitosti týkajících se ţivotního prostředí, koordinuje postup 

ostatních ministerstev a ústředních orgánů státní správy v těchto otázkách, řídí jednotný 

informační systém o ţivotním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území ČR. 

Mezi nejdůleţitější a nejznámější orgány přímo podřízené Ministerstvu ţivotního prostředí 

patří Česká inspekce ţivotního prostředí (dále jen ČIŢP) a Státní fond ţivotního prostředí    

( dále jen SFŢP).  

           Některé z kompetencí týkajících se ochrany ţivotního prostředí jsou přeneseny do 

kompetencí ostatních Ústředních orgánů statní správy, které mezi sebou úzce spolupracují. 

Například úsek zemědělství, vodního hospodářství, lesů, rybářství a myslivosti mimo území 

národních parků podléhá Ministerstvu zemědělství ČR. Podřízené ministerstvu jsou další 

státní orgány, které provádějí státní dozor, kontrolu a monitoring. Zde se můţeme zmínit 

o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, Státní veterinární správě ČR. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro tvorbu jednotné surovinové 

politiky, vyuţívání nerostného bohatství, těţbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního 

plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud. Podřízenými organizacemi jsou 

například České obchodní inspekce, Státní energetická inspekce. Dále je nutno zmínit 

se o celních orgánech Celní správy ČR podléhající organizačně Ministerstvu financí, které 

zejména kontrolují pohyb osob a věcí vně i na území státu např. pokud jde o nebezpečné 

chemické látky, o odpady, legální i nelegální trh s mezinárodně chráněnými druhy 

ţivočichů a rostlin. [2, 64-5 s.]  

 Zásadní roli při ochraně ţivotního prostředí sehrávají orgány regionální a místní 

veřejné správy. Nejen proto, ţe jsou základními rozhodovacími místy o jednotlivých 

otázkách a mají k ekologickým problémům územně i věcně velice blízko, ale také vysoce 

záleţí na jejich odborné, personální a technické úrovni a vybavenosti ve vztahu k ochraně 

ţivotního prostředí, zejména pokud se jedná o komunální ekologii [2, 65 s.]. V minulých 

letech došlo v regionální státní správě a samosprávě k rozsáhlé reformě a úsek ochrany 

ţivotního prostředí, který původně vykonávaly okresní úřady svými referáty, byl předán do 

působnosti orgánů krajů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, pak mimo jiné stanovil 

pravomoc a působnost orgánů krajů v oblasti ochrany ţivotního prostředí, které zřídily 

a provozují odbory ţivotního prostředí.  
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 Na místní úrovni veřejné správy mají obce taktéţ své orgány dle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, 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 [4, 15 s.].  

 Vedle zmíněných obecných orgánů se zajištěním ochrany ţivotního prostředí 

zabývají také speciální orgány státní správy, a to jak na úrovni orgánů ústředních, tak 

i s celostátní nebo oblastní územní působností. Jde o orgány se specifickým věcným 

zaměřením, jejichţ kompetence jsou zpravidla podrobně upraveny zvláštními právními 

předpisy. Jedním z těchto orgánů, který má úzkou vazbu k ochraně ţivotního prostředí  je  

Český báňský úřad. Ten vykonává státní správu na úseku vyuţívání a ochrany nerostného 

bohatství vedle Ministerstva průmyslu a obchodu a MŢP. Cílem ochrany ţivotního 

prostředí v hornictví není zamezit vyhledávání loţisek nerostů, těţbě nerostů a jiným 

činnostem v hornictví, ale minimalizovat jejich dopad na ţivotní prostředí a usměrnit je do 

únosných mezí v souladu s poţadavkem na zajištění trvale udrţitelného rozvoje. Jde 

o harmonizaci ekonomických a ekologických zájmů v hornictví, která však můţe způsobit, 

ţe některá ze zjištěných loţisek nerostů nebudou těţena, nebo ţe jejich vytěţení bude 

odsunuto na pozdější dobu [2, 561 s.]. 

             Na první místo výkonem dozoru ve věcech ţivotního prostředí je třeba zařadit 

ČIŢP zřízenou ČIŢPZ [10]. 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 

inspekce v různých sloţkách odlišné. Základními procesními předpisy pro činnost inspekce 

jsou správní řád a přestupkový zákon a zákon o správě daní a poplatků. V rámci své 

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 
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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. Kromě správních činností ČIŢP dále 

zpracovává stanoviska, posudky a vyjádření pro rozhodnutí jiných orgánů státní správy, 

podílí se na řešení havárií, zejména v ochraně vod, řeší stíţnosti, podání, oznámení 

a podněty občanů, právnických osob i jiných orgánů státní správy [2]. Spolupracuje 

s Policií ČR, Celní správou ČR. Podílí se na mezinárodní spolupráci v oblasti prosazování 

práva. Právní postavení organizace a jejích inspektorů je v zákoně a sloţkových zákonech 

mnohdy jen částečně a dosti nejednotným aţ nefunkčním způsobem, a proto se zvaţuje 

příprava nového, komplexního a sjednocujícího zákona o ČIŢP.  

 SFŢP je orgánem české státní správy, který je samostatnou rozpočtovou organizací 

podřízenou MŢP. SFŢP byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena SFŢPZ [11]. 

Tento fond je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu ţivotního 

prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění [4] : závazků 

vyplývajících z mezinárodních úmluv o ţivotním prostředí, závazků vyplývajících ze 

členství v EU a Státní politiky ţivotního prostředí. 

 Další speciálními orgány státní správy jsou Státní úřad pro jadernou bezpečnost,   

Správy národních parků a Správy chráněných krajinných oblastí, orgány hygienické, 

veterinární a rostlinolékařské péče. Institucionálním zajištěním ochrany ţivotního prostředí 

se zabývá celá řada státních organizací, ústavů a agencií, které zajišťují zejména výkon 

odborných, monitorovacích, výzkumných a evidenčních činností (např. CENIA, 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky) [2, 68 s.]. 

 Důleţitou funkci v oblasti ochrany ţivotního prostředí plní tzv. veřejné stráţe, 

ustanovené podle jednotlivých zvláštních zákonů. Stráţe nejsou orgány státní právy, 

nicméně zajišťují určité činnosti pro stát a v jeho zájmu. Jde o pracovníky orgánů státní 

správy, státních organizací nebo občany, kteří jsou příslušným orgánem veřejné správy do 

této funkce jmenováni a kteří mají zejména kontrolní, informační a výchovné pravomoci 

na příslušném úseku. Při výkonu oprávnění a pravomocí je stráţ v postavení úřední osoby, 
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čímţ je nejen zajištěna její zvýšená trestně právní ochrana, ale i odpovědnost. Obecně lze 

tedy konstatovat, ţe veřejné stráţe jsou významnou sloţkou, která plní důleţité terénní 

funkce při prosazování určité části práva ţivotního prostředí v kaţdodenní praxi, a to 

zejména ve vztahu k fyzickým osobám. Pro tento účel jsou zřízeny stáţ lesní, rybářská, 

myslivecká a stráţ přírody [2, 69 s.]. 

5. Ochrana ţivotního prostředí prostředky trestního a správního 

práva 

 Pokud máme vymezit pojem trestního práva i správního práva, je nutno vycházet 

z ochrany, kterou mají poskytovat tato právní odvětví. Chráněnými právními statky zde 

jsou zejména práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob a dalších subjektů, 

jakoţ i právem chráněné zájmy společnosti a státu, včetně ústavního zřízení České 

republiky. 

5.1. Odpovědnost za protiprávní jednání 

Právní odpovědnost netvoří jednolitý celek, ale právě naopak obsahuje celé 

spektrum různých druhů odpovědností, které se od sebe značně liší. Tak můţeme 

rozeznávat odpovědnost za škodu, za vadu věci, za zásah do nehmotného statku, 

za prodlení, z bezdůvodného obohacení, dále odpovědnost trestní, správní, disciplinární, 

popř. i odpovědnost ústavní či mezinárodněprávní [3, 182-3 s.]. Odpovědností v právním 

pojetí můţeme dále rozumět [4] povinnost někoho, pečovat o někoho nebo o něco tak, aby 

nevznikla újma a také nutnost nést sankční následky svého jednání. v českém právu 

se na úseku ochrany ţivotního prostředí uplatňují obě kategorie odpovědnosti a to jak 

objektivní odpovědnost (za následek), tak i odpovědnost subjektivní (za zavinění).  

Toto rozlišování má na odpovědnostní vztahy zásadní vliv. Podstatný rozdíl 

spočívá ve skutečnosti, ţe ke vzniku odpovědnosti objektivní není zapotřebí zavinění. 

S rozvojem vědy a techniky se lidská činnost stává natolik sloţitou, ţe v mnoha případech 

není moţné nebo přinejmenším neefektivní zjišťovat, byl-li zjevně škodlivý následek 

způsoben konkrétním pochybením určité osoby. Objektivní odpovědnost však není obecná 

a lze ji vyvozovat pouze tam, kde to stanoví právní předpis. Jako příklad můţeme uvést 

odpovědnost fyzické či právnické osoby za škodu způsobenou provozní činností, vadou 
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výrobku nebo zboţí, provozem dopravních prostředků. Objektivní odpovědnost není 

přípustná v předpisech trestního práva.  

           Opakem je odpovědnost obecná, nebo-li odpovědnost subjektivní, kterou si také 

můţeme vyloţit jako odpovědné chování osoby takovým způsobem, ţe nedojde k porušení 

platného práva. Subjektivní odpovědnost lze rozdělit v důsledku jednání delikventa, 

zda byla porušena soukromoprávní nebo veřejnoprávní povinnost [4]. Soukromoprávní 

odpovědnost je zejména upravena právními normami soukromého práva, především 

zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sankční následek za porušení 

povinností, můţe být uvedení věci do původního stavu, restituce ( restitutio in integrum) 

anebo povinnost náhrady či reparace způsobené újmy a to zpravidla v penězích.  

