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Diplomant: Lukáš Lýsek 

Téma a rozsah práce: Právní nástroje ochrany čistoty vod 

Zvolené téma zpracovává předložená diplomová práce v nadstandardním rozsahu 98 stran 

textu rozděleného, mimo úvod a závěr, do čtyř kapitol. Práce obsahuje všechny povinné 

přílohy a splňuje i ostatní formální požadavky.  

Datum odevzdání práce: leden 2011 

Aktuálnost tématu:  

Zvolené téma považuji bezesporu za aktuální. Autor si zvolil jako oblast pro rozbor právní 

úpravu ochrany vod, ve které došlo v nedávné době k poměrně významným změnám, a to 

jak na úrovni nástrojů koncepčních, tak administrativních a především ke zcela nové úpravě 

deliktní odpovědnosti.  

Náročnost tématu: 

Téma lze považovat za středně náročné. Teoretickému vymezení jednotlivých kategorií 

nástrojů ochrany životního prostředí byla v odborné literatuře věnována poměrně značná 

pozornost a diplomant tak má z čeho vycházet. Na druhou stranu aplikace teoretických 

poznatků na konkrétní oblast právní úpravy ochrany životního prostředí vyžaduje uchopení 

poměrně rozsáhlé právní úpravy a pro úspěšné uchopení tématu je nezbytné pochopení 

nejenom jednotlivých nástrojů, ale především jejich vzájemných vazeb.  

Hodnocení práce:   

Po obsahové stránce lze práci rozdělit do dvou základních částí. První, úvodní část, tvořená 

kapitolami 1. až 3., nastiňuje věcné důvody existence právní úpravy čistoty vod, mezinárodní 

a evropské souvislosti jejich ochrany a vývoj právní úpravy v této oblasti. Posledním bodem 

této části je vymezení základních cílů pro ochranu vod, vyplývajících z unijní, respektive české 

právní úpravy. 

  

Jádro práce představuje kapitola čtvrtá, v jejímž rámci autor nejprve vymezil základní 

kategorie a systém nástrojů ekologické politiky, které lze za účelem ochrany životního 

prostředí uplatnit. Následně pak provádí rozbor jednotlivých kategorií nástrojů tak, jak jsou 

zakotveny za účelem ochrany čistoty vod. Postupně se zabývá informačními, koncepčními, 

administrativně-právními, ekonomickými, sankčními a institucionálními nástroji. Vedle 

nástrojů výslovně upravených vodním zákonem se autor zabývá rovněž průřezovými nástroji 

s významem pro ochranu vod (např. územní plánování, integrované povolování). Při rozboru 

a hodnocení právní úpravy se autor zaměřil především na aktuální změny, reprezentované 

především zákonem č. 150/2010 Sb. Způsob zpracování zvoleného tématu je po mém soudu 

velmi zdařilý. Autorův výklad je systematicky a logicky uspořádaný, jednotlivé kategorie 

nástrojů a jejich právní úprava je zkoumána v odpovídající míře podrobnosti, tak aby byl 

autor schopen postihnout vedle základní charakteristiky i jejich silné a slabé stránky. 

V závěru autor formuloval řadu dílčích doporučení de lege ferenda.      

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Diplomovou práci Lukáše Lýska doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 

 

 



Otázky k obhajobě:  

1. Jaké jsou základní rozdíly v časové platnosti povolení podle vodního zákona                           

a integrovaného povolení a jak lze případně při vydávání integrovaného povolení zajistit 

soulad s časovými podmínkami vyplývajícími z vodního zákona?   

2. Které základní standardy jsou v platné právní úpravě ochrany vod zakotveny a jak se 

uplatňují při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových?  

 

V Praze dne 21. února 2011 

 

       JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         vedoucí diplomové práce  


