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ABSTRAKT  
Autoři se v předložené studii zaměřili na úzký aspekt ochrany životního prostředí, který má svůj 
represivní, ale i preventivní dopad. Sankce jsou jedna z poměrně úzkých oblastí ochrany enviromentu, 
které jsou dlouhodobě vnímány mezi obyvateli České i Slovenské republiky, jako nejúčinnější. 
Kriminologické výzkumy často signalizují význam preventivního efektu, ale v této specifické oblasti, 
jsou vnímány právě sankce jako nejúčinnější. Přesto však existují mnohá slabá místa, pojmové 
nepřesnosti či nedostatečná akceptace novodobých trendů, které se neprojevují dostatečně 
progresivně, zejména směrem k prevenci. Ve studii je analyzován a diskutován právní stav ochrany 
životního prostředí v České repubice, se zaměřením na lokální úroveň právní ochrany podmíněný 
především lokálními kontrolními mechanismy a aktivitami. Jejich nejběžnějším realizátorem jsou 
výkonné složky ochrany přírody a obecní samosprávy. I proto je jejich možnstem věnována významná 
pozornost v této studii. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ochrana, životní prostředí, sankce, právní úprava, odpovědnost. 
 
ABSTRACT  
In the presented study, the authors focused on the narrow aspect of environmental protection, which 
has its repressive as well as preventive impact. Sanctions are one of the relatively narrow areas of 
environmental protection that have long been perceived by the inhabitants of the Czech and Slovak 
Republics as the most effective. Criminological research often signals the importance of the preventive 
effect, but in this specific area, sanctions are perceived as the most effective. Nevertheless, there are 
many weaknesses, conceptual inaccuracies or insufficient acceptance of modern trends that are not 
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progressive enough, especially towards prevention. The study analyzes and discusses the legal status 
of environmental protection in the Czech Republic, focusing on the local level of legal protection 
conditioned primarily by local control mechanisms and activities. Their most common implementers 
are executive branches of nature protection and municipal self-government. This is one of the reasons 
why significant attention is paid to their possibilities in this study. 
KEY WORDS: protection, environment, sanctions, legislation, responsibility. 
 
 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRÁVNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

V rámci úvodní části praxeologicky orientovaného tematického exkurzu je za účelem přesné 
komunikace obsahu, premisivně vymezených pojmoslovných teoretických postulátů, dotýkajících se 
oblasti „ochrany životního prostředí“ zapotřebí si vymezit základní pojmosloví a východiska 
fenoménu ochrany veřejného práva v rámci životního prostředí: 
 
PŘESTUPEK- je např. s poukazem k aplikaci ustanovení § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za 
přestupky“)deliktní jednání tzv. „nižšího“ stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky 
škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem zaviněné jednání, které ohrožuje nebo 
narušuje zájem společnosti a je v rozporu s právem nebo právem chráněným zájmem. V souvislosti 
s takovým jednáním dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku tak, jak je definováno 
v přestupkovém či jiném zákoně.   
 
SPRÁVNÍ DELIKT - porušení nebo nesplnění právní povinnosti, který lze postihnout správním 
trestem jen za předpokladu, že takovým jednáním byly naplněny znaky deliktu a jeho konkrétní 
skutkové podstaty stanovené zákonem.[1]Správní delikty jsou založeny na objektivním předpisu a 
nezkoumá se u nich otázka zavinění (úmyslně, z nedbalosti), stejně tak jejich klasifikace spočívá 
v dělení na přestupky a jiné správní delikty.  
 
SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ- porušení práva, kde rozhodují místně a věcně příslušné správní orgány o 
vině a trestu. Člení se na soudní a správní trestání, trestná jednání pak na soudní delikty (trestné činy) 
a správní delikty.  
Rozdíl mezi tzv. „SOUDNÍMI“ a „SPRÁVNÍMI“ delikty se spatřujezejména v: 

- „rozdílném typovém stupni společenské škodlivosti“, 
- „závažnosti deliktů“ (viz charakter a rozsah způsobených následků druh a výše 

sankce, morální závadnost etc.), 
- „objektu deliktu“ (řádný výkon veřejné správy, ochrana osobnosti apod.), 
- „kriteriu difamace“ (společenského odsouzení pachatele).[1] 

 
Správní trestání je obecně považováno za oblast velmi rozsáhlou a kompaktně zpracovanou, 

která v sobě zahrnuje celou řadu správních deliktů. Náš právní řád se skládá z velkého množství 
zákonů, které obsahují skutkové podstaty správních deliktů. Téměř každý nově přijímaný zákon 
obsahuje též ustanovení o správních deliktech. Zákon musí vždy obsahovat ustanovení určující, že za 
porušení povinností stanovených zákonem bude uložena sankce, a musí být přesně specifikováno, o 
jaké porušení jde.[2] 

U takového jednání je důležitá otázka zavinění. Zaviněním (subjektivní stránkou) se rozumí 
vnitřní psychický stav pachatele ke skutečnostem, které tvoří přestupek. Musí proto zahrnovat všechny 
znaky (logicky s výjimkou samotného zavinění) vyjádřené ve skutkové podstatě přestupku.[3] 

Mezi základní znaky skutkové podstaty protiprávního jednání PŘESTUPKU lze zjednodušeným 
způsobem a orientačně zařadit : 

• OBJEKT(právem chráněný zájem, který je protiprávním jednáním napaden nebo ohrožen), 
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• OBJEKTIVNÍ STRÁNKA (zda působením protiprávního jednání došlo ke škodlivému účinku 
a je-li dán tzv. „kauzální nexus“, tj. příčinná souvislost), 

• SUBJEKT (poloha fyzických osob), 
• SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA (otázka zavinění skutku). 

 
Porušení právních norem se projednává ve správním řízení příslušnými orgány ochrany životního 

prostředí. Dle našeho úsudku se správní úřady snaží neprotahovat proces řízení, přizpůsobovat ho 
morálním hodnotám, ale také ozřejmovat cenu správních poplatků za protiprávní jednání. Vykazují 
velkou podporu na ochranu zvířat a zároveň snahu minimalizace nehumánního chování. Vzhledem 
k obecné úpravě správního řádu má správní řízení pro právní ochranu zvířat značnou významnost.  
 

• Správní řízení –procesními normami správního práva upravený postup místně a věcně 
příslušných „správních orgánů“, směřující k vydání rozhodnutí jakožto individuálního 
správního aktu. Do jisté míry je podobné soudnímu řízení, ve srovnání s ním však není tak 
formální a sleduje výlučně plnění úkolů veřejné správy.[4] 

• Urychlení rozhodování je stanoveno zejména ve správním řádu, který zajišťuje potřebné 
nástroje k dodržení existenčních podmínek zvířat a jejich aplikaci v odůvodněných případech. 
Z nástrojů k urychlení procesu řízení: 

- vydání správního rozhodnutí v obvyklých lhůtách, 
- předběžné opatření, 
- možnost použít řízení na místě.  