 Veřejnoprávní odpovědnost se uplatňuje v oblasti práva ochrany ţivotního prostředí 

jako odpovědnost trestní, tak i odpovědnost správní. Trestněprávní odpovědnost má 

zejména výrazně odstrašující funkci a plní stále větší úlohu ochrany. v posledních letech 

se nejen zvyšuje četnost, ale zejména závaţnost protiprávních činů proti ţivotnímu 

prostředí, které zjevně nemohou být sankcionovány jen na úrovni správního práva. Souvisí 

to jak s novými a rozsáhlými technickými a ekonomickými moţnostmi organizovaných 

skupin při páchání trestné činnosti, tak i se vzácností a nedostupností některých zdrojů či 

komodit, které jsou stále více ohroţovány, poškozovány či ničeny [2, 73 s.]. 

je potřeba zmínit se o zásadě odpovědnosti za spáchání trestného činu, která 

je v demokratickém trestním právu zaloţeném na myšlenkách právního státu 

spojována s vymezením trestní odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin, který jako 

společensky škodlivý a zavrţeníhodný čin je základem v trestním právu hmotném 

vymezené trestní odpovědnosti. Na této zásadě je zaloţena i spravedlivost právního 

posouzení trestného činu a uloţené trestní sankce v podobě trestu nebo ochranného 

opatření, u mladistvých opatření. České trestní právo ctí zásadu individuální trestní 

odpovědnosti fyzických osob [7, 12 s.]. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen tr.z.) a  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen TrZ), tak důsledně vychází ze zásady, ţe trestní odpovědnost 

můţe být dána jen u fyzické osoby, která je příčetná a dovršila stanovený věk. I v novém 

TrZ [4] se uplatňuje princip societas delinquere non potest (společnost, tj. právnická 

osoba, nemůţe jednat protiprávně), a proto nezná kolektivní odpovědnost ani odpovědnost 

za cizí vinu. O trestní odpovědnosti právnických osob jiţ počítala osnova trestního 
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zákoníku z roku 2004 a navazující návrh zákona o trestní odpornosti právnických osob 

a řízení proti nim, které byly předloţeny Parlamentu ČR, ale nebyly přijaty. Právnické 

osoby (obchodní společnosti, spolky, podniky) vystupují stále častěji jako instituce, 

prostřednictvím nichţ je stále častěji páchána velmi závaţná trestná činnost, neboť rozvoj 

sloţité struktury společnosti a její ekonomiky poskytuje mnohem více příleţitostí neţ 

v minulosti k páchání společensky škodlivé, svou povahou čistě kriminální činnost. Postih 

fyzických osob jednajících za právnické osoby se v této situaci ukazuje jako nedostatečně 

účinný, neboť se vůbec ve sloţité struktuře právnických osob, často nadnárodního 

charakteru, nedaří zjistit individuálně odpovědnou osobu a dokazování trestní 

odpovědnosti tak naráţí na obtíţe, které často vedou k zastavení trestního stíhání či 

zproštění obţaloby. Je-li pak uţ některá fyzická osoba odsouzena, neplní její postih 

z hlediska další trestné činnosti páchané v rámci právnické osoby dostatečně zastrašovací 

a preventivní funkci, poněvadţ se zpravidla nedotkne vlastní činnosti právnické osoby, 

jejích materiálních zdrojů a personálních předpokladů pro pokračování v kriminální 

činnosti, jak se to typicky ukazuje např. u trestných činů spočívajících v zásazích do 

ţivotního prostředí, v korupčním jednání nebo v organizovaném zločinu [7, 13 s.]. Právě 

tato problematiky by měla být řešena implementací nově připravovaného zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu, který vychází z přijaté směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně ţivotního prostředí [7, 

76 s.].  

            Od trestněprávní odpovědnosti je třeba odlišovat odpovědnost správněprávní. 

Za správní delikt lze obecně povaţovat protiprávní jednání odpovědné osoby, jehoţ znaky 

jsou uvedeny v zákoně a s nímţ zákon spojuje hrozbu sankcí trestní povahy ukládané 

v rámci výkonu veřejné správy. Do této kategorie lze zahrnout jak správní delikty 

fyzických osob (zejména přestupky), tak i správní delikty právnických osob a fyzických 

osob při výkonu podnikatelské činnosti [5, 201 s.]. Zatímco u deliktní odpovědnosti 

fyzických osob, pokud čin není spáchán při jejich podnikatelské činnosti, jde o subjektivní 

odpovědnost, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti 

o odpovědnost objektivní za následek. Správní delikty dosud nejsou kodifikovány a není 

jednotně upravena ani procesní stránka jejich projednávání a trestání. Okruh sankcí, které 

lze uloţit za správní delikt, musí být taxativně vymezen zákonem. Nejtypičtější správní 

sankcí je pokuta, někdy ale dává zákon výběr z několika dalších druhů sankcí. Kromě 
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sankcí, popřípadě namísto sankcí lze za správní delikt ukládat i ochranná opatření [6, 16 

s.]. Trestné činy vyjmenované v trestním zákoně, ale i v novém trestním zákoníku 

se zpravidla překrývají formálními znaky s konkurujícími přestupky. Příkladem v tomto 

směru můţe být přestupek na úseku ţivotního prostředí podle § 45 [7], který by také mohl 

být posuzován jako trestný čin podle § 294 TrZ [4]. Rozdíl mezi oběma delikty, s účinností 

TrZ, jiţ v současné době nelze vykládat podle materiálního znaku nebezpečností činu pro 

společnost, ale v zásadě zodpovězení a vyřešení otázky povahy a závaţnosti, resp. 

stanovení stupně společenské škodlivosti protiprávního jednání a podřazení pod skutkovou 

podstatu trestného činů nebo přestupku, pokud do rozlišení jiţ nevstoupil další kvalifikační 

znak. 

5.2. Právní úprava ochrany ţivotního prostředí  

 Ochrana ţivotního prostředí a trestně právní odpovědnost ve vztahu k ní 

je v současném stavu představována dvěma základními právními předpisy, podle kterých 

lze trestní odpovědnost dovozovat. Dne 9.1.2009 byl ve Sbírce zákonů pod č. 40 zveřejněn 

nový trestní zákoník, jehoţ účinnost byla stanovena na den 1.1.2010. Je potřeba zdůraznit, 

ţe se nejedná o pouhou novelizaci původního trestního zákona [3], ale o rekodifikaci, která 

přináší do trestního práva hmotného zásadní změny a lze tak hovořit o zcela nové etapě 

českého trestního práva. Oba prameny trestního práva jsem zmínil z důvodu posuzování 

trestnosti činu podle doby jeho spáchání, za kterou se povaţuje i doba jednání, kterým byly 

naplňovány znaky trestného činu, a to bez ohledu na to, kdy nastal následek, nebo kdy měl 

nastat. Od účinnosti TrZ [4] se posuzuje doba spáchání činu z hlediska časové působnosti 

trestních zákonů od doby jednání. Velký význam má na počítání promlčecí doby, nelze 

však vztahovat na trestné činy, u nichţ je znakem účinek anebo u nichţ je účinek znakem 

kvalifikované skutkové podstaty, od okamţiku, kdy takový účinek nastal. v tomto směru 

však nelze opomenout obecnou zásadu trestního práva nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege (ţádný trestný čin bez zákona, ţádný trest bez zákona ), která 

je v TrZ [4] vyjádřena v § 12 odst. 1, podle kterého „jen trestní zákon vymezuje trestné 

činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit“ a navazuje na čl. 39 LZSP. 

Dále pak ustanovení § 12 odst. 2 TrZ [4] v souladu s  čl. 37 Evropské úmluvy o lidských 

právech ( European Convetion on Human Rights, Řím roku 1950), který stanoví: „Nikdo 

nesní být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo 
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podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesní být uložen 

trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu“.                  

Tento čl.7 Evropské úmluvy se neomezuje jen na zákaz retroaktivity přísnějšího zákona, 

jak by mohlo naznačovat jeho znění, ale podle výkladu Evropského soudu pro lidská 

práva zakotvuje téţ obecnější princip, ţe pouze zákon můţe definovat trestný čin a stanovit 

tresty, jakoţ i princip, ţe trestní zákon se nesmí vykládat v neprospěch obviněného 

za pomoci analogie [7, 12 s.]. Z této zásady vyplývá princip ultima ratio, jako nejzazšího 

řešení, pokud k ochraně práv a oprávněných zájmů fyzických, právnických osob a dalších 

subjektů, jakoţ i právem chráněné zájmy společnosti a státu, včetně ústavního zřízení 

České republiky nelze dosáhnou prostředky jiných právních odvětví, zejména právem 

správním, občanským, rodinným a obchodním.    

5.2.1. Právní úprava v trestním zákoně 

 Trestně právní ochrana ţivotního prostředí je ve své podstatě velmi mladá 

a do právního řádu ČR byla začleněna aţ po roce 1989. Základní změnu přinesly aţ dvě 

novely trestního zákona na přelomu 80. a 90 let 20 století, které zavedly do trestního 

práva speciální, byť velmi obecné a široce formulované, skutkové podstaty trestného činu 

Ohroţení ţivotního prostředí jednak pro úmyslné a nedbalostní zavinění. Proto se v praxi 

tyto skutkové podstaty ustanovení § 181a a 181b trestního zákona buď nepouţívaly 

v potřebném rozsahu, nebo přinášely značné výkladové potíţe. Aţ novela tr.z. 

