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RECENZE KNIHY 

 
Ondřej Vícha - Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu 

 
VÍCHA, Ondřej. Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu. 1. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 
2014, s. 240. ISBN 978-80-7201-947-2. 

 
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. se dlouhodobě věnuje právu 

ochrany životního prostředí, v této oblasti je uznávaným a 
renomovaným odborníkem. V současnosti přednáší na Právnické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1999 až 2012 
působil na Ministerstvu životního prostředí ČR jako právník na 
legislativním oboru, kde získal řadu zkušeností zejména v oblasti 
legislativy ochrany životního prostředí, horního a geologického práva 
a environmentálního mezinárodního práva. Je absolventem Právnické 
fakulty Masarykovy university v Brně, doktorské studium absolvoval v 
roce 2011 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že monografie 
nemá žádné vazby na oblast ekonomie a managementu, opak je 
pravdou. Autor se v rámci své práce věnuje převážně ekonomickým 
nástrojům, které slouží k naplňování principu „znečišťovatel platí“ jak v 
České republice, tak i na mezinárodní úrovni. Jedná se o ekologické 

daně, poplatky, obchodovatelné emisní povolenky, veřejné podpory a ostatní ekonomické nástroje, na 
druhou stranu se však zabývá i odpovědností za škodu a mezinárodními smlouvami a judikaturou v této 
oblasti.  

Monografie je rozdělena do 7 klíčových kapitol. V první kapitole se autor zabývá právními 
principy, jejich postavením a funkcemi v systému práva obecně a zvlášť v právu životního prostředí. 
Druhá kapitola seznámí čtenáře s vývojem a funkcemi principu „znečišťovatel platí“, jeho vztahem k 
ostatním principům práva životního prostředí a nástroji, které tento princip provádějí. Kapitola třetí se 
zaměřuje na princip „znečišťovatel platí“ v mezinárodním právu, uvádí zejména doporučení OECD, 
dokumenty OSN a WTO a rovněž klíčové mezinárodní smlouvy. Čtvrtá kapitola popisuje princip 
„znečišťovatel platí“ v unijním právu, podrobněji se věnuje zejména ekonomickým nástrojům v oblasti 
nakládání s odpady, ochrany vod, energetiky a dopravy. Pátá kapitola přenese čtenáře do domácího 
prostředí, kde mu představí právní úpravu u odpovědnosti za škody, ekologické újmy, nápravných 
opatření, ekologických daní, poplatků za znečišťování životního prostředí, poplatků v oblasti silniční 
dopravy a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v České republice. Šestá kapitola 
se zaměřuje na uplatňování principu „znečišťovatel platí“ v USA, zejména v oblastech odpovědnosti za 
škody a systémů obchodování s povolenkami. Sedmá a poslední kapitola se zamýšlí nad vymezením 
principu „znečišťovatel platí“ a nedostatky při jeho aplikaci. 

Kniha je přehledně uspořádána a je psaná čtivým způsobem. Pro čtenáře bude velkým 
přínosem zejména komplexní přehled ekonomických nástrojů používaných při naplňování principu 
„znečišťovatel platí“ na mezinárodní úrovni, rovněž tak i přístup k odkazům na příslušnou legislativu a 
judikaturu v dané oblasti. 
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