 
Správní rozhodnutí je obvykle vydáváno v zákonem stanovených lhůtách. Mohou se však 

zjistit určité skutečnosti, které může např. „orgán ochrany životního prostředí“ použít k rychlejšímu 
projednání situace. Bezodkladné rozhodnutí správního úřadu však není zcela možné díky existenci 
důkazů a poznatků potřebných k objasnění sporu. Oprávněná úřední osoba může také rozhodnutím 
ukládat povinnost na místě. Předpokladem takové povinnosti je především zjištění stavu věci a vydání 
písemného potvrzení účastníku řízení. Je-li důvodná obava, že by se osoba, jíž má být uložena 
povinnost, vyhýbala jejímu splnění nebo jde-li o uložení předběžného opatření.  
 
Předběžné opatření se vydává zejména, pokud účastník pokračuje nebo by pokračoval v nezákonném 
jednání, kde je rovněž možnost např. zajistit věc (zvíře) jako důkazní prostředek.  
 

Pokud se jedná o řízení navazující na výkon dozoru, je nutné učinit oznámení o zahájení řízení 
z moci úřední na místě. Dle jednotlivých ustanovení zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“) však tento 
procesuální postup není možný, jelikož jiný orgán dozoruje (krajská veterinární správa) a jiný vydává 
rozhodnutí (obecní úřad obce s rozšířenou působností).[5] Účinným opatřením např. proti pokračování 
v  týrání zvířat je možnost místně a věcně příslušného správního orgánu rozhodnout o odebrání, 
ošetření či léčbě týraného zvířete, kde takové prostředky jsou tíhou osobě, které bylo zvíře odebráno. 
Tím jsou zaručeny kvalitní životní podmínky zvířete.  

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – viz aplikace ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o životním prostředí“) se životním prostředím rozumí: 
„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 “. 
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Následkem porušení právní povinnosti ve shora naznačené oblasti ochrany životního prostředí, ať již 
se jedná o protiprávní jednání, tj. „konání“ nebo „opomenutí“ (tedy nejednání tam, kde jednáno být 
mělo), je vznik právní odpovědnosti.  
 
Například:  
 
A) „Vlastník lesa si „své zákonné povinnosti, neuskuteční potřebná opatření uložená mu věcně a 
místně příslušným orgánem státní správy nebo 
B) „Majitel či stavebník v rámci stavebně technických prací provedl na stavebním pozemku 
nepovolený zásah v rozporu se zákonem o životním prostředí způsobem, kdy např. zasáhl do 
ochranných pásem přilehlých dřevin při realizovaných terénních úpravách“, nebo dokonce  
C) „Osoba či osoby , která není či nejsou vlastníkem lesa bez příslušného povolení neoprávněně 
vykácí ve velkém rozsahu stromy v lese, který mu nepatří“ etc.  
 
Tato osoba či osoby mohou zejména očekávat, že pokud bude či budou při svém jednání přistiženy 
možné právní následky (viz. druhy právní odpovědnosti), kterých mohou proti osobě či osobám, která 
(é) se dopustily jednání v rozporu s právem ve shora naznačených aplikačních příkladech být hned 
několik.Samozřejmě zcela odůvodnitelně a legitimně přichází v úvahu aplikace 
„VEŘEJNOPRÁVNÍCH “,ale i „SOUKROMOPRÁVNÍCH “ NOREM . 

 
Jedná se tedy o několik skupin norem s různými typy sankcí: 

• Norem správního (přestupkového) práva, tj.kdy proti fyzické, právnické nebo podnikající 
fyzické  osobě, která se dopustila protiprávního jednání naplňujícího znaky skutkové podstaty 
přestupku dle aplikace ustanovení § 54 odst.1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) může být zahájeno tzv.„správní 
(přestupkové) řízení“ s tím, že  místně a věcně příslušný „Orgán státní správylesů“ může v 
rámci svého diskrečního (správního) uvážení uložit přestupci správní trest až do 
zákonodárcem stanovené horní hranice zákonné sankční sazby, tj.  100 000,- Kč vlastníku lesa 
nebo jiné osobě, kteří např. úmyslným jednáním způsobí značné škody na lese a ohrozí tím 
plnění jeho funkcí,nebo lze subsidiárně využít „lex specialis“ hmotněprávní nástroj aplikace 
ustanovení § 86 odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), kde místně a věcně 
příslušný správní orgán odboru ochrany životního prostředí jako „orgán státní správy“ dle 
aplikace ustanovení    § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je 
příslušný rozhodovat jako „orgán ochrany přírody“ dle aplikace ustanovení § 77 odst.1 písm. 
p) „zákona o ochraně přírody a krajiny“ (viz. možný nepovolený zásah do ochranných pásem 
dřevin) etc. 

nebo: 
• Noremtrestního práva, kdy místně a věcně příslušný policejní orgán může obviněného trestně 

stíhat pro spáchání trestného činu poškození lesa (viz shora naznačený dílčí situační příklad 
„nepovoleného vykácení lesa“), kde dle aplikace ustanovení § 295 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“) může mu být 
uložen trest odnětí svobody až na dva roky nebo zákaz činnosti či případně pro trestný čin 
krádeže dle aplikace ustanovení § 205 „trestního zákoníku“ osobě, která se dopustila tohoto 
protiprávního jednání, naplňujícího znaky skutkové podstaty trestného činu jí může být uložen 
trest odnětí svobody až na osm let (záleží samozřejmě i na rozsahu způsobené škody apod.)  

nebo: 
• Norem soukromoprávních, kdy může proti němu vést vlastník lesa (viz. shora naznačený dílčí 

situační příklad „nepovoleného vykácení lesa“) spor o tzv. „náhradu škody“ viz orientačně 
srov. existenci aplikací ustanovení §§ 2894–2990 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“), pozn. autorů 
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(zcela logicky lze za jistých okolností škodu uplatňovat přímo v průběhu správního či 
trestního řízení v rámci tzv. „adhezního řízení“) 
 

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI   
 
Zásadně můžeme rozlišit dva hlavní druhy právní odpovědnostia to: 
 
ODPOVĚDNOST DELIKTNÍ, 
která má sloužit především k potrestání nežádoucího protiprávního jednání a „sui generis“ prevenci 
směřovanou k snaze eliminovat obdobné protiprávní jednání v budoucí době. Podle stupně 
„společenské škodlivosti“ spáchaného protiprávního jednání může následovat další procesní postup 
místně a věcně příslušných orgánů postihující veřejnoprávní segment: 

A)  SPRÁVNĚPRÁVNÍ  
                či 

B)  TRESTNĚPRÁVNÍ 
To znamená, že konkrétním jednáním může být spácháno protiprávní jednání naplňující znaky 
skutkové podstaty: 
 
 Ad. A) PŘESTUPKU(odpovědnost správněprávní), 
Nebos ohledem k vyhodnocení stupně „společenské škodlivosti“ již v důsledku závažnosti takového 
jednání se může jednat o spáchání: 
Ad. B) TRESTNÉHO ČINU (odpovědnost trestněprávní). 
 
