
Posudek vedoucího diplomové práce 

Jméno diplomanta: Jiří Málek  

Téma a rozsah práce: Tématem práce jsou Nápravná opatření v ochraně životního prostředí. 

Práce je zpracována na 71 stranách, z toho 56 stran vlastního textu ve 4 kapitolách 

doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné náležitosti.  

Datum odevzdání práce: 23.12.2018  

Aktuálnost (novost) tématu: Problematika nápravných opatření v ochraně životního prostředí 

je v rámci diplomových prací tématem ojedinělým. Samotná úprava existuje v českém 

právním řádu již mnoho let v rámci jednotlivých složkových zákonů a od roku 2008 i v rámci 

samostatného zákona č. 137/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. 

Paradoxní je, že dle výše uvedeného zákona nebylo doposud zahájeno jediné správní řízení o 

uložení opatření k nápravě. Jedná se tedy o téma nadčasové, stále aktuální a v rámci 

diplomových prací nové.  

Náročnost tématu:  Téma lze považovat za spíše náročné. Ke zpracování tématu je nutná 

znalost celé řady zejména složkových zákonů, kde jsou jednotlivé formy či druhy nápravných 

opatření obsaženy. Důležitá je rovněž práce s obecnějšími předpisy jako jsou správní řád, 

kontrolní řád a další. Je nutno tuto úpravu nejen analyzovat, ale rovněž z ní abstrahovat a 

zobecnit systém, společná pravidla, společné zásady, na kterých nápravná opatření stojí, a to 

včetně aspektů procesních. Pro zpracování tématu navíc neexistuje mnoho pramenů.  

Formální a systematické členění práce: Diplomová práce má celkem 71 stran, z toho 56 stran 

vlastního textu a 4 kapitoly doplněné o abstrakt a další povinné náležitosti. Diplomant se ve 

své práci zabývá v samostatných kapitolách několika základními okruhy otázek spojených 

s právní úpravou nápravných opatření v ochraně životního prostředí. V rámci první kapitoly 

se autor věnuje pojmu nápravných opatření a jejich obecnému postavení v právu. Ve druhé 

kapitole je zmíněna unijní legislativa a její vliv na nápravná opatření v české právní úpravě. 

Následující kapitola popisuje nápravná opatření v českém právu, resp. ve stěžejních právní 

předpisech na úseku ochrany životního prostředí. Konečně v poslední čtvrté kapitole se autor 

zaměřuje na procesní aspekty týkající se ukládání nápravných opatření.  

   

Hodnocení práce: Diplomant při zpracování tématu prokázal schopnost celkové orientace v 

problematice a zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného 

celku. Z textu práce je nepochybné, že autor je dobře obeznámen s platnou právní úpravou a 

je schopen její obsah interpretovat a popsat. Členění práce je vcelku přehledné a práce 

neobsahuje mnoho překlepů. Autor prokazuje solidní schopnost práce s odbornou literaturou. 

Ocenit lze zařazení dílčích úvodů a shrnutí v rámci jednotlivých kapitol. Po formální stránce 

proto hodnotím práci jako velmi dobrou. 

 

     Co do obsahové stránky rovněž nemám zásadnějších připomínek. Místy je práce sice příliš 

popisná včetně rozsáhlých přepisů jednotlivých ustanovení zákona (týká se zejména kapitoly 

třetí), toto však do jisté míry vychází i ze zaměření daných částí. Je škoda, že se diplomant 

více nevěnoval vztahům a postavení nápravných opatření ve vazbě na principy práva 

životního prostředí. Autor dále pracuje jen omezeně s judikaturou, byť lze nalézt celou řadu 

soudních rozhodnutí dotýkajících se dané problematiky Na druhé straně lze ocenit snahu o 

některá dílčí hodnocení (byť místy poněkud triviální) a doporučení de lege ferenda. Práci 

autor vhodně doplňuje o údaje z výročních zpráv a jiných dokumentů České inspekce 

životního prostředí. Po obsahové stránce hodnotím práci rovněž jako velmi dobrou. 



     S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že cíl diplomové práce vytknutý v jejím úvodu, tj. 

popsat nápravná opatření, jejich systematiku a analyzovat jejich slabá místa, byl diplomantem 

v zásadě splněn.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomová práce je po stránce právní, jazykové, 

věcné a grafické na standardní úrovni. Doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým 

klasifikačním stupněm velmi dobře.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor věnoval následujícím 

otázkám:   

1. Nápravná opatření v rámci ochrany zvířat proti týrání. 

2. Formulace nápravných opatření v rozhodnutích o jejich uložení z pohledu soudní 

judikatury.   

V Praze dne 17.01.2019  

JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.  

 