[3] provedená zákonem č. 134/2002 Sb. s účinností od 1.7.2002 zásadně 

přeformulovala základní i kvalifikované skutkové podstaty trestných činů úmyslného 

a nedbalostního ohroţování a poškozování ţivotního prostředí, nejen jako celku, ale téţ 

některých jeho sloţek a doplnila tr.z. [3] o nové, související skutkové podstaty trestných 

činů. Upřesnila a konkretizovala některé jejich zákonné znaky, ale zavedla i účinnější 

a širší moţnosti trestního postihu. Další dílčí novelou provedenou zákonem č. 314/2006, 

která rozšířila trestní postih nakládání s odpady, aby se  vztahoval na přepravu jakýchkoli 

odpadů přes hranici státu, coţ bylo reakcí na rozmáhající se případy dovozu většího 

mnoţství odpadů do České republiky [8, 2681 s.]. Skutkové podstaty týkající se ochrany 

ţivotního prostředí jsou v tr.z. [3] převáţně zařazeny v hlavě IV. (trestné činy obecně 

nebezpečné). Jedná se o ustanovení § 181a aţ § 181h. Další skutkové podstaty poskytující 

trestněprávní ochranu ţivotnímu prostředí můţeme nalézt i v jiných hlavách tr.z. [3], coţ 
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naznačuje určitou neuspořádanost. Trestné činy proti ţivotnímu prostředí obsaţené v tr.z. 

[3] lze v podstatě rozdělit [2, 72-3 s.] na obecné, zvláštní (speciální) a ostatní, podle 

moţnosti jejich pouţití. Mezi obecné skutkové podstaty patří: úmyslné ohroţení 

a poškození ţivotního prostředí (§ 181a) a nedbalostní ohroţení a poškození ţivotního 

prostředí (§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). 

 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 

Na legislativní vývoj ochrany ţivotního prostředí navázal i TrZ [4], který vstoupil 

v účinnost dne 1.1.2010. Tento trestní předpis zvýraznil trestněprávní ochranu ţivotního 

prostředí i tím, ţe zákonodárce shromáţdil všechny trestné činy, u nichţ je převaţujícím 

chráněným zájmem ochrana ţivotního prostředí, do samostatné hlavy VIII zvláštní 

části zákona pod názvem Trestné činy proti ţivotnímu prostředí od ustanovení § 293 do 

ustanovení § 308. Ochrana ţivotního prostředí 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). Do samostatné 

hlavy VIII byly zařazeny jiţ existující trestné činy z tr.z. [3], u kterých došlo k některým 

úpravám, ale i některé zcela nové trestné činy, jejichţ vznik si vyţádalo především členství 

ČR v EU, a  s tím spojené přijetí rozsáhlé mimotrestní právní úpravy ochrany ţivotního 

prostředí a jeho sloţek i evropských norem tzv. komunitárního práva, které jsou i v ČR 

přímo pouţitelné, závazné a mají přednost před naším vnitrostátním právem [8, 2682 s.]. 

Významný vliv měla také implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropské unie ze dne 19.11.2008 č. 2008/99/ES, o trestněprávní ochraně ţivotního 
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prostředí. Poţadavky čl. 3 této směrnice byly v podstatě splněny přijetím nového TrZ [4]. 

Trestné činy proti ţivotnímu prostředí můţeme ve vztahu k druhovému objektu rozdělit do 

dvou skupin. V první skupině jsou zařazeny ustanovení § 293 aţ § 301, jejichţ druhovým 

objektem je zájem na ochraně ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek. K naplnění 

jejich skutkových podstat je třeba, aby byly dány dva základní předpoklady a to 

protiprávnost jednání pachatele, která je v jednotlivých skutkových podstatách výslovně 

vyjádřena odkazem na příslušné jiné právní předpisy, neţ je trestní zákoník (jde o skutkové 

podstaty s tzv. blanketní dispozicí), a dále neţádoucí stav – ohroţení či poškození 

ţivotního prostředí jako celku nebo jeho jednotlivých sloţek určitým jednáním [8, 2683 s.]. 

 V některých případech jde v základních skutkových podstatách o trestné činy 

ohrožovací ( např. v § 301), jinde zákon vyţaduje poškození (§ 295) nebo ohroţení 

a poškození ţivotního prostředí stanoví alternativně (§ 298 odst. 2) anebo se zde 

kombinuje poškozovací jednání pachatele s určitým ohroţením (§ 293 a § 294). Druhovým 

objektem ve druhé skupině trestných činů podle § 302 aţ 307 je pak zejména zájem 

na ochraně zvířat (resp. uţitkových rostlin v § 307) před různými způsoby neţádoucího 

jednání a zacházení s nimi, počínaje týráním zvířat, přes jejich neoprávněné lovení aţ po 

šíření nakaţlivé nemoci zvířat a rostlin. Porovnáním 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. Skutkové podstaty trestných činů proti ţivotnímu prostředí zařazených v hlavě VIII. 

TrZ [4] jsou seřazeny následovně. 

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

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

prostředí z nedbalosti (§ 294). U těchto ustanovení ve srovnání s ustanoveními 

§ 181a a 181b tr.z. [3], došlo nejen ke změně názvu, ale základní skutková 

podstata byla upřesněna tak, ţe k jejímu naplnění nepostačí jen porušení jakéhokoliv 

předpisu o ochraně ţivotního prostředí nebo předpisů o ochraně a vyuţívání přírodních 

zdrojů, ale musí jít o zákony o ochraně ţivotního prostředí nebo jeho sloţek nebo zákony 

o ochraně a vyuţívání přírodních zdrojů a logicky je zde přidáno i porušení zákonů 

a chemických látkách nebo chemických přípravcích. v souvislosti s naším členstvím 
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v Evropské unii je potřebné stanovit také vysoký stupeň ochrany nejen u zvláště 

chráněných území, ale rovnocennou měrou i u evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastní, které tvoří dohromady část celoevropské soustavy chráněných území 

Natura 2000. Proto do skutkové podstaty přibylo i ohroţení nebo poškození evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti. 

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

znečišťujících látek (§ 297), Neoprávněné nakládání s odpady (§ 298), Neoprávněné 

nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), 

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími 

rostlinami z nedbalosti (§ 300), 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 prioritním zájmem společnosti ochrana ţivotního prostředí, ale s ţivotním prostředím 

úzce souvisí. K takovým trestným činům patří zejména ustanovení trestného činu  

Poškození cizí věci (§ 228), Nedovolená výroba a drţení radioaktivní látky a vysoce 

nebezpečné látky (§ 281), Nedovolená výroba a drţení jaderného materiálu a zvláštního 

štěpného materiálu (§ 282), Ohroţování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty 

(§ 156 a § 157), Obecné ohroţení (§ 272) a Obecné ohroţení z nedbalosti (§ 273). 

5.2.3. Správní delikty 

 Z historického pohledu se správní delikty v našem právním řádu objevily jiţ 

v období tzv. policejního státu, který je v literatuře označován jako stát obšťastňující-

Wohlfahrstaat, druhé poloviny 18.století. Jeho definičním znakem 

byla představa panovníka o potřebě aktivní regulativní činnosti státu a jeho orgánů, 

zejména pak správních, ve všech oblastech těchto činností, které si měly tyto orgány samy 

zajišťovat, v zájmu blaha poddaných [6, 3 s.]. Z období Rakouského císařství lze zmínit 

zejména císařské nařízení č. 96/1854 říšského zákona, o výkonu opatření a nálezů 

politických a policejních úřadů, které obsahovalo jak předpisy hmotněprávní, tak 

i procesní, jímţ byla zeměpanským úřadům policejním, resp. okresním politickým úřadům 
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dána pravomoc stíhat porušení policejních předpisů proti veřejnému pořádku a správě. 

Sankcí byla peněţitá pokuta a krátkodobé tresty na svobodě a v úvahu přicházel i tělesný 

trest. V následujících letech pak došlo, ponejvíce vládními a ministerskými nařízeními, 

k dalším upřesněním některých institutů správního trestání jako např. sankcí, opravných 

prostředků, výkonu nálezů politických a policejních úřadů, ale téţ kvalifikačních 

poţadavků úředníků, kteří měli provádět rozhodovací činnost. Úprava správních přestupků 

zůstávala však značně roztříštěná a v řadě ohledů kusá, coţ mělo za následek, ţe mnohé 

otázky řešila aţ praxe [6, 4 s.]. V prvním období po vzniku Československé republiky 

nebylo moţno s ohledem na politické poměry provést zásadnější změny a stávající řád byl 

v plnosti převzat tzv. recepční normou (zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

československého) a to včetně předpisů správního práva trestního. Třebaţe panovala shoda 

v tom, ţe celá oblast správního trestání musí být reformována, nebylo tohoto cíle za celé 

období I. republiky dosaţeno. Skutkové podstaty přestupků bylo moţno nalézt ve více jak 

200 různých normách. Přestupky byly z části konstruovány jako nedbalostní delikty. 

U některých se nepoţadovala subjektivní odpovědnost za zavinění, ale vycházelo 

se z objektivní odpovědnosti, kdy pouze postačovalo, ţe jednání bylo závadné. Součást 

správního práva trestního tvořilo také disciplinární právo, které souviselo především 

s institutem státní sluţby veřejných zaměstnanců, jehoţ jádrem byla odpovědnost úředníků 

a některých dalších zaměstnanců veřejné správy vůči zaměstnavateli, jímţ byl stát. v širším 

smyslu pak i odpovědnost členů profesních komor, ţáků a studentů středních i vysokých 

škol. Po roce 1945 navázalo správní právo trestní na předchozí vývoj. Nadále platily nejen 

přepisy z období před okupací, ale i některé z těch, které byly vydány v období nesvobody. 