Vzhledem k shora naznačenému je zapotřebí dále připomenout, že závažnější forma odpovědnosti 
přitom „konzumuje“ formu méně závažnou (viz. poukaz k uplatnění zásady „ne bis in idem“), tj. („ne 
dvakrát v jedné věci“). 
Pokud např. fyzická osoba, která se dopustila protiprávního jednání uznána vinnou v trestním řízení 
např. za spáchání trestného činu „Ohrožení životního prostředí“, tedy „úmyslného vydání životní 
prostředí v nebezpečí závažného poškození“ tím, že např. „porušila předpisy o ochraně životního 
prostředí nebo hospodaření s přírodními zdroji“ etc. (Pozn. autorů: Takovýto „pachatel“ úmyslného 
trestného činu může být následně potrestán trestem odnětí svobody až na tři léta nebo zákazem 
činnosti. Skutečnost, že tato osoba způsobila svým jednáním na životním prostředí značnou újmu nebo 
újmu velkého rozsahu je důvodem pro použití zákonodárcem vymezené vyšší trestní sazby. 
Postihováno je nejen úmyslné vydání životního prostředí v nebezpečí závažného poškození, ale i 
jednání nedbalostní. Trestný čin „ohrožení životního prostředí“ spáchá i ten, kdo z nedbalosti způsobí 
ohrožení životního prostředí. Sankcí za tento nedbalostní trestný čin je zákaz činnosti, peněžitý trest 
nebo trest odnětí svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude 
tato osoba potrestána, pokud spáchá tento trestný čin proto, že porušila důležitou povinnost 
vyplývající z jejího zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou jí podle zákona, nebo 
jestliže takovým činem způsobí značnou újmu. Ještě vyšší trestní sazba (jeden až pět let) je stanovena 
pro případ, že tato osoba způsobí na životním prostředí újmu velkého rozsahu etc.). Vzhledem k shora 
naznačenému praxeologickému diskursu je zapotřebí dále konstatovat, že této osobě nemůže být 
zároveň „lex specialis“ uložen „správní trest“, např. pro porušení jednotlivých hmotněprávních 
ustanovení „zákona o lesích“, kde je mimo jiné „ex lege“ vymezena odpovědnost za přestupky na 
úseku ochrany životního prostředí etc. (Pozn. autorů: Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo porušením 
obecně závazných právních předpisů jiným způsobem, než jak vyplývá např. z aplikace ustanovení § 8 
odst.2 „zákona o životním prostředí“ zhorší životní prostředí) etc. Nebo osoba se dopustí trestného 
činu „poškození půdy, vody, ovzduší, lesa nebo jinou složku životního prostředí “dle aplikace 
ustanovení § 295 „trestního zákoníku“, nemůže mu být současně uložena sankce za protiprávní 
jednání, naplňující znaky skutkové podstaty přestupku uvedeného v tzv. „lex specialis“ zvláštních 
zákonech“, např. „zákona o lesích“, či „zákona o ochraně přírody a krajiny“ etc. 
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ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU (újmu),  
která má sloužit k nápravě důsledků protiprávního jednání nebo kompenzaci za ně. Odpovědnost za 
škodu se uplatňuje vedle tzv. „deliktní odpovědnosti“. Pokud je tedy někdo sankcionován ve správním 
nebo trestním řízení, nevylučuje to však jeho odpovědnost za škodu a povinnost k její náhradě cestou 
občanskoprávní. V obecně vymezeném právu životního prostředí se odpovědnost za škodu jako 
obecná odpovědnost uplatňuje i tzv. specifická odpovědnost, např. za ekologickou újmu. Podle toho, 
zda dochází ke vzniku odpovědnosti v důsledku zavinění odpovědného subjektu nebo bez ohledu na 
něj. 
Rozlišujeme tímto : 

A) odpovědnost subjektivní (za zavinění )  
B) odpovědnost objektivní (za následek, nehledě na naplnění subjektivní stránky protiprávního 

jednání, tj. „zavinění“). 
 

Subjektivní odpovědnosti se může např. fyzická osoba, které se dopustila jednání, které je v 
rozporu s právem tzv. „zprostit“, pokud však prokáže, že škodu nezavinila (tedy že zde nebyl dán 
úmysl(„přímý“, či „nepřímý“) a nebo nedbalost („vědomá“, „nevědomá“).  

Z objektivní odpovědnosti se může tato osoba tzv. „vyvinit“ pouze tehdy, pokud to zákon 
připouští a to zásadně ve spojitosti např. s mimořádnými, odůvodněnými či výjimečnými příčinami 
(zpravidla v souvislosti s projevem tzv. „vyšší“ moci, „živelní pohromy“, „přírodní katastrofy“ apod.).  
V rámci ochrany veřejného práva v oblasti životního prostředí se tyto druhy právní odpovědnosti, tj. 
shora uvedené odpovědnosti samozřejmě dílem subjektivní a objektivní uplatňují. 
 
Právní odpovědnost (shrnutí) 
 
Správněprávní odpovědnost 
Správněprávní odpovědnost je odpovědností za tzv. „správní delikty“ v širším slova smyslu nebo-li 
taková protiprávní jednání, za která je možné uložit správněprávní sankci, tj. zejména pokutu ve 
správním řízení v rámci postupu dle jednotlivých ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů(dále jen „správní řád“).  Správní delikty se projednávají ve správním řízení 
a sankce za ně ukládají místně a věcně příslušné správní orgány. Správního deliktu v širším slova 
smyslu se mohou dopustit jak :  
 

