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Tomáš Matěji čný „Nástroje ochrany životního prostředí v českém 

právu“ 
 

Diplomová práce Tomáše Matějičného na téma „Nástroje ochrany životního prostředí 
v českém právu“ má 65 stran vlastního textu a skládá se vedle úvodu a závěru z pěti částí,   
seznamu použité literatury, anglicky psaného resumé a seznamu klíčových slov. Splňuje tak 
veškeré požadované formální náležitosti. Byla odevzdána  9. prosince 2010. 

 
Aktuálnost tématu práce „Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu“ je 

vzhledem významu nástrojů pro jakékoliv právní odvětví nesporná. Nástroje ochrany 
životního prostředí  používané právem životního prostředí se neustále vyvíjí a existuje celá 
řada otázek týkajících se zejména povahy, třídění a významu jednotlivých nástrojů, které 
nejsou dosud právní teorií jednoznačně vyřešeny a existují na ně různé názory, navíc řadě 
otázek souvisejících s tématem práce teorie dosud dostatečnou pozornost nevěnovala. 

 
Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za dosti náročnou, neboť 

vyžaduje na jedné straně značnou míru abstrakce, ke která je však nutná výborná znalost 
celého velmi rozsáhlého oboru práva životního prostředí, včetně právních předpisů 
souvisejících. Oporou však autorovi může být dostatečné množství odborné literatury. 
Zpracování tématu diplomantem však právě výše uvedenou nutnost abstrakce dostatečně 
nereflektuje. 

 
Hodnocení práce. V úvodu autor vysvětluje svůj záměr demonstrovat obecný rozbor 

nástrojů práva životního prostředí na příkladu právní úpravy ochrany vod. Nejprve se věnuje 
nástrojům ochrany životního prostředí obecně a po té rozebírá jednotlivé skupiny nástrojů 
životního prostředí používaných konkrétně v oblasti ochrany vod.  

První část práce se věnuje rozboru nástrojů používaných při ochraně životního prostředí 
na obecné, spíše teoretické úrovni, odpovídající je i rozsah této části, která tvoří téměř čtvrtinu 
vlastního textu práce, byť by tato část práce mohla být i rozsáhlejší. Obsahově se však 
nejedná o příliš zdařilou část práce a mám k ní řadu připomínek. Jednotlivým skupinám 
nástrojů by mohlo být věnováno i více prostoru. Například u administrativně-právních jsou 
standardy a kategorizace zdrojů znečištění resp. předmětu ochrany pouze zmíněny, byť se 
z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o velmi často používané nástroje. V případě 
institucionálního zabezpečení ochrany životního prostředí (s.18 – 20) nejsou zmíněny správy 
národních parků a chráněných krajinných oblastí a Česká inspekce životního prostředí, tyto 
správní úřady jsou uvedeny pouze v části věnované správnímu dozoru (s. 14). V subkapitole 
věnované obecně ekonomickým nástrojů postrádám zmínku o Státním fondu životního 
prostředí v části věnované dotacím. Tyto nedostatky jsou částečně odstraněny v dalších 
částech práce (části 2 – 5), v kterých jsou demonstrovány nástroje ochrany životního prostředí 
na příkladu právní úpravy ochrany vod. Části 2 – 5, ve kterých se autor zaměřuje na 
jednotlivé skupiny přímých i nepřímých nástrojů používaných při ochraně vod, jsou mnohem 
propracovanější a zdařilejší. I tato část práce je však převážně popisná a není zcela bez 
nedostatků. Za ne zcela systematické považuji zařazení územního plánování do druhé části 
práce (Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod), byť pod názvem územní plánování 
v oblasti ochrany vod, neboť obsahově se kapitola věnuje spíše obecně institutu územního 
plánovaní, který je nepochybně průřezovým nástrojem ochrany životního prostředí a 
doporučila bych ho zařadit do první části práce. Z obdobného důvodu považuji za 
nesystematické i zařazení kapitoly 3.4. (Posuzování vlivů na životní prostředí) do části 
věnované administrativním nástrojů v oblasti ochrany vod. Autor sám navíc tuto skutečnost – 



průřezový charakter posuzování vlivů na životní prostředí zdůrazňuje a jeho specifikům a 
významu v oblasti ochrany vod (např. při posuzování koncepcí v oblasti ochrany vod) mnoho 
prostoru nevěnuje. Na straně 33 diplomant píše, že územní plán je „nutné posoudit z hlediska  
vlivů koncepcí na životní prostředí SEA.“ Vůbec se však nezabývá otázkou fakultativnosti 
tohoto posouzení. Závěr práce je spíše jen shrnutím obsahu práce, byť se snahou o vlastní 
hodnocení stávající právní úpravy. 

Diplomová práce Tomáše Matějičného podává poměrně podrobný a přehledný, byť dosti 
popisný, výklad o nástrojích ochrany životního prostředí, zejména pak v oblasti ochrany vod. 
Z hlediska tématu práce („Nástroje  ochrany životního prostředí v českém právu“) je však 
práce dosti  věcně a konkrétně zaměřena a nevěnuje mnoho prostoru teoretickým otázkám, ale 
spíše popisu a aplikaci jednotlivých nástrojů demonstrovaných na příkladu právní úpravy 
ochrany vod. Na druhou stranu části 2 – 5 práce jsou zpracovány velmi precizně, a byť 
obecný popis nástrojů ochrany životního prostředí není zpracován příliš zdařile (viz výše), je 
mu věnován dostačující prostor a je adekvátně doplněn velmi vhodně zvoleným  příkladem 
právní úpravy ochrany vod. 

Přes výše uvedené výhrady autor prokazuje, že je s problematikou nástrojů ochrany 
životního prostředí velmi dobře obeznámen, a že ho toto téma zaujalo. Až na drobné výše 
zmíněné výhrady je práce logicky uspořádána a jednotlivé části na sebe dobře navazují a 
vytvářejí vzájemně propojený celek. Diplomant velmi dobře pracuje s odbornou literaturou, 
připomínku mám však ke způsobu citace ze sborníku (např. u poznámek č.19, 20 a 48), kdy 
autor uvádí pouze editory sborníky, nikoli však autora příspěvku, kterého cituje. Grafické i 
jazykové zpracování práce je pak na standardní úrovni.  

 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci 

Tomáše Matejičného jako dobrou až velmi dobrou a jako takovou ji doporučuji k ústní 
obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomant odpověděl na tyto 

otázky: 
1. Porovnejte současnou právní úpravu poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních s právní úpravou předcházející (před účinností zákona č. 150/2010 
Sb.).  

2. Jakým způsobem probíhá posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí? 

  
 
 
 
V Praze dne 10. ledna 2011   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