Zásadní změna v organizaci místní veřejné správy se odrazila v tom, ţe trestní správní 

pravomoc přešla především na vznikající okresní národní výbory [6, 8 s.]. V rámci 

rozsáhlých kodifikačních změn, po únorovém převratu v roce 1948, byly fakticky 

likvidovány ústavně zaručené osobní svobody a politická práva a vytvořen systém 

legalizované represe a nezákonnosti. Součástí se také stal přijatý trestní zákon správní 

č. 88/1950 Sb. a trestní řád správní č. 89/1950 Sb. Pozornost musíme věnovat skutečnosti, 

ţe těmito normami mohly národní výbory ukládat za přestupky i trest odnětí svobody aţ 

na dva roky a propadnutí věci. V průběhu dalších let se podařilo některá 

z nejdramatičtějších ustanovení z obou uvedených předpisů odstranit, resp. zmírnit 

(národním výborům byla odebrána pravomoc ukládat tresty odnětím svobody a došlo ke 
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sníţení sazeb za delikty). V této době také v podstatě zaniká sluţební poměr veřejných 

úředníků, který je nahrazen pracovněprávním poměrem a s tím spojená kategorie správních 

disciplinárních deliktů. Přes některé dílčí změny zůstala uvedená úprava zachována aţ do 

roku 1961, kdy jí vystřídal zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při 

zajišťování socialistického pořádku, který v duchu dobové doktríny „vítězného socialismu“ 

klade důraz na výchovný aspekt vyřizování správních deliktů, organizátorskou činnost 

národních výborů, uvědomělost občanů. Obsahoval mnohem mírnější sankce neţ 

předchozí předpisy, často jen morální povahy. Základním správněprávním deliktem zde 

zůstává přestupek, který projednávají místní a okresní národní výbory. Uvedený zákon byl, 

po skoro třicetileté platnosti, nahrazen stávajícím zákonem České národní rady č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, s účinností od 1. července 1990 [6, 10 s.]. Zde zákon definuje pojem 

přestupku v § 2 odst. 1 takto: „přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném 

zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo 

o trestný čin“. Zákon je systematicky rozdělen do čtyř částí, kdy v první obecné části 

se nacházejí ustanovení § 1-20, v druhé zvláštní části jsou uvedeny jednotlivé skutkové 

podstaty přestupků od § 21-50,  třetí část se zabývá řízením o přestupcích § 51-88 a čtvrtá 

část obsahuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Mimo zákon můţeme 

přestupky nalézt i v jiných právních předpisech. Příslušná ustanovení zákona o přestupcích 

však platí i pro ně, ale pouze za předpokladu, ţe tyto zvláštní zákony neobsahují speciální 

úpravu, kterou lze dovodit ze sankcí a délky prekluzivní lhůty pro zánik odpovědnosti. Co 

se týká procesních ustanovení zákona, platí pro řízení o přestupcích podpůrně správní řád. 

Zákon o přestupcích samozřejmě obsahuje ve své zvláštní části také skutkové podstaty 

přestupků proti ţivotnímu prostředí. Stejně jako v předchozí kapitole lze i přestupky 

proti ţivotnímu prostředí rozdělit podle úpravy skutkové podstaty na zbytkové, základní 

a speciální povahy.   

 Mezi přestupky zbytkové skutkové podstaty 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 lze uţít pouze tehdy, pokud  

konkrétní protiprávní jednání nelze podřadit pod speciálnější ustanovení tohoto či jiného  

zákona na úseku ochrany ţivotního prostředí. Do přestupků základní skutkové povahy patří 

přestupky na úseku zdravotnictví (§ 29), přestupky na úseku vodního hospodářství (§ 34), 
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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).  

 Přestupky speciálních skutkových podstat, které jsou přesněji a podrobněji 

vymezeny, nalezneme ve speciálních zákonech na úseku ochrany ţivotního prostředí. 

Speciálním zákonem je v tomto případě i ZOPŘK [6], kde přestupky vymezuje § 87 

(přestupky fyzických osob) a § 88 (přestupky právnických osob a fyzických osob 

při výkonu podnikatelské činnosti), přestupky v § 66 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a LesZ [9], který 

specifikuje přestupky v § 53. 

5.3. Faktická aplikace trestněprávních a správních norem při ochraně ţivotního 

prostředí 

 Faktickou aplikaci trestněprávních a správních norem pro ochranu ţivotního 

prostředí lze vyloţit jako skutečnou implementaci trestního a správního 

práva při zjišťování, dokumentaci a prověřování porušení platných právních norem tohoto 

odvětví práva. Z medií se opakovaně dozvídáme o poškozování ţivotního prostředí a jeho 

sloţek. Orgány činnými v trestním řízení není této problematice dosud 

věnována dostatečná pozornost, ač by si ji ochrana ţivotního prostředí zaslouţila. 

I Chmelík ve své publikaci zřetelně poznamenává, ţe „trestné činy proti ţivotnímu 

prostředí jsou novou trestněprávní kategorií, s jejímţ odhalováním, vyšetřováním 

a zejména dokazováním nejsou valné zkušenosti, a víceméně je v této oblasti orgány 

činnými v trestním řízení tápáno“ [1, 8 s.]. Jak jiţ bylo uvedeno, lze trestné činy týkající 

se ohroţení a poškození ţivotního prostředí jako celku nalézt v tr.z. [3] v ustanovení 

§ 181a a § 181b, které byly doplněny speciálními skutkovými podstatami na ochranu 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí novelou trestního zákona, zákonem č. 134/2002 

Sb.. Novela zákona měla přinést upřesněním skutkových podstat trestných činů proti 

ţivotnímu prostředí vyšší ochranu ţivotnímu prostředí a ve své podstatě upozornit 

veřejnost a orgány činné v trestním řízení na zájem společnosti na ochraně této 

problematiky. Podle zjištěných poznatků orgánů činných v trestním řízení však tato 

novela nepřinesla odpovídající nástroje k postihu protiprávních jednání. Většina skutků 

moţného protiprávního jednání, které kdyţ uţ byly zjištěny, skončily jiţ v přípravném 
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řízení odloţením věci, nebo odevzdáním příslušnému správnímu orgánu. Pokud jiţ došlo 

ze strany státního zastupitelství k podání obţaloby proti konkrétní osobě, bylo trestní 

stíhání v řízení před soudem zastaveno, nebo soudem pro nedostatek důkazů zproštěno. 

Vývoj prověřovaných a odsouzených trestných činů proti ţivotnímu prostředí lze nalézt 

v příloze č. 2, kdy bylo čerpáno z interních statistik resortu MV, za období let 2004 aţ 

2009. Z údajů v tabulkách a grafech přílohy plyne, ţe při prověřování  a trestání pachatelů 

srovnávaných trestných činu dochází k určitému poklesu. Z mého pohledu však pokles 

prověřovaných trestných činu nemá spojitost s novelou tr.z. [3], ale je stále zapříčen 

vysokou sloţitostí prověřování protiprávního jednání a následným dokazováním trestní 

odpovědnosti za spáchání trestného činu konkrétní osobou. Lze se i domnívat, ţe trestná 

činnost proti ţivotnímu prostředí je latentní a projevuje se aţ se značným časovým 

zpoţděním, kdy jako příklad lze uvést poţáry nelegálně navezeného odpadu [12] 

z Německa do prostor kravína v Libčevsi v roce 2006. S účinností TrZ [4], který v podstatě 

převzal jiţ existující trestné činy z trestního zákona, ( viz. srovnávací tabulky trestných 

činů v příloze č.1),v téměř doslovném znění a doplnil o některé nové trestné činy 

Neoprávněné vypuštění znečisťujících látek (§ 297), který se výhradně týká ochrany 

ţivotního prostředí proti znečištění z lodí, Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303), kdy 

toto ustanovení bylo do TrZ zařazeno jako reakce na některé negativní případy současnosti 

spojené s nedbalým a škodlivým zacházením se zvířaty a skutková postata Neoprávněná 

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

hospodářských zvířat (§ 305), která chrání přirozený vývoj organismu hospodářských 

zvířat a zásadní význam má i pro zdraví a ţivot lidí. K velmi podstatné změně 

nejrozšířenějšího protiprávního jednání došlo ve skutkové podstatě trestného činu pytláctví 

(§ 304), kde dosavadní slovo „loví“ bylo změněno na „uloví“. Tím se však má rozumět 

jakákoliv činnost směřující ke skolení či jiné usmrcení nebo chycení zvěře a ryb v hodnotě 

nikoli nepatrné. Škodou nikoli nepatrnou se v ustanovení § 138 TrZ [4] rozumí 

škoda dosahující částky nejméně 5.000,- Kč. Tato změna vidu slovesa, povede v praxi 

nejspíš k tomu, ţe za dokonaný trestný čin pytláctví bude povaţováno aţ faktické 

přisvojení zvěře a ryb. Navíc bude nutno zjišťovat a také dokazovat i výši způsobené škody 

nikoli nepatrné. Aţ čas ukáţe účinnost skutkových podstat trestných činů proti ţivotnímu 

prostředí v aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení, zejména pak v rozhodování 

soudy. V současné době nebyla Ministerstvem spravedlnosti vydána ročenka kriminality 
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za rok 2010, a proto nelze tuto informaci ověřit. Z interních statistik MV je zřejmý 

opětovný pokles prověřovaných trestných činů proti ţivotnímu prostředí v roce 2010 (viz. 

příloha č. 2). Opětovně se, jako u aplikace tr.z. [3], budeme setkávat s dokazováním 

individuální odpovědnosti fyzických osob jednajících za právnické osoby. Jak jiţ uvádí 