A) FYZICKÉ OSOBY 
B) PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 

tak 
C) PRÁVNICKÉ OSOBY  

Obecně lze s ohledem k zájmově rozpracované tematické oblasti konstatovat, že Správní právo 
deliktní obecně rozlišuje správní delikty (přestupky) fyzických, podnikajících fyzických a právnických 
osob. Jak již bylo shora naznačeno „Právnická osoba“ má vlastní právní subjektivitu, přičemž deliktní 
způsobilost je její součástí. Právnická osoba je tedy samostatně odpovědná za správní delikty. Dle 
právní doktríny „správní delikt právnické osoby odlišuje od dalších správních deliktů především znak 
odpovědné osoby. Jako právní subjekt jedná právnická osoba prostřednictvím statutárních orgánů, 
zaměstnanců, členů apod., kteří plní její úkoly. Subjektem odpovědnosti je právnická osoba jako celek, 
nikoli její statutární orgány, jednotliví zaměstnanci nebo členové“.  Kromě toho však může být 
shledána odpovědnou také konkrétní fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala. Jde o případy, 
ve kterých nesplnění či porušení zákonem stanovených povinností právnické osobě naplní znaky 
skutkové podstaty přestupku fyzické osoby. Dle zprostředkovaného vyhodnocení názorové výseče 
odborné veřejnosti se v této souvislosti se nabízí celá řada otázek. Např. Kdy může fyzická osoba 
svým jednáním založit odpovědnost právnické osoby? V jakých případech může nastat souběh 
odpovědností právnické a fyzické osoby? Je vůbec nezbytné a vhodné potrestat souběžně oba tyto 
subjekty? Je neoddiskutovatelným faktem, že recentně zrušená právní úprava správního 
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(přestupkového) práva na tyto otázky neposkytovala relevantní reagenci s tím, že totiž obecně správní 
právo-deliktní postrádalo jednotný kodex. S ohledem k vyhodnocení dynamičnosti vývoje právní 
úpravy v rámci teritoriálního území České republiky významné změny v tomto ohledu recentně přinesl 
s účinností od 1. 7. 2017 již shora zmíněný „zákon o odpovědnosti za přestupky“, který výslovně „ex 
lege“ upravuje i tzv. „souběh odpovědnosti právnické a fyzické osoby za přestupky“. Např. dle 
aplikace ustanovení § 112 odst. 1 „zákona o odpovědnosti za přestupky“ se na přestupky a s účinností 
od 1.7.2017 zákonodárcem negované tzv. „jiné správní delikty“, s výjimkou deliktů disciplinárních, se 
ode dne nabytí účinnosti shora citovaného zákona hledí jako na přestupky. Pojem přestupek se toliko 
vztahuje také na jiné správní delikty právnických osob a úprava v tomto právním předpise se proto 
použije také pro tento typ správních deliktů etc. Jako velice inspirativní úvahu lze taktéž aplikačně 
vymezit v souvislosti s otázkou tzv. „souběžné“ odpovědnosti, tj. kdy může být právnická osoba za 
jednání fyzické osoby odpovědná. Jak již bylo shora naznačeno, před nabytím účinnosti „zákona o 
odpovědnosti za přestupky“ žádný právní předpis „ex lege“ nevymezoval, jak velký okruh fyzických 
osob může svým protiprávním jednáním založit odpovědnost právnické osoby. Vycházelo se proto z 
obecných ustanovení „nového občanského zákoníku“. Výslovný výčet však recentně poskytuje shora 
zmíněný „zákon o odpovědnosti za přestupky“, kdy dle aplikace ustanovení § 20 odst. 2 za osobu, 
jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby 
za přestupek považuje a)statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, b) jiný orgán právnické osoby 
nebo jeho člen, c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z 
tohoto postavení, d) fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby, e) fyzická osoba, kterou 
právnická osoba používá při své činnosti, nebo f) fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, 
jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila. Jednání těchto osob musí být právnické 
osobě přičitatelné. Dle aplikace ustanovení § 20 odst. 1 „zákona o odpovědnosti za přestupky“ se 
přičítá právnické osobě jednání fyzické osoby, která svým jednáním fakticky naplní znaky skutkové 
podstaty přestupku právnické osoby, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností 
právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu. Byť toto ustanovení 
obsahuje pojem přičitatelnost, důvodová zpráva upozorňuje, že „se nejedná o přičitatelnost ve smyslu 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, kde se jí rozumí uplatnění subjektivní odpovědnosti 
právnické osoby za trestný čin, která se dovozuje ze zaviněného jednání fyzických osob“. 
Odpovědnost právnické osoby tedy nezávisí na zavinění fyzické osoby, jejíž jednání je právnické 
osobě přičitatelné. „Zákon o odpovědnosti za přestupky“ toliko vychází z objektivní odpovědnosti 
právnické osoby. Jedná se o odpovědnost za následek, tj. bez ohledu na zavinění. Znamená to, že 
otázka zavinění se vůbec nezkoumá. Zkoumá se zejména naplnění obligatorních znaků objektivní 
stránky v dané věci dotčené skutkové podstaty, kterými jsou jednání, následek a příčinná souvislost 
mezi nimi. Objektivní odpovědnost právnické osoby ale není absolutní. „Zákon o odpovědnosti za 
přestupky“ legitimně zakotvuje možnost liberace. Dle aplikace ustanovení § 21 odst. 1 cit. zákona 
„právnická osoba“ za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo 
možno požadovat, aby přestupku zabránila. Právnická osoba je dále dle aplikace ustanovení dle § 20 
odst. 5 „zákona o odpovědnosti za přestupky“ dále odpovědná také za jednání tzv. „nepřímého“ 
pachatele, kterého užila ke spáchání přestupku. Nepřímými pachateli mohou být právnické či fyzické 
osoby odlišné od fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za 
přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, jestliže tyto osoby nejsou za 
přestupek odpovědné (Srov. komparativně aplikaci ustanovení §§ 18, 19, 21 „zákona o odpovědnosti 
za přestupky“) etc. 
 
