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Posudek vedoucího diplomové práce  

Josef Hanibal:  Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí 

Datum odevzdání práce: 28.3. 2011 

Téma a rozsah práce: Diplomová práce se zabývá problematikou právní odpovědnosti za ztráty na  
životním prostředí. Autor toto téma zpracoval na 88 stranách včetně předepsaných příloh. Práce je 
členěna na 9 kapitol včetně úvodu a závěru. Po úvodu se autor zabývá nejprve obecnými základy 
právní odpovědnosti, v druhé kapitole vymezuje deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí a 
v dalších kapitolách se již věnuje vlastní problematice odpovědnosti za ztráty na životním prostředí 
v mezinárodním, evropském a českém právu.     

Aktuálnost a závažnost tématu: Autor si zvolil téma nesporně neustále aktuální, neboť jak na 
evropské unijní tak na české úrovni práva na daném úseku v posledních letech došlo k dílčím změnám, 
zejména pokud se týká problematiky tzv.škod na životním prostředí. Navíc se jedná o velmi závažné 
téma, jakým bezesporu právní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí je, a to 
s přihlédnutím k následkům ekologických havárií, ke kterým neustále dochází a potřebám je řešit, a to 
i za pomoci právních nástrojů. 

Náročnost tématu: Zvolené téma lze považovat za jedno z odborně nejnáročnějších. Náročnost 
tématu je dána obsahem právní úpravy, dnes již nejen české, ale i evropské unijní. Vliv nepochybně 
sehrává i vývoj právní úpravy a vývoj judikatury. I vzhledem k výše uvedenému dává diplomová 
práce autorovi příležitost se k danému tématu vyjádřit. Na druhou stranu však autor v textu práce 
hodně přebírá názory jiných autorů, což není zrovna nejvhodnější přístup, měl se odvážit více 
kritičtějšího pohledu. 

Hodnocení práce: Práce je přehledná, logicky strukturovaná, právní a věcná stránka problematiky 
jsou rovnoměrně vyváženy. Posuzovaná práce velmi uceleně zpracovává zkoumanou látku a podává 
jak dobrý přehled i utřídění jednotlivých institutů a problematik, tak zejména postižení problematiky 
věcného a historického vývoje. Diplomant se v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy 
z pohledu de lege ferenda. Diplomant se snažil s tématem seznámit poměrně důkladně, čehož důkazem 
je i text diplomové práce, který poskytuje relativně komplexní výklad dané problematiky na všech 
třech úrovních, tedy mezinárodního, evropského unijního, avšak především českého práva. Logicky se 
věnoval zejména poslednímu vývoji problematiky, právní úpravě týkající se Směrnice č.2004/35/ES a 
transpozičního zákona č.167/2008 Sb.  

Přesto že diplomová práce v podstatě nevykazuje zásadní právní chyby, postrádám určitou originalitu 
přístupu, autor zpracoval téma standardním způsobem, mohl se více odvážit i vlastních kritických 
postojů. Práce je místy poněkud popisnou. V použité literatuře postrádám zahraniční prameny. 

 Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Posuzovaná diplomová práce splňuje i přes výše uvedené dílčí výhrady po formální i věcné stránce 
kritéria pro diplomové práce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm 
velmi dobře. 

Otázky k obhajobě: 

1) Srovnejte odlišnosti právních režimů odpovědnosti za ekologickou újmu podle zákona 
č.17/1992 Sb. a zákona č.167/2008 Sb. 

2) Princip „znečišťovatel platí“ v právní odpovědnosti za ztráty na životním prostředí. 

V Praze dne 13. dubna 2011    JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

       vedoucí diplomové práce 