Haas ve své bakalářské práci: „Není žádným tajemstvím, že velký vliv na stav životního 

prostředí mají firmy a společnosti, které vystupují jako právnické osoby. Dotčené 

společnosti využívají nemožnosti 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 vážně poškozujících životní 

prostředí“[4, 24 s.]. Jak jiţ bylo zmíněno, trestné činy proti ţivotnímu prostředí najdou ve 

většině případů svůj odraz v podobě přestupku nebo jiného správního deliktu. Na úseku 

přestupků proti ţivotnímu prostředí neexistuje v ČR jednotná statistika, a proto nelze zjistit 

přesný počet přijatých oznámení a následných rozhodnutí kompetentních orgánů, která 

skončila uloţením sankce za protiprávní jednání. Obdobnou příčinu bychom mohli také 

nalézt v nejednotnosti hmotněprávní a procesní úpravy správních deliktů právnických 

a fyzických osob při podnikatelské činnosti, jejichţ ustanovení jsou roztříštěna ve značném 

mnoţství zákonů a také v okruhu orgánů oprávněných k jejich sankcionování. Asi 

nejdůleţitější roli v dozoru, povolování a schvalování, vypracovávání stanovisek a zejména 

v ukládání sankcí a opatření za porušením předpisů v oblasti ţivotního prostředí má ČIŢP, 

zřízená jako speciální orgán MŢP. Její činnost v jednotlivých letech lze vyčíst z výročních 

zpráv. Podle výroční zprávy za rok 2009 provedla  ČIŢP celkem 17 432 kontrol (14 255 

kontrol v roce 2008, 15 791 kontrol v roce 2007 a 16 649 kontrol v roce 2006). V roce 

2009 uloţila ČIŢP 2778 pokut, z toho 2650 bylo v tomto roce pravomocných. Celkový 

objem pokut dosáhl v roce 2009 164 165 643,- Kč, coţ oproti roku 2008 znamená nárůst 

o 11 243 825,- Kč, který zaznamenal především úsek vodního a odpadového hospodářství. 

Průměrná výše pravomocné pokuty uloţené ve správním řízení dosáhla v roce 2009 částky 

61 949,- Kč. Nejvyšší průměrné pokuty byly uloţeny v oblasti odpadového hospodářství, 

nejniţší v oblasti ochrany přírody, coţ je zapříčiněno i sankční zákonnou úpravou. 

Z obsahu výroční zprávy za rok 2009 je zjevné, ţe největší podíl na znečištění ţivotního 

prostředí mají právnické osoby. Významný podíl na eliminaci znečišťování ţivotního 

prostředí by mohl mít v budoucnosti zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 

újmě a o její nápravě, který vznikl implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2004/35 ES o ekologické právní odpovědnosti s ohledem na prevenci a náhradu škod 

na ţivotním prostředí ( Directive 2004/35/EC on environmental lability with regard to the 

prrevention and remedying of environmental damage – ELD) do českého právního řádu. 

Směrnice je zaloţena zejména na principu trvale udrţitelného rozvoje, odpovědnosti 

původce znečištění a zásadě, ţe znečišťovatel platí. Bohuţel se nevztahuje na všechny 

škody způsobené na ţivotním prostředí, ale pouze na škody způsobené na půdě, vodě 

a na druzích a stanovištích v rámci soustavy NATURA 2000. Odpovědnost 

je zpravidla zaloţena na odpovědnosti za následek a provozovateli jako původci újmy 

vzniká povinnost informační, zejména pak povinnost přijmout preventivní a nápravná 

opatření.[2, 84 s.] 

6. Navrhovaná opatření 

 V rámci studia literatury a sběru informací, které se týkají ochrany ţivotního 

prostředí, ať uţ se jedná o právní akty EU nebo české právní předpisy zakotvené v právním 

pořádku ČR, dospěl jsem k poznání, ţe ochraně ţivotního prostředí je a bude věnována 

zvýšená pozornost. Velkou měrou se na této problematice bude podílet implementace 

směrnic, týkajících se trestně právní ochrany ţivotního prostředí a schválených Evropským 

parlamentem a Radou EU, do právního pořádku členských států. V rámci boje 

s kriminalitou páchanou na ţivotním prostředí se jeví co moţná nejkratší proces 

schvalování vládního návrhu č. 297/0 o změně TrZ [4], který upravuje stávající ustanovení 

trestných činů proti ţivotnímu prostředí a doplňuje o nové skutkové podstaty ( výňatek 

trestných činů v příloze č.3 ). S tím spojené a v trestněprávních předpisech průlomové je 

také schvalování vládního návrhu č.285/0 o vydání zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, předloţených do 1.čtení Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR na den 26.4.2011. Oba vládní návrhy jsou reakcí na implementaci směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestně právní ochraně ţivotního prostředí.   

 V rámci správněprávní odpovědnosti právnických a fyzických za protiprávní 

jednání, povaţuji za vhodné soustředit přestupky a správní delikty do jedné správněprávní 

trestní normy s vyznačením rozhodujícího správního orgánu. Dále odbřemenit od 

rozhodování určitými správními deliktů týkajících se ochrany ţivotního prostředí ČIŢP a 

přenést je do věcné rozhodovací působnosti správních orgánů obcí a obcí s rozšířenou 

působností pod kontrolou ČIŢP, která povede statistický systém protiprávních jednání. 
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  Z pohledu trestního řízení a to zejména v přípravném řízení by bylo vhodné 

vytvoření systému elektronického soudního spisu z důvodu skutečného dozoru státním 

zástupcem jiţ v počátečním stádiu prověřování, který by mohl výrazněji napomoci řádné 

dokumentaci protiprávního jednání s ohledem na její sloţitost, ať jiţ při podezření ze 

spáchání trestného činu proti ţivotnímu prostředí, nebo trestných činů dalších. S tím 

spojené a jako nedostačují, volající po zlepšení povaţuji vzdělávání policistů k ekologické 

problematice pouze při nástupu k Policii ČR na SPŠ MV v průběhu základní odborné 

přípravy. Zde by bylo vhodné formou jednotýdenního kurzu ročně ve Školních policejních 

střediscích Krajských ředitelství PČR  proškolit kaţdého policistu, jak ze základních 

interních aktů, metodiky, tak i z právních předpisů týkajících se ţivotního prostředí. Dále 

zajistit účast inspektorů ČIŢP na měsíčních sluţebních poradách. V rámci metody 

Community policing, která se zavádí u Policie ČR, nastartovat a zapojit do preventivních 

opatření k zlepšení stavu ţivotního prostředí i zainteresované instituce a potaţmo celou 

veřejnost. 

7. Závěr 

         v diplomové práci jsem se snaţil rekapitulovat právní základy, hlavní principy práva 

ţivotního prostředí a upozornit na v současnosti platné základní právní předpisy unijního a 

českého práva v oblasti trestněprávní a správněprávní ochrany ţivotního prostředí. 

V posledních letech vystupuje otázka ochrany ţivotního prostředí stále více do popředí 

zájmu nejen u členských států EU, ale i napříč tzv. západním světem, zejména uznáním 

konceptu trvale udrţitelného rozvoje, který má svůj ekonomický, ekologický a společenský 

rozměr. Na mezinárodní úrovni jsou uzavírány smlouvy o ochraně ţivotního prostředí, 

které chtějí řešit konkrétní ekologické problémy a postupně se stávají běţnou součástí 

politických dokumentů a právních norem jednotlivých států. Nutno však podotknout, ţe i 

sebelepší preventivní opatření musí nalézt svůj protějšek v hrozbě trestem nebo sankcí za 

porušení právních předpisů ochrany ţivotního prostředí.  Současná účinná trestněprávní 

legislativa ČR nemá dosud upravenu trestní odpovědnost právnických osob, ačkoliv jiţ 

z mnoha zveřejněných informací a statistických dat je zřejmé, ţe v největší míře se na 

poškozování nebo ohroţování ţivotního prostředí podílejí svou činností právě podnikající 

právnické osoby. Dokazování zavinění konkrétní fyzické osobě jednající jménem 
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právnické osoby je pro orgány činné v trestním řízení velmi sloţité. Protiprávní jednání,  

které způsobily škodlivé následky na ţivotním prostředí, tak zůstávají ve většině případů 

nepotrestány. Ačkoliv došlo v roce 2009 k uzákonění nové trestněprávní normy s částečně 

upravenými a novými skutkovými podstatami trestných činů proti ţivotnímu prostředí,     

nadále zůstává sloţité aplikovat ustanovení trestního zákoníku v praxi. Proto musí dojít 

k plné slučitelnosti poţadavků směrnic EU a zpřesnit některá ustanovení trestního 

zákoníku tak, aby trestní právo hmotné zajišťovalo ochranu nejdůleţitějším právním 

statkům, ale plnilo v prvé řadě funkci preventivní. Ochranu ţivotního prostředí prostředky 

trestní a správní represe však i nadále povaţuji aţ za nejzazší řešení a více se přikláním 

zajistit zlepšení stavu ţivotního prostředí preventivními opatřeními. V této souvislosti je 

zapotřebí vysvětlit potřeby ochrany a vzbudit zájem široké veřejnosti na zlepšení stavu 

ţivotního prostředí. Nejen u úředníků veřejné správy a samosprávy, ale i ve společnosti 

docílit vzdělanosti, výchovy a osvěty v oblasti ţivotního prostředí. Zapojit do 

ekologického uvědomění také podnikající právnické a fyzické osoby, u kterých investice 

do lepší ochrany ţivotního prostředí budou přínosem, nikoliv mrháním a zároveň pro ně 

budou znamenat i vyšší příjmy z jejich činností anebo niţší náklady. Proto je zapotřebí 

uspokojovat svoje základní ţivotní potřeby takovým způsobem, aby nedocházelo k 

zbytečnému poškozování přírody a  příroda naše citlivé zacházení zpětně ocení lepšími 

ţivotními podmínkami. 
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Příloha č.2: 

 