PŘÍPADY SOUBĚHU ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY A ZA NI JEDNAJÍCÍ 
FYZICKÉ OSOBY 
 
Skutkové podstaty přestupků právnických a fyzických osob jsou většinou konstruovány pro každou 
skupinu zvlášť, a to zejména s ohledem na odlišný odpovědnostní režim. Tyto skutkové podstaty se 
však mohou překrývat a může se stát, že fyzická osoba jednající za osobu právnickou svým jednáním 
naplní jak skutkovou podstatu přestupku fyzických osob, tak skutkovou podstatu přestupku 
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právnických osob. V takovém případě dochází ve větší či menší míře k souběhu odpovědností. 
Zpravidla však neexistuje skutková podstata přestupku fyzické osoby, která by zcela odpovídala 
skutkové podstatě přestupku právnické osoby. O souběh odpovědnosti tzv. „stricto sensu“ se bude 
jednat především tehdy, pokud jediná skutková podstata dopadá současně na fyzické i právnické 
osoby. Subjekt odpovědnosti je v těchto případech vyjádřen buď obecnou formulací (např. „přestupku 
se dopustí ten, kdo“) nebo je za subjekt odpovědnosti vedle sebe výslovně označena fyzická i 
právnická osoba a nečiní se mezi nimi rozdíl. V této souvislosti lze opět aplikačně poukázat např. k 
ustanovení §§ 54 a 55 shora zmíněného „zákona  o lesích“. Je neoddiskutovatelným faktem, že ve 
znění již recentně zrušené právní úpravy do 30. 6. 2017 tento zákon vymezoval v obou zmíněných 
ustanoveních subjekt odpovědnosti diskrepantně, viz poukazovaná ex lege formulace, kdy „orgán 
státní správy lesů uloží pokutu tomu, kdo…..; nebo orgán státní správy lesů uloží pokutu vlastníku lesa 
nebo jiné osobě…. S účinností od 1. 7. 2017 zákonodárce tato ustanovení „ex lege“ integroval  a 
výslovně za subjekt odpovědnosti označil vedle sebe fyzickou a právnickou osobu v podobě formulace 
fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že… Dalším aplikačním 
příkladem souběhu odpovědnosti je např. aplikace ustanovení § 4 zákona č. 282/1991 Sb., o České 
inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů(dále jen 
zákon o„ČIŽP“),  podle kterého ve znění již recentně zrušeného cit. zákona do 30. 6. 2017 mohly 
orgány „ČIŽP“ legitimně  uložit pokutu až do výše 5 000 000,- Kč právnickým nebo fyzickým 
osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozili nebo poškodili životní prostředí v lesích… 
etc. V rámci recentně účinné právní úpravy od 1. 7. 2017 fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se dopustí přestupku tím, že… .Nad rámec výše uvedeného přichází v úvahu také souběh 
odpovědnosti za přestupek a trestný čin.  Je nesporným faktem, že aplikačně existuje více způsobů, jak 
lze přistupovat k souběhu odpovědnosti právnické osoby a fyzické osoby, která za ni jednala. První z 
možností je model akcesorické odpovědnosti. Podstatné je nalezení konkrétní fyzické osoby, která za 
právnickou osobu jednala. Pokud se nepodaří prokázat individuální odpovědnost konkrétní fyzické 
osoby, nelze shledat vinnou ani právnickou osobu, při jejíž činnosti a v jejíž prospěch fyzická osoba 
jednala. Zavedením akcesorické odpovědnosti by podle sekundárně vyhodnocovaného spektra 
odborné veřejnosti byla však toliko zcela popřena existence správních deliktů právnických osob etc. 
Individuálního pachatele totiž často není možné ve složité struktuře právnické osoby dohledat. 
Porušení povinnosti právnické osoby je navíc často výsledkem činnosti řady jednotlivců. Jak se uvádí 
v odborné literatuře „obtížné hledání fyzické osoby, která způsobila porušení povinnosti právnickou 
osobou, bylo důvodem pro zavedení správněprávní odpovědnosti právnických osob“. Srov. taktéž: 
Tento model popírá také Nejvyšší správní soud, podle kterého odpovědnosti právnické osoby nebrání, 
nepodaří-li se zjistit, která konkrétní osoba jednala. Podle soudu by „taková povinnost vylučovala 
objektivní odpovědnost za spáchaný správní delikt např. v případech, kdy by bylo zřejmé, že jednala 
osoba v zaměstnaneckém poměru k právnické nebo podnikající fyzické osobě, nebylo by však dalším 
zjišťováním skutkového stavu možné identifikovat, který zaměstnanec konkrétně jednal“.Objektivní 
odpovědnost za správní delikt však byla zavedena právě s ohledem na problémy s hledáním konkrétní 
fyzické osoby, která svým jednáním způsobila porušení povinnosti právnickou osobou, přičemž stejný 
smysl právní úpravy je třeba vidět u objektivní odpovědnosti podnikající fyzické osoby“.  Dalšími 
možnými způsoby úpravy odpovědnosti jsou model souběžné a subsidiární odpovědnosti. V rámci 
sekundárního vyhodnocení dílčích parafrází dané výseče odborné veřejnosti názoru lze těmito dvěma 
modely odpovědnosti existuje značné napětí. V modelu subsidiární odpovědnosti je fyzická osoba 
odpovědná pouze v případě, že uvedené jednání není stíhatelné jako správní delikt právnické osoby, 
případně naopak. V tomto modelu je tedy vždy potrestán pouze jediný subjekt. Zastánci tohoto modelu 
odpovědnosti argumentují tím, že právní úprava subsidiární odpovědnosti je více přiměřená a také v 
souladu se zásadou procesní ekonomie. Dohledat konkrétní fyzickou osobu totiž může být časově i 
finančně náročné. Je-li za totožné jednání potrestána právnická osoba, není stíhání fyzické osoby 
důvodné. Obávám se však, že tato konstrukce odpovědnosti neposkytuje dostatečné garance ochrany 
společnosti. Právnické osoby mohou být jejími vlastníky záměrně zneužity k protiprávnímu jednání. 
Tento závěr umocňuje skutečnost, že za závazky kapitálových obchodních společností jejich 
společníci neručí, či ručí jen v omezené míře. Konečně v modelu souběžné odpovědnosti je 
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odpovědnost právnické osoby zcela nezávislá na odpovědnosti fyzické osoby a naopak. Správní orgán 
má stíhat všechny správní delikty, o kterých se dozví. Vedle právnické osoby má tedy správní orgán 
dohledat také konkrétní fyzickou osobu, která za právnickou osobu jednala a zkoumat, zda svým 
jednáním nenaplnila také skutkovou podstatu přestupku fyzických osob. Odpovědnost právnické 
osoby však není podmíněna dohledáním konkrétní fyzické osoby, jejíž jednání je právnické osobě 
přičitatelné. To znamená, že pokud se nepodaří konkrétní fyzickou osobu dohledat, nebrání to 
potrestání právnické osoby etc.  
 

Jak již bylo shora naznačeno, obecnou právní úpravu týkající se přestupků, včetně procesního 
postupu jejich projednávání, obsahuje recentně „zákon o odpovědnosti za přestupky“. Speciální 
skutkové podstaty přestupků (tedy ustanovení, co všechno je přestupkem) obsahuje velmi rozmanitě 
mnoho dalších tzv. „zvláštních zákonů“ (např. shora zmíněný „zákon o lesích“, „zákon o ochraně 
přírody a krajiny“, „zákon o rostlinolékařské péči“, „zákon o veterinární péči“, „zákon o ochraně 
ovzduší“, „zákon o ochraně vod“ etc.). V souladu s aplikací ustanovení § 5shora naznačeného„zákona 
o odpovědnosti za přestupky“ (kromě dalších obligatorně vymezených znaků skutkové podstaty 
přestupku) pouze takové jednání, které je za přestupek výslovně označeno.  
 

V případě přestupků fyzických osob se odpovědnost uplatní pouze tehdy, pokud se jedná o 
zaviněné jednání a to, jak již v předchozích subkapitolách bylo naznačeno ve formě : 

• úmyslu nebo nedbalosti (obecně postačuje zavinění z nedbalosti, v některých konkrétních 
skutkových podstatách může zákon stanovit, že je zapotřebí zavinění úmyslné). Jedná se tedy 
o odpovědnost subjektivní. 

 
Speciální procesní úpravu obsahují taktéž jednotlivé zvláštní zákony, ve kterých jsou dané 

„správní delikty“ obsaženy (např. shora zmíněný zákon o lesích, zákon o ochraně přírody a krajiny, 
zákon o rostlinolékařské péči, zákon o veterinární péči, zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně vod 
apod.), obecně pak musí správní orgány při projednávání shora naznačených správních deliktů zásadně 
aplikovat tzv. „lex generalis“ zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“). V případě správních deliktů se odpovědnost uplatní zásadně i tehdy, kdy se 
nejedná o zaviněné jednání. /Jedná se o objektivní odpovědnost/. V právu životního prostředí je to 
zejména shora poukazovaná správněprávní odpovědnost, která je v praxi uplatňována nejčastěji, a to 
proto, že právo životního prostředí má ke správnímu právo skutečně velmi blízko. Jsou to především 
místně a věcně příslušné orgány státní správy, které kontrolují a dozorují dodržování povinností 
stanovovaných zákonem o ochraně přírody a krajiny a jinými tzv. složkovými zákony (chránícími 
jednotlivé komponenty (složky) životního prostředí – např. zákon o ochraně vod, zákon o ochraně 
ovzduší, zákon o lesích aj.). 

 
Institut oznamování přestupků v intencích „zákona o odpovědnosti za přestupky“ a „správního 
řádu“.    
 

Protiprávní jednání, naplňující znaky skutkové podstaty přestupků projednávají a sankcionují 
místně a věcně příslušné správní orgány z moci úřední (tzv. „ex officio“). Správní orgány jsou přitom 
povinny přijímat podněty k tomu, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední.  
 

