
Oponentský posudek dizertační práce 
 

Nápravná opatření v ochraně životního prostředí 
Stanislav Derlich 

 
 
 Právní úprava ochrany životního prostředí patří mezi nejbouřlivěji se rozvíjející obory práva. 
Srovnáme-li rozsah vnitrostátní právní úpravy devadesátých let minulého století a současný stav, 
zjistíme, že narůstá jak okruh činností a jevů, které právo reguluje, tak míra podrobnosti regulace. 
Zjevnou, ale formální příčinu lze spatřovat ve vstupu ČR do EU a naplňování závazků z tohoto členství 
plynoucích, mezi kterými stojí na prvním místě sbližování právního řádu s evropským právem. Právní 
úprava, evropskou nevyjímaje, ale reaguje především na stav životního prostředí a rozsah jeho 
ohrožování. Nabízí se otázka, zda je současný systém právní regulace dostatečně efektivní                     
a umožňuje včas a v nezbytném rozsahu reagovat na environmentální problémy. Jedním z obecných 
nedostatků současné právní úpravy, který se velmi často zmiňuje, je nedostatečná vymahatelnost 
práva a oblast práva životního prostředí není výjimkou. Z tohoto hlediska musím velmi ocenit volbu 
tématu, neboť osobně považuji nevymahatelnost práva za klíčový problém současné právní úpravy se 
zásadními dopady do praxe. Praktické zkušenosti nakonec kolegu Derlicha, podle jeho vlastních slov, 
vedly k volbě tohoto tématu. Mohu jen potvrdit autorovu zkušenost, dle které reakce veřejné správy 
na zjištěné nedostatky vede standardně k uložení sankce za protiprávní jednání, platná právní úprava 
ostatně jinou možnost v podstatě nepřipouští, ovšem k nápravě ekologické újmy dochází jen ve 
výjimečných případech.  
 
 Zvolené téma autor zpracoval v rozsahu 150 stran textu, rozděleného, mimo úvod a závěr, do 
devíti základních kapitol. Zvolený systém členění práce považuji vcelku za logický, byť mám několik 
dílčích výhrad. Za první tematický celek lze považovat kapitoly 2. až 4., ve kterých autor postupně 
představuje nápravná opatření v kontextu práva životního prostředí, ochrany životního prostředí        
a systému právní odpovědnosti. Východiskem je vymezení pojmu „nápravná opatření“. Autor se 
tomuto pojmu zevrubně věnuje, obecně v úvodu práce, především pak v kapitole 3.2 z pohledu de 
lege lata, což je ovšem poněkud pozdě s ohledem na fakt, že s tímto pojmem pracuje již od předchozí 
kapitoly. Autor v úvodních kapitolách rozlišuje kontext práva životního prostředí a ochrany životního 
prostředí, ale obsahem třetí kapitoly je rovněž, tak jako u předcházející, analýza nápravných opatření 
v rámci právní úpravy, byť z odlišných hledisek. Obdobný problém lze identifikovat i v případě 
subkapitoly 2.4., věnované okruhu principů práva životního prostředí, na jejichž základě jsou 
nápravná opatření vystavěna. Název této subkapitoly je zvolen poněkud nešťastně stejně jako 
uvození této velmi důležité problematiky. Nejenom že můžeme mezi nápravnými opatřeními                 
a uvedenými principy „nalézt vazbu“, ale především je třeba zdůraznit význam nápravných opatření 
jako nástroje k jejich naplnění a z toho plynoucí potřebu respektovat tyto principy při konstrukci 
příslušné právní úpravy. Ve výčtu postrádám princip předběžné opatrnosti. Nepovažuje jej autor ve 
vztahu k nápravným opatřením za relevantní? Druhým klíčovým východiskem pro další části práce je 
klasifikace nápravných opatření obsažená v kapitole 3.3. Autor správně upozorňuje na obtížnost ne-li 
nemožnost jejich jednoznačné klasifikace a poukazuje na terminologickou nejednotnost platné právní 
úpravy. Nesouhlasil bych ale s tvrzením, že klasifikace nápravných opatření není z praktického 
hlediska podstatná. Nejednotnost (byť i jen terminologickou) platné právní úpravy nelze odstranit, 
pokud nebude zřejmé, jaká nápravná opatření přichází typově do úvahy a které podmínky musí jejich 



konstrukce splňovat. Vždyť hlavním přínosem posuzované práce je právě pokus o klasifikaci 
nápravných opatření v teoretické rovině a analýza platné právní úpravy nápravných opatření na 
jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí včetně jejich kategorizace podle teoretických 
východisek. Poslední připomínka k prvnímu celku směřuje na vymezení objektivní odpovědnosti (str. 
44) kde autor jako typický příklad uvádí odpovědnost za nápravu následků havárie způsobené vyšší 
mocí. V tomto případě se jedná o příklad absolutní odpovědnosti – za protiprávní stav, kdy např. 
kontaminace vod zapříčiněná povodní nemá svůj původ v jednání odpovědné osoby, a to ani ve 
formě opomenutí. Zde si dovolím ještě připomínku k autorem používané terminologii „jednání-
nejednání“ (např. str. 160). Aktivní forma jednání je tradičně označována jako konání a pasivní forma 
jako opomenutí. 
 
 5. kapitolu autor zaměřil na mezinárodní a evropskou právní úpravu upravující nápravná 
opatření.  Autor zde zkoumá rozsah a vývoj příslušných právních úprav zejména a upozorňuje na 
sporné otázky. Nejvýznamnějším diskutovaným dokumentem je zde Směrnice 2004/35/ES usilující, 
v rámci evropského kompromisu, o sjednocení přístupu k řešení ekologické újmy zakotvením 
širokého pojetí nápravných opatření. Navazující 6. Kapitolu považuji za jednu z klíčových částí práce. 
Autor se zde zabývá hmotněprávní úpravou nápravných opatření na jednotlivých úsecích ochrany ž.p. 
Obsahem jednotlivých podkapitol je rozbor jednotlivých typů nápravných opatření, diskuse 
aktuálního vývoje právní úpravy a hodnocení jejích nedostatků. Připomínky