Tabulka č. 1: Vývoj zjištěných trestných činů/přečinů: pytláctví (§ 178a tr. zákona, § 304 

tr. zákoníku), úmyslné ohroţení a poškození ţivotního prostředí (§ 181a tr. zákona, § 293 

tr. zákoníku), nedbalostní ohroţení a poškození ţivotního prostředí (§181b tr. zákona, 

§ 294 tr. zákoníku), poškozování lesa těţbou (§ 181c tr. zákona, § 295 tr. zákoníku), 

nakládání s odpady (§ 181e tr. zákona, § 298 tr. zákoníku), na úseku ţivotního prostředí 

v letech 2005-2010, podle zdroje intranetu Ministerstva vnitra České republiky – Policejní 

prezídium České republiky, Evidenční systém statistické kriminality (ESSK). 

tr. zákon § 178a § 181a § 181b § 181c § 181e 

2005 369 10 12 9 3 

2006 235 10 17 3 14 

2007 179 15 13 6 9 

2008 178 8 9 4 10 

2009 188 4 9 5 5 

tr. zákoník § 304 § 293 § 294 § 295 § 298 

2010 77 8 5 6 4 

   

Graf č. 1: Statistika zjištěných trestných činů/přečinů proti ţivotnímu prostředí období 2005-2010 

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

0

50

100

150

200

250

300

350

400

rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010

369

235

179 178 188

77

10 10 15 8 4 812 17 13 9 9 59 3 6 4 5 63 14 9 10 5 4

§ 178a/1 ( § 304 )

§ 181a ( § 293 )

§ 181b ( § 294 )

§ 181c ( § 295 )

§ 181e ( § 298 )



 

2011  6 
 

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 2004-2009, podle zdroje intranetu 

Ministerstva vnitra České republiky – Policejní prezídium České republiky, Evidenční 

systém statistické kriminality (ESSK). 

 § 178a § 181a § 181b § 181c § 181e 

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 

2009 65 3 0 0 2 

 

Graf č.2: Statistika odsouzených tr. činů/přečinů proti ţivotnímu prostředí období 2004-2009 

 
Zdroj: Intranet MVČR – Policejní prezídium ČR, Evidenční systém statistické kriminality (ESSK) 
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Příloha č.3: Výňatek z vládního návrhu o změně a doplnění hlavy VIII. trestných činů   

proti ţivotnímu prostředí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění  zákona č. 

306/2009 Sb. a důvodová zpráva. 

 

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

Poslanecká sněmovna 

2011 

VI. volební období 

___________________________________________________________ 

 

297 

 

 

Vládní návrh 

 

na vydání 

 

zákona  

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., 

a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 
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V l á d n í  n á v r h  

 

ZÁKON 

 

 

ze dne .............2011, 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., 

a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST   PRVNÍ 

 

Změna trestního zákoníku 

 

Čl. I 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto: 

1. § 293 a 294 včetně nadpisů znějí:  

 

„§ 293 

Poškození a ohroţení ţivotního prostředí 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, 

ovzduší nebo jinou sloţku ţivotního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším 

území, nebo takovým způsobem, ţe tím můţe způsobit těţkou újmu na zdraví nebo 

smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaloţit náklady ve 

značném rozsahu, nebo 

kdo úmyslně takové poškození nebo ohroţení sloţky ţivotního prostředí zvýší nebo 

ztíţí jeho odvrácení nebo zmírnění,  

bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta nebo zákazem činnosti. 
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(2) Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, 

b) spáchá-li takový čin proto, ţe porušil důleţitou povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle zákona, 

c) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození sloţky ţivotního 

prostředí, 

d) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaloţit náklady ve velkém 

rozsahu, nebo 

e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin 

v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

CELEX: 32008L0099 

 

§ 294 

Poškození a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí 

půdu, vodu, ovzduší nebo jinou sloţku ţivotního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo 

na větším území, nebo takovým způsobem, ţe tím můţe způsobit těţkou újmu 

na zdraví nebo smrt anebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaloţit 

náklady ve značném rozsahu, nebo 

kdo z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohroţení sloţky ţivotního prostředí 

zvýší nebo ztíţí jeho odvrácení nebo zmírnění, 

bude potrestán odnětím svobody aţ na šest měsíců nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody aţ na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, ţe porušil důleţitou povinnost vyplývající 

z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle 

zákona, 

b) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození sloţky ţivotního 

prostředí, nebo 

c) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaloţit náklady ve velkém 

rozsahu.“. 

CELEX: 32008L0099 

 

2. Za § 294 se vkládá nový § 294a, který včetně nadpisu zní: 
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„§ 294a 

Poškození vodního zdroje 

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhoţ je stanoveno 

ochranné pásmo, tak, ţe tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu 

vodního zdroje, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta.“. 

CELEX: 32008L0099 

3. V § 296 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Poškozením nebo ohroţením půdy, vody, ovzduší nebo jiné sloţky ţivotního 

prostředí se rozumí i provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost 

nebo v němţ se skladují nebo pouţívají nebezpečné látky či směsi, bez povolení podle 

jiného právního předpisu.“.   

CELEX: 32008L0099 

4. V § 297 odst.1 se slovo „hrubé“ zrušuje. 

CELEX: 32009L0123 

5. Za § 298 se vkládá nový § 298a, který včetně nadpisu zní: 

 

 

„§ 298a 

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu 

  

(1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, doveze, 

vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, bude 

potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2)  Odnětím svobody na šest měsíců aţ na tři léta bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

nebo 

c) spáchá takový čin ve značném rozsahu. 

CELEX: 32008L0099 
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6.  § 299 aţ 301 včetně nadpisů znějí: 

 

 

„§ 299 

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími 

rostlinami 

(1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, 

zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo 

jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu ţivočicha nebo rostliny nebo exemplář 

chráněného druhu a spáchá takový čin na více neţ dvaceti pěti kusech ţivočichů, 

rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2)  Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, 

poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, 

zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroţeného druhu 

ţivočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroţeného vyhubením nebo 

vyhynutím. 

 (3) Odnětím svobody na šest měsíců aţ pět let, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci       nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,  

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

nebo 

c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace volně 

ţijícího ţivočicha nebo planě rostoucí rostliny nebo místní populace nebo biotopu 

zvláště chráněného druhu ţivočicha nebo rostliny. 

(4)  Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou 

působící ve více státech, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu, nebo 

c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození místní populace 

nebo biotopu kriticky ohroţeného druhu ţivočicha nebo rostliny. 

CELEX: 32008L0099 
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§ 300 

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími 

rostlinami z nedbalosti 

Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, ţe usmrtí, zničí, poškodí, 

odejme z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, 

nabízí, zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu 

ţivočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu neţ dvaceti 

pěti kusů nebo jedince kriticky ohroţeného druhu ţivočicha nebo rostliny nebo exemplář 

druhu přímo ohroţeného vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody aţ 

na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

CELEX: 32008L0099 

 

§ 301 

Poškození chráněných částí přírody 

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, ţe poškodí nebo zničí 

památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, ţe tím zanikne nebo je značně oslaben důvod 

pro ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“. 

 

7. V § 304 odst. 1 se slovo „uloví“ nahrazuje slovem „loví“. 

 

ČÁST  TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. III  

(1)  

(2) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

dni jeho vyhlášení. 
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                                                       DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace – malá RIA 

 

1. Důvod předloţení 

 

Název  

 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona 

č. 306/2009 Sb.,  a zákon  č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaţeno, rizik spojených s nečinností 

  

Důvodem předloţení návrhu novely trestního zákoníku a trestního řádu je 

 

a) Implementace předpisů Evropské unie, konkrétně: 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 

o trestněprávní ochraně životního prostředí. (CELEX: 32008L0099 ) 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, 

kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění lodí a o zavedení sankcí 

za protiprávní jednání. (CELEX: 32009L0123) 

 

 

 Členské státy Evropské unie jsou povinny převzít poţadavky předmětných směrnic 

a rámcových rozhodnutí do vnitrostátních právních řádů. Některá ustanovení hlavy osmé 

zvláštní části trestního zákoníku (trestné činy proti  ţivotnímu prostředí, například 

skutková podstata trestného činu poškození a ohroţení ţivotního prostředí podle § 293 a 

§ 294 trestního zákoníku) se ukázala pro v praxi jako problematická z důvodu obtíţného 

prokazovaní těchto trestných činů. Tyto nedostatky jsou suplovány tím způsobem, ţe 

k postihu protiprávních jednání na tomto úseku jsou částečně vyuţívány skutkové podstaty 

trestných činů nespecializovaných na ochranu ţivotního prostředí (obecné ohroţení apod.). 

A proto je základním věcným cílem předkládaného návrhu zákona uvedení trestního 
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zákoníku do souladu s těmito předpisy EU. Příslušná ustanovení trestního zákoníku 

se mění tak, aby bylo dosaţeno plné slučitelnosti s výše uvedenými evropskými akty. 

Přijetím této novely se odvrátí riziko řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie 

(čl. 258 a n.) a případných sankcí proti ČR. 

  b) Dále se na základě poţadavků praxe navrhuje zpřesnění některých ustanovení 

trestního zákoníku a v návaznosti na změny  provedené v hmotném právu se navrhuje 

doplnění trestního řádu. 