Doporučení: Pokud strážník obecní (městské) policie zjistí, že v  rámci svěřeného 
teritoriálního území mohl být spáchán přestupek, ve vztahu k ochraně životního prostředí (např. velmi 
běžně „poškození přírody“, založení skládky, či týrání zvířete, znečištění půdy, vody, ovzduší apod.) 
legitimně přistoupí k využití zákonodárcem svěřených oprávnění dle jednotlivých ustanovení zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“).  
 

Obecně ve vztahu ke správnímu řádu se podnět může uplatnit dle ustanovení § 42 správního 
řádu. V souladu s tímto ustanovením platí, že pokud tzv. „podatel“ podnětu chce, aby jej správní orgán 
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informoval ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k 
zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu, musí o to 
v podnětu požádat. Na rozdíl od trestně právní odpovědnosti se tady jedná o takové protiprávní 
jednání, u kterého je dána „menší“ společenská škodlivost – viz. výklad „materiální znak“. V případě 
protiprávních jednání, naplňujících znaky přestupků, může být v souladu s přestupkovým zákonem 
sankcí za spáchání: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. V případě spáchání 
shora naznačených „správní deliktů“ samozřejmě záleží také na tom jak je pregnantně jednotlivé 
zvláštní zákony je hmotněprávně či procesněprávně vymezují, nejčastěji půjde o sankci (např. aplikace 
jednotlivých ustanovení zvláštního zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“) explicitně stanovuje jako 
možnou sankci i  zákaz činnosti apod.) 
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST 
             
Trestněprávní odpovědností se rozumí (rámcová základní východiska) :  
 

• Právní odpovědností za spáchání protiprávního jednání, naplňujícího znaky trestného činu 
(zločiny, přečiny), neboli taková protiprávní jednání, za která je možné uložit již sankci 
trestněprávní (včetně trestu odnětí svobody). Protiprávní jednání, naplňující znaky skutkové 
podstaty trestných činů se projednávají v trestním řízení soudním a sankce (potažmo 
rozhodnutí o vině a trestu) ukládají místně a věcně příslušné soudy.  

• Trestní odpovědnost se uplatní pouze tehdy, pokud se jedná o zaviněné jednání, ve formě 
úmyslu nebo nedbalosti (subjektivní stránka). Obecně je zapotřebí připomenout, že u 
protiprávních jednání, naplňujících znaky skutkové podstaty trestných činů je zapotřebí úmysl. 
V některých výjimečných případech může zákon stanovit, že postačuje zavinění 
z „nedbalosti“). Jedná se o subjektivní odpovědnost.  

• Obecnou právní úpravu týkající se trestných činů obsahuje zákon č.  40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). 

• Procesní postup orgánů činných v trestním řízení „objasňování“, „vyšetřování“, 
„projednávání“ a „souzení“ trestných činů obsahuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). 
 

            Vzhledem ke shora naznačenému rámcovému vymezení je zapotřebí stanovit, že jednou z 
obecných zásad našeho právního řádu je zásada „přiměřenosti“, ale i dále rozvinutá trestněprávní 
zásada tzv. „podpůrné“ role trestní represe. Na jejím základě je trestní právo chápáno jako tzv. „ultima 
ratio“, tj. „krajní řešení“, které má zákonem chráněným zájmům poskytovat podpůrnou ochranu a 
uplatnit se jen v případech, kdy nepostačuje tzv.  „mimotrestní“ řešení (např. ve výše uvedených 
subkapitolách uplatnění správněprávní odpovědnosti a správního potrestání). Trestní odpovědnost se 
proto zásadně uplatňuje u těch protiprávních jednání, které jsou nadány „větší mírou“ tzv. 
„společenské škodlivosti“ (materiální stránka trestného činu).  Objasňování a stíhání trestných činů je 
výlučnou pravomocí výlučně „orgánů činných v trestním řízení“ – (dále jen „OČTŘ“), „policejních 
orgánů“, „státního zástupitelství“ a „soudů“. 
 

Každý, kdo předpokládá, že byl spáchán trestný čin, se však může na orgány činné v trestním 
řízení obrátit s podnětem – trestním oznámením. Trestní oznámení nemá žádné zákonem stanovené 
náležitosti, může být učiněno ústně i písemně, zpravidla bývá směřováno policejním orgánům nebo na 
státní zastupitelství. Obvykle by trestní oznámení mělo obsahovat údaje o tom, kdo je činí, komu je 
adresováno a čeho se týká, dále vylíčení nejdůležitějších skutečností nasvědčujících tomu, že byl 
spáchán trestný čin, a případně uvedení toho, jaký trestný čin oznamovatel v popsaném jednání 
spatřuje. Obdobně jako při podávání podnětu k prošetření správního deliktu, i zde může oznamovatel v 
trestním oznámení požádat, aby byl do jednoho měsíce vyrozuměn o přijatých opatřeních (ustanovení 
§ 158 odst. 2 „trestního řádu“).  
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Pozn. autorů: Uvedením vědomě nepravdivých údajů v trestním oznámení lze spáchat trestný 

čin „křivého obvinění“. Pokud byl oznamovatel jednáním pachatele poškozen, může tuto skutečnost 
uvést s tím, že se v uplatňovaném oznámení může dožadovat v trestním řízení postavení poškozeného 
(definici obsahuje aplikace ustanovení § 43 „trestního řádu“).   
 
METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO OZNAMOVATELE ENVIRONMENTÁLNÍCH 
TRESTNÝCH ČINŮ  
 

Základní  informace pro oznamovatele„KDE“   a  „KOMU“  oznámit environmentální trestný 
čin. 
Trestní oznámení mohou oznamovatelé uplatnit zásadně ústně či písemně. Místem podání trestního 
oznámení může být vedle orgánu obecní (městské) policie (viz. odkaz předchozí kapitola – následná 
„zakročovací“ povinnost a případné oznamování v režimu aplikace ustanovení § 10 odst.2 zákona o 
obecní policii) také Policie ČR nebo státní zastupitelství, dotčené orgány státní správy a samosprávy 
apod. (nejlépe místně příslušné tam, kde k trestnému činu došlo). V případě písemného trestního 
oznámení je účelné oznamovateli doporučit odeslat oznámení doporučeně nebo si jej  nechat potvrdit 
doručení na kopii oznámení u příslušného pracovníka podatelny policie nebo státního 
zastupitelství.Právo na potvrzení o tom, že trestní oznámení oznamovatel uplatnil a právo na 
vyrozumění o tom, jak bylo jeho oznámení vyřízeno vznikne jen tehdy, pokud o to jako oznamovatel 
výslovně požádá (např. v písemném oznámení: „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým 
výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“). Bez tohoto výslovného požadavku nemá Policie 
ČR povinnost oznamovatele vyrozumět o výsledku svého šetření. 
Jaké jsou náležitosti trestního oznámení?Formální a obsahová část trestního oznámení by měla 
obsahovat jasnou a stručnou formulaci tak, aby bylo patrnéKDO,  KDY  a  které  policejní součásti 
trestní oznámení podal. 
 