  

2. Návrh variant řešení   

 

Varianta č. 0 – Ponechání současného stavu – tzv. varianta „nulová“  

 

Analýza současného stavu 

 Současná trestněprávní legislativa není v plném souladu s právem Evropské unie, 

neboť výše citované předpisy Evropské unie byly přijímány v průběhu legislativního 

procesu schvalování trestního zákoníku a nemohly se v něm ještě promítnout poţadavky 

v nich obsaţené. Trestné činy poškození a ohroţení ţivotního prostředí a poškození 

a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti podle § 293 a 294 současné právní úpravy jsou 

v praxi obtíţně aplikovatelné. v letech 2008 aţ 2009 byl projednán jeden případ 

za dva roky
1
, v roce 2010 taktéţ jeden případ

2
. Dle statistiky trestních oznámení podaných 

Českou inspekcí ţivotního prostředí jak podle trestního zákona č. 140/1961 Sb. (za roky 

2008 a 2009), tak podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. (tj. od nabytí účinnosti 1. 1. 

2010) převaţuje z hlediska trestněprávní kvalifikace neoprávněné nakládání s chráněnými 

a  volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299, § 300 trestního zákoníku, 

§ 181f, § 181g trestního zákona), a to převáţně spáchané na exemplářích druhů chráněných 

úmluvou CITES.  v některých případech zahájí Policie ČR trestní řízení z vlastního 

podnětu, např. se jedná o  nedovolené přeshraniční přepravy odpadů nebo podezření 

z neoprávněného nakládání s odpady ze strany velkých odpadových společností
3
. Ročně 

se jedná o cca 20 případů.  

  

 Novela je svou povahou především transpoziční a proto zde nulová 

varianta nepřichází v úvahu. v opačném případě by se Česká 

republika vystavovala nebezpečí řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 

258 a n.) a případným sankcím.  

                                                           
1
 Týká se Ohroţení a poškození ţivotního prostředí dle § 181a, § 181 b trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

2
 stav k 4. 6. 2010; týká se poškození a ohroţení ţivotního prostředí a poškození a ohroţení ţivotního 

prostředí z nedbalosti dle § 293 a §  294 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 
3
 Jedná se o případy, které byly neformálně projednávány a konzultovány s Českou inspekcí ţivotního 

prostředí 
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Varianta č. 1 – Novela trestního zákoníku včetně implementace práva EU.  

 Tato varianta je nutná z důvodu sladění trestního zákoníku s poţadavky výše 

uvedených směrnic Evropského parlamentu a Rady a rámcových rozhodnutí Rady.  

Rovněţ je nezbytné v nejkratší lhůtě naplnit programové prohlášení vlády ČR v boji proti 

korupci, a to především úředních osob a dále provést nezbytná upřesnění a doplnění 

trestního zákoníku podle poţadavků praxe. 

 

3. Dotčené subjekty 

- Policie ČR 

- státní zastupitelství 

- soudy  

- Česká inspekce ţivotního prostředí 

- fyzické osoby, které spáchají trestný čin 

- advokáti 

- soudní znalci 

- úřední osoby 

- nevládní a neziskové organizace 

 

4. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 

4.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

Varianta 0 

 

Dopad na státní (veřejné) rozpočty 

 Zatíţení státního rozpočtu, a to v řádu aţ miliónů EUR, z důvodu hrozby sankcí ze 

strany EU za neplnění povinnosti implementovat předmětné směrnice Evropského 

parlamentu a Rady a rámcová rozhodnutí Rady. 

 

Dopad na podnikatelské prostředí, občany 

 Zůstane nezměněn. 
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Dopad na životní prostředí 

 Zachování současného stavu by mělo negativní dopad na ochranu ţivotního 

prostředí, neboť platná právní úprava dostatečně nechrání ţivotní prostředí jako celek, 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, vodní zdroje a všechny významné části přírody. 

 

Varianta 1 

Dopad na státní (veřejné) rozpočty 

 V oblasti ochrany ţivotní prostředí lze předpokládat, ţe můţe dojít k nárůstu počtu 

případů kvalifikovaných jako trestný čin zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to 

na 50 aţ 70 případů ročně z důvodů zjednodušení skutkové podstaty trestného činu 

poškození a ohroţení ţivotního prostředí, nové formulace skutkových podstat dopadajících 

na poškození nebo ohroţení zvláště chráněných částí přírody, území soustavy Natura 2000 

i vybraných významných částí přírody pokrytých tzv. obecnou ochranou (významný 

krajinný prvek, jeskyně, přírodní park), dále také spáchání trestného činu neoprávněného 

nakládání, ohroţení a poškození chráněných ţivočichů a rostlin proti druhu silně 

ohroţenému. Obecně nelze vyčíslit náklady na trestní řízení, které jsou značně 

individuální, (např. nelze předem odhadnout v kolika případech bude nutno v rámci 

dokazování vyţádat znalecký posudek, popřípadě více znaleckých posudků z různých 

vědních oborů a v kolika případech se bude moţno spokojit s pouhým odborným 

vyjádřením). Navýšení počtu zaměstnanců u orgánů činných v trestním řízení ani u České 

inspekce ţivotního prostředí se nepředpokládá.  

Dopad na podnikatelské prostředí, občany 

 Subjekty by se měly zdrţet jednání, které by znamenalo spáchání trestného činu. 

v případě zpřísnění postihu korupce, zvláště u úředních osob, se předpokládá pozitivní 

celospolečenský dopad.  

 

Dopad na životní prostředí 

 Úprava bude mít pozitivní vliv na ţivotní prostředí, jelikoţ se zvýší jeho 

ochrana z důvodu jak transpozice směrnice, tak odstranění nedostatků současné právní 

úpravy, včetně rozšíření trestněprávní ochrany na významné části přírody jako jsou také 

památné stromy, významné krajinné prvky, jeskyně, zvláště chráněné území, apod.  

 

4.2 Konzultace  

 Ministerstvo ţivotního prostředí (odbor ekonomických nástrojů, odbor mezinárodní 

ochrany biodiverzity a odbor legislativní), ministerstvo spravedlnosti (odbor legislativní 

a mezinárodní odbor trestní), Katedra práva ţivotního prostředí Právnické fakulty 
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Univerzity Karlovy, Česká inspekce ţivotního prostředí, NGOs (Arnika, Zelený kruh, 

La Strada), Ministerstvo zahraničních věcí. 

 

5. Návrh řešení  

 Hrozba sankcí z důvodu, ţe nebyly implementovány  směrnice Evropského 

parlamentu a Rady a rámcová rozhodnutí Rady vylučuje ponechání současného stavu beze 

změn. Rovněţ naplňování programového prohlášení vlády vyţaduje změny trestního 

zákoníku.  Byla uvaţována i varianta tzv. „čisté“ implementace, která však 

byla vyloučena z důvodu, ţe by neodstraňovala nedostatky trestního zákoníku, které 

se objevily při jeho praktickém vyuţívání  a nezajišťovala by vyšší a komplexní ochranu 

ţivotního prostředí. Toto řešení by bylo neúplné a nefunkční. Doporučujeme proto 

přijmout navrhovanou variantu 1. 

6. Implementace a vynucování 

  Orgány zodpovědné za implementaci a vynucování: Ministerstvo spravedlnosti ČR 

a orgány činné v trestním řízení. 

 

7. Přezkum účinnosti 

 Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti implementovaných opatření 

a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se doporučuje doba 5 let. Tato 

perioda je dostatečně dlouhá pro shromáţdění postačujícího objemu dat relevantních pro 

přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká k tomu, 

aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn. 

 

8. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky 

 Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

respektuje zejména články 36 aţ 40 Listiny základních práv a svobod.  

 Návrh je téţ v souladu s judikaturou Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu. 

 

9. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiţ je Česká 

republika vázána, a s předpisy Evropské unie 

 Předkládaný návrh zákona je slučitelný s právem Evropské unie. Navrhovanou 

právní úpravou se do českého právního řádu transponují poţadavky Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně ţivotního prostředí 

a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou 

se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění lodí a o zavedení sankcí za protiprávní 

jednání.  

 Návrh je v souladu s mezinárodními závazky ČR. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K části první 

 

K  bodu 26 (§ 293 a § 294) 

 Navrhuje se nové znění skutkových podstat trestných činů „poškození a ohroţení 

ţivotního prostředí“ a „poškození a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti“. Tato změna 

je vyvolána přijetím směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně ţivotního prostředí 

a potřebou její transpozice do českého právního řádu – úprava ustanovení § 293 a § 294 

trestního zákoníku je nezbytná pro řádnou transpozici čl. 3 písm. a) směrnice.  

 Dosavadní ustanovení § 293 a § 294 trestního zákoníku odpovídají ustanovením 

§ 181a a § 181b trestního zákona z roku 1961, která byla do nového trestního zákoníku 

převzata v zásadě beze změn. Navrhovaná úprava umoţní efektivnější postih poškození 

i ohroţení ţivotního prostředí.  

 Druhovým objektem trestných činů podle nově navrhovaného znění § 293 a § 294 

je zájem na ochraně ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek. K naplnění jejich 

skutkových podstat je třeba, aby byly dány dva základní předpoklady: 

1. Protiprávnost jednání pachatele, která je v obou skutkových podstatách výslovně 

vyjádřena odkazem na příslušné právní předpisy (jde tedy, stejně jako nyní, o skutkové 

podstaty s blanketní dispozicí). 

2. Neţádoucí stav – ohroţení či poškození ţivotního prostředí jako celku nebo jeho 

jednotlivých sloţek určitým jednáním. Obecný trestný čin „Poškození a ohroţení 

ţivotního prostředí“ by měl respektovat systém ochrany ţivotního prostředí vyplývající 

z právních předpisů této oblasti a vycházet z principů práva ţivotního prostředí, 

zejména z principu prevence.  

 Podmínky obsaţené ve skutkové podstatě trestného činu poškození a ohroţení 

ţivotního prostředí byly nově formulovány tak, aby byly v souladu se smyslem tohoto 

obecného ustanovení aplikovatelné na všechny objekty tohoto trestného činu (tj. na ţivotní 

prostředí jako celek i na všechny jeho sloţky), nikoliv pouze na rostlinstvo a ţivočišstvo 

jako je tomu doposud.  Předkladatelem návrhu byly proto zvoleny tři univerzálně 

aplikovatelné podmínky, přičemţ je třeba naplnit alespoň jednu z nich: 

1. dopustit se uvedeného jednání na větším území (ve smyslu výkladového ustanovení 

obsaţeného v § 296, tj. na území o rozloze nejméně tři hektary a v případě 

povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně jeden hektar 

vodní plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky), nebo  

2. moci takovým jednáním způsobit těţkou újmu na zdraví (ve smyslu § 122 odst. 1), 

nebo  

3. způsobit, ţe k odstranění následků takového jednání je třeba vynaloţit náklady 

ve značném rozsahu (tj. náklady alespoň ve výši 500.000,- Kč podle ustanovení § 138). 



 

2011  19 
 

 Druhá základní skutková podstata (kdo úmyslně takové ohroţení nebo poškození 

ţivotního prostředí zvýší nebo ztíţí jeho odvrácení nebo zmírnění) zůstává beze změn tak, 

jak je jiţ nyní v trestním zákoníku obsaţena. 

 Dále se navrhuje upravit okolnosti zvlášť přitěţující u tohoto trestného činu: 

- Pozměňuje se znění okolnosti, která podmiňuje pouţití vyšší trestní sazby tak, aby 

byla formulována stejně v případě úmyslné i nedbalostní formy tohoto trestného činu.  

- Doplňuje se nová okolnost, která podmiňuje pouţití vyšší trestní sazby – přísněji bude 

trestán ten, kdo spáchá takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch (tj. 500.000,- Kč, podle ustanovení § 138), resp. prospěch velkého rozsahu (tj. 

5.000.000,- Kč). Tato změna vychází z praktických zkušeností s trestnou činností 

na úseku ochrany ţivotního prostředí, kdy trestné činy páchané právě z takových 

důvodů se ukazují jako nejzávaţnější. 

 Analogickým způsobem se navrhuje upravit také nedbalostní formu trestného činu 

– „poškození a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti“ (§ 294). 

 

K  bodu 27 (§ 294a) 

 Navrhuje se doplnit do trestního zákoníku novou skutkovou podstatu trestného činu 

„poškození vodního zdroje“ (§ 294a). Trestněprávní ochrana vodního zdroje však novým 

institutem není, v současné době je obsaţena v ustanovení § 293 a § 294 trestního 

zákoníku. Nově byla ochrana vodního zdroje vyčleněna z původního znění § 293 a § 294, 

jelikoţ se nejedná o sloţku ţivotního prostředí (tou je voda jako taková), takţe není 

vhodné a systematické, aby ochrana vodního zdroje byla obsaţena v obecné skutkové 

podstatě chránící ţivotní prostředí a jeho sloţky (§ 293 a § 294). S ohledem na význam 

vodních zdrojů je však ţádoucí jejich trestněprávní ochranu zachovat.  

 V souladu s dosavadní úpravou se navrhuje chránit trestním právem pouze vodní 

zdroj, u něhoţ je vodoprávním úřadem stanoveno ochranné pásmo (podle § 30 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona 

č. 150/2010 Sb.). Ochranné pásmo se stanoví k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod vyuţívaných nebo vyuţitelných 

pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více neţ 10 000 m
3
 za rok (tj. jedná 

se o zdroje zásobující pitnou vodou přibliţně 50 obyvatel), případně vyţadují-li to jiné 

závaţné důvody, lze stanovit ochranné pásmo i pro vodní zdroje s kapacitou niţší. 

 Výše trestní sazby byla zvolena s ohledem na značný význam vodních zdrojů pro 

ţivot a zdraví obyvatelstva a pro jejich hospodářský význam. 

 

K  bodu 28 (§ 296 odst. 3) 

 Nově navrţený odstavec 3 § 296  je čistě transpozičním ustanovením k čl. 3 písm. 

d) směrnice. v tomto ustanovení se stanoví, ţe poškozením nebo ohroţením půdy, vody, 

ovzduší nebo jiné sloţky ţivotního prostředí se rozumí i protiprávní provozování zařízení, 

ve kterém jsou skladovány nebezpečné látky nebo je zde bez povolení podle jiného 

právního předpisu prováděna nebezpečná činnost. 
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K  bodu 29 (§ 297 odst. 1) 

 Jedná se o transpozici článku  4 bod 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění lodí a 

o zavedení sankcí za protiprávní jednání. Trestní postih se z hrubé nedbalosti (zavedené 

trestním zákoníkem v § 16 odst. 2) rozšiřuje i na prostou nedbalost, ať jiţ ve formě 

nedbalosti vědomé nebo nedbalosti nevědomé. 

 

 

K  bodu 30 ( § 298a) 

  Navrhuje se doplnit do trestního zákoníku novou skutkovou podstatu trestného 

činu „neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu“ (§ 

298a). Jedná se o zcela novou skutkovou podstatu, kterou současná ani dřívější právní 

úprava neznala. Její zařazení je však zcela nezbytné s ohledem na nutnost transpozice čl. 3 

písm. i) směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně ţivotního prostředí, který 

jednoznačně poţaduje, aby členské státy zajistily, aby jednání spočívající v protiprávní 

výrobě, dovozu, vývozu, uvádění na trh nebo pouţívání látek poškozujících ozonovou 

vrstvu představovalo trestný čin. Navrţené znění skutkové podstaty přesně odpovídá dikci 

směrnice. 

 

 

K  bodu 31 (§ 299 aţ § 301) 

 Navrhuje se podstatným způsobem revidovat ustanovení § 299, jeho nedbalostní 

formu v ustanovení § 300  a také ustanovení § 301. 

 Tyto změny jsou vyvolány především povinností důsledně transponovat čl. 3 písm. 

f) aţ h) směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně ţivotního prostředí. Ačkoliv některá 

jednání, jeţ mají podle směrnice představovat trestné činy, jiţ byla v trestním zákoníku 

obsaţena, bylo tomu tak neúplně a poměrně nesystematicky ve vztahu k základním 

pramenům práva ochrany přírody a krajiny v ČR, kterými jsou zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších předpisů a  zákon č. 100/2004 Sb.,    

ochraně druhů volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 

s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 

o obchodování s ohroţenými druhy), ve znění pozdějších předpisů, jejichţ prostřednictvím 

jsou také naplňovány závazky vyplývající z mezinárodních úmluv a unijního práva v této 

oblasti.  

 Smyslem navrhovaných změn je zpřesnění předmětných ustanovení trestního 

zákoníku tak, aby odpovídala směrnici 2008/99/ES o trestněprávní ochraně ţivotního 

prostředí (tedy aby zahrnula všechna jednání směrnicí poţadovaná), a přitom 

navazovala na vţitou systematiku uvedených vnitrostátních, unijních i mezinárodních 

pramenů práva. 

 Původní obsah § 301 se navrhuje včlenit do ustanovení § 299 a § 300, která tak 

nyní zahrnou komplexně druhovou ochranu přírody. Konkrétně to znamená, ţe  
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- do § 299 a § 300 se navrhuje doplnit některá jednání („odejme z přírody, poškodí, jinak 

zasáhne do přirozeného vývoje“), která jsou nyní obsaţena v § 301, 

- zcela nově se do § 299 a § 300 navrhuje doplnit ochrana populací volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin a jejich biotopů – trestní zákon ani trestní zákoník 

toto zatím vůbec neobsahuje, ale směrnice v čl. 3 písm. h) výslovně vyţaduje trestně 

postihovat kaţdé protiprávní jednání, které způsobí významné poškození stanoviště 

v chráněné lokalitě (ochrana biotopů) a ochrana populací se jeví jako nezbytná 

s ohledem na nutnost zajistit transpozici čl. 3 písm. f) směrnice. 

 Zcela nové znění se navrhuje pro ustanovení § 301, a to jednak v souvislosti 

s nezbytnou transpozicí čl. 3 písm. h) směrnice, a dále s ohledem na skutečnost, aby 

byla zajištěna trestněprávní ochrana také částem přírody stejně významným, jako jsou 

chráněné druhy ţivočichů a rostlin. Mezi ně patří památný strom, významný krajinný 

prvek, jeskyně, zvláště chráněné území, evropsky významná lokalita a ptačí oblast, jejichţ 

poškození nebo zničení by mělo být (podobně jako je tomu u jednáních uvedených v § 299 

a § 300 směřující proti ţivočichům a rostlinám) v nejzávaţnějších případech trestné.  

 

K  bodu 32 (§ 304 odst. 1) 

 Ministerstvo ţivotního prostředí po projednání s ministerstvem zemědělství, které 

je gestorem zákona o myslivosti a zákona o rybářství poţaduje částečný návrat ke znění 

skutkové podstaty trestného činu pytláctví, tak jak byl obsaţen v trestním zákoně 

č. 140/1961 Sb. Trestní zákoník pouţívá v této skutkové podstatě sloveso „uloví“ 

v dokonavém slovesném vidu, coţ umoţňuje trestní postih pachatele aţ poté, co dojde 

k ulovení zvěře. Praxe ukazuje, ţe takto koncipovaný trestní postih je nedostatečný, neboť 

nepředstavuje dostatečnou hrozbu pro pachatele takové činnosti a neodráţí skutečnou 

společenskou škodlivost neoprávněného lovu zvěře či ryb stanovené hodnoty. 

 

K části třetí 

 Účinnost zákona se s ohledem na naléhavost úkolů stanoví s minimální 

legisvakancí. 

 

V Praze dne 2. března 2011 

 

předseda vlády 

RNDr. Petr Nečas, v. r. 

 

 

ministr spravedlnosti 

JUDr. Jiří Pospíšil, v. r. 