Mělo by obsahovat níže uvedené skutečnosti : 

� KDE ?   
Místo, nebo místa, kde k události došlo, případně kde trestný čin vyšel najevo nebo byl dokonán. 
Pokud oznamovatel nezná přesnou dislokaci (adresu), uvede jak lze místo vyhledat.  
� KDO ?  
Totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci. Pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, 
uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.  
� JAK  ?  
Popis jednání všech zúčastněných osob. 
� CO  ?  
Následky vyšetřované události, především škoda na zdraví a majetku, ale i další.  
� ČÍM ?  
Zde vyjmenovat předměty doličné, jako jsou nástroje a zbraně, ale obecně veškeré důkazy, včetně 
listinných.  
� PROČ? 
 Motiv jednání pachatele 

 
Doporučení pro oznamovatele: V případě, že oznamovatel na některou z výše naznačených otázek 

nezná odpověď, je třeba, aby to do poukazovaného trestního oznámení výslovně uvedl (například: 
„Proč tak pachatel učinil, mi není známo“.)Uvedením vědomě nepravdivých údajů v trestním 
oznámení lze spáchat trestný čin „křivého obvinění“. Pokud byl oznamovatel jednáním pachatele 
poškozen, může tuto skutečnost uvést s tím, že se v uplatňovaném oznámení může dožadovat v 
trestním řízení postavení poškozeného (definici obsahuje § 43 trestního řádu). 
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TRESTNÝM ČINEM je jen takový protiprávní čin, který je jako trestný čin vymezen trestním 
zákonem. Přitom však současně platí, že trestní odpovědnost je možné uplatňovat jen v případech 
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního 
předpisu (§§ 12 a 13 „trestního zákoníku“). V případě, kdy jsou formální znaky trestného činu a 
přestupku obsahově shodné a překrývají se, je to právě : 
„společenská škodlivost“ nebo-li (materiální stránka konkrétního protiprávního jednání), 
která rozhoduje o tom, jestliže byl spáchán: 
 

A) „PŘESTUPEK“ 
nebo 

B) „TRESTNÝ ČIN“ (zločin, přečin) 
 
Ve vztahu k ochraně životního prostředí trestní právo upravuje několik relevantních skutkových 
podstat (viz. např. ustanovení §§ 293 – 308 „trestního zákoníku“). Jednak jsou zde obecné skutkové 
podstaty pro postižení trestných činůprotiživotnímu prostředí, kterými jsou : 

A) ÚMYSLNÉ (viz. „ohrožení a poškození životního prostředí“, např. aplikace ustanovení § 293 
„trestního zákoníku“  
či 

B) NEDBALOSTNÍ – (viz. např. aplikace ustanovení § 294 trestního zákoníku, srov. zvláštní 
skutkové podstaty k ochraně životního prostředí, např. poškození lesa (§ 295), neoprávněné 
vypuštění znečišťujících látek (§ 297), neoprávněné nakládání s odpady (§ 298), neoprávněné 
nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299), 
neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z 
nedbalosti (§ 300), odnímání nebo ničení živočichů a rostlin (§ 301), týrání zvířat (§ 302), 
zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303), pytláctví (§ 304), neoprávněná výroba, držení a 
jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat (§ 
305), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306), případně mohou být naplněny i skutkové 
podstaty další (např. „zneužívání vlastnictví“ podle § 229 „trestního zákona“). 

 
Z povahy a účelu práva životního prostředí  vyplývá, že v případě vzniku škody na životním 

prostředí, resp. jeho jednotlivé složce (vodě, lese, půdě etc.) je dán prvořadý zájem na uvedení do 
původního stavu, nebo alespoň na tzv. „jiném kompenzačním plnění“ s tím, že náhrada škody 
v penězích by měla být vždy až na posledním místě (srov. např. aplikaci ustanovení § 442 občanského 
zákoníku), kdy se ve smyslu občanského zákoníku hradí škoda zásadně v penězích, ledaže by 
poškozený požádal o uvedení do předešlého stavu a toto bylo možné a účelné. 
 

V duchu shora naznačeného principu je konstruována např. aplikace ustanovení § 86 „zákona o 
ochraně přírody a krajiny“ s tím, že tento institut mimo jiné podrobněspecifikuje, že: 

• „ každý, kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní část přírody a krajiny chráněné podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny “  

• „je povinen navrátit ji do původního stavu, v případě, že je to možné a účelné. O tom, zda 
je to možné, a o podmínkách uvedení do původního stavu rozhoduje příslušný orgán 
ochrany přírody“. 

 
Pokud není uvedení do původního stavu možné a účelné, může orgán ochrany přírody 

povinnému subjektu uložit, aby: 
• „provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě, jejichž účelem je kompenzovat, i když 

třeba jen zčásti, následky nedovoleného jednání“.  
 

Zákon o ochraně přírody a krajiny v tomto ustanovení také deklaruje, že uložením povinnosti 
uvedení do původního stavu nebo náhradního opatření není dotčena povinnost náhrady škody podle 
jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo správní delikt či trestný čin. Obdobně podle 
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ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vodách“) platí, že osoba, která způsobí při provozní činnosti např.  

A) „ztrátu podzemní vody“     nebo: 
B) „podstatné snížení možnosti odběru“ ve zdroji podzemních vod nebo zhoršení jakosti vody 

v něm 
• je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní 

vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k 
obnovení původního stavu.  

 
Náhrada přitom dle ustanovení § 29 „zákona o vodách“spočívá v: 
• opatření náhradního zdroje vody. Pouze není-li to možné nebo účelné, je povinna 

poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého 
majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. 

 
ODPOVĚDNOST ZA „EKOLOGICKOU ÚJMU“ 
 

Role občanskoprávní odpovědnosti za škodu je v právu životního prostředí a při jeho ochraně 
značně limitovaná. Jak bylo výše řečeno, právo domáhat se náhrady škod má zásadně jen vlastník 
věci, na které škoda vznikla (např. „vlastník pozemků). Dále také může škoda v pojetí občanského 
zákoníku vzniknout pouze na věcech, které jsou schopny být tzv.  předmětem vlastnictví (může 
vzniknout např. na lese, tj. pozemcích a porostech, ale už ne na volně žijících živočiších). 
V neposlední řadě je pak nemožné uplatňovat odpovědnost za škodu na věci vůči jejímu vlastníku, 
který by sám věc zničil (např. v likvidačním rozsahu a v rozporu se zákonem o lesích vytěžil svůj les). 
Ve všech těchto případech by se proto měla uplatnit odpovědnost za ekologickou újmu. 
 
Základní východiska a pojmosloví: „Ekologická újma“ 
 
definuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
životním prostředí“). V aplikaci ustanovení § 10 zákona o životním prostředí je tedy vymezena  
ekologická újma : 

• „jako ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich 
složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti“. 

V aplikaci ustanovení §§ 27, 28 „zákona o životním prostředí“, zabývajícího se odpovědností za 
porušení povinností při ochraně životního prostředí, stanoví dále tento zákon, že každý, kdo způsobí 
ekologickou újmu: 

A)  poškozováním životního prostředí  
nebo: 

B)  jiným protiprávním jednáním 
musí v prvé řadě přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části obnovit.  
Teprve pokud to není vůbec možné anebo z vážných důvodů účelné, musí nahradit ekologickou újmu 
jiným způsobem  

• zabezpečit kompenzační plnění, např. „náhradní výsadbu“ apod.)  
a není-li možné ani to, je povinen: 

• nahradit tuto újmu v penězích.  
 

Přitom se však souběh těchto náhrad nevylučuje a nejsou tímto ustanovením dotčeny ani 
obecné předpisy o odpovědnosti za škodu a její náhradě. O uložení povinnosti (k naturální restituci, 
naturální nebo pekuniární kompenzaci) rozhoduje příslušný orgán státní správy. Oprávněným ze 
způsobené ekologické újmy je stát. Hlavním důvodem, proč je uplatnění ekologické újmy v praxi 
velice problematické, je fakt, že způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti měl stanovit 
zvláštní právní předpis, který však do zpracování tohoto textu nebyl vydán. 
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Problematiku definuje takézákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě(dále 
jen „zákon o ekologické újmě“), který byl přijat za účelem tzv. „kompatibilnosti“ českého práva 
s právem EU. Jedná se o tzv. speciální právní předpis vůči zákonu o životním prostředí. Proto se 
v případech a v rozsahu, na které dopadá tento zákon, neuplatní ustanovení upravující odpovědnost za 
ekologickou újmu ve výše uvedeném „zákoně o životním prostředí“. Postup podle zákona o 
předcházení ekologické újmě je obecně možný nejen v případě, že k újmě již došlo, ale také v případě, 
že teprve hrozí. Jeho aplikace však může být v praxi problematická, protože podmínky jsou nastaveny 
poměrně přísně.  Na základě zákona o ekologické újmě je možné domáhat se nápravy ekologické újmy 
způsobené provozní činností na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích 
rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě. Jeho záběr tedy 
dopadá pouze na některé případy újmy na životním prostředí.  

Vymezení pojmů dle ustanovení § 2 písm. a) zákona o ekologické újmě se ekologickou újmou 
rozumí: 

„nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se 
může projevit přímo nebo nepřímo“ 

jedná se o změnu  na : 
• chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin  

nebo 
• přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo 

udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, s výjimkou 
nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle 
§ 5b, 45i a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny; kritéria pro posouzení významu účinků 
na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních 
stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3 k tomuto zákonu 
nebo 

• podzemních nebo povrchových vodách, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický 
nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých 
účinků v případech stanovených podle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona,  
nebo 

• půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v 
důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo 
mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. 
 

Odpovědnost za ekologickou újmu, ve smyslu výše uvedeného zákona o ekologické újmě spočívá 
v povinnosti tzv. „původce“ učinit: 

tzv. „nápravná opatření“, resp. uhradit jejich provedení v případě, kdy je zabezpečil příslušný 
místně a věcně příslušný úřad.  

 
Na základě ustanovení § 8 zákona o ekologické újmě, má řízení o uložení nápravných opatření 

zahájit  místně a věcně příslušný správní orgán z moci úřední, jakmile se dozví o skutečnosti, která 
nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k ekologické újmě nebo pokud bezprostředně hrozí její vznik. 
 

Příslušným správním orgánem, který zabezpečuje výkon státní správy je Česká inspekce životního 
prostředí (resp. správy národních parků nebo chráněných krajinných oblastí na těchto územích). Občan 
se může na výše uvedený úřad obrátit s podnětem dle ustanovení § 42 správního řádu (obdobně jako 
tomu bylo u správněprávní odpovědnosti). Vedle toho je řízení podle zákona o ekologické ujmě 
možné zahájit rovněž na žádost fyzické nebo právnické osoby, která je ekologickou újmou dotčena 
nebo u níž je takové dotčení pravděpodobné. Zatímco v případě „podnětu“ není na zahájení řízení 
právní nárok, v případě „žádosti“ je řízení zahájeno automaticky dnem, kdy žádost dojde věcně a 
místně příslušnému úřadu. V důsledku toho je pak možné domáhat se, aby správní orgán vydal ve 
lhůtě rozhodnutí, a v případě, že je žádost zamítnuta se proti takovému negativnímu rozhodnutí 
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odvolat nebo jej napadnout správní žalobou. Žádost musí být doložena relevantními informacemi a 
údaji, ze kterých je patrné, že došlo k ekologické újmě nebo taková újma bezprostředně hrozí. 
 
ODPOVĚDNOST STÁTU ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NEZÁKONNÝM ROZHODNUTÍM 
NEBO NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM POSTUPEM 
 

Pokud stát způsobí škodu jako účastník soukromoprávních vztahů (např. poruší obchodní 
smlouvu uzavřenou se soukromým podnikatelem), odpovídá za ni obdobně jako ostatní právnické 
osoby a osoby fyzické podle ustanovení občanského zákoníku. Jsou ale i případy, kdy škoda vznikne 
v důsledku vydání nezákonného rozhodnutí státním orgánem nebo v důsledku jeho nesprávného 
úředního postupu. Na tyto případy pamatuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Na jeho 
základě a v souladu se zde upravenými podmínkami je možné domáhat se po státu náhrady škody 
způsobené právě při výkonu veřejné moci. 
 
ZÁVĚR 
 

Význam životního prostředí, bez ohledu na šíři jeho vnímání a charakteristiku jeho obsahu je 
dlouhodobě obrovský. Historické uvědomění si této skutečnosti vedlo postupně  iv oblasti právní 
úpravy jeho ochrany k radikalizaci očekávání a tím i „relativně dovolených nástrojů“ na jeho ochranu. 
Intenzita a objem nárůstu poznatků i aktuálních důsledků předchozí i současné reálné i právní ochrany 
vyvolává mnohé reakce, od emoce až obavy promítnuté do radikálních kroků. Autoři se proto v 
předložené studii zaměřili na analýzu úzkého okruhu problémů spojených s otázkou řešení následků a 
sankcí, neboť šířka environmentální problematiky je stále rozsáhlejší, ale bezbřehost je v právní 
úpravě málo efektivním nástrojem. Aspekt právní ochrany životního prostředí generálně i specificky, 
je ale z hlediska právního poměrně dlouhodobě dobře vymezený, na rozdíl od jiných oblastí, které jsou 
v intenzivním vývoji. I když je jako jedna z poměrně úzkých oblastí ochrany našeho prostředí a života 
dlouhodobě patrná v historii právní úpravy České i Slovenské republiky, i když je zřejmé časové 
zaostávání za reálným tlakem ekonomického a technického rozvoje. Existují mnohá slabá místa, 
pojmové nepřesnosti či nedostatečná akceptace novodobých konceptů, které se projevují 
nedostatečným přenosem do právního prostředí a nedostatky v novelizaci právní úpravy. Ve studii je 
analyzován a diskutován právní stav v oblasti ochrany životního prostředí, finálním zaměřením na 
úroveň právní ochrany podmíněný především sankcionálními kontrolními mechanismy a aktivitami. 
Jejich nejběžnějším realizátorem jsou složky výkonu ochrany životního prostředí a obecní 
samosprávy. I proto je jejich aktivitám věnována významná pozornost v této studii. 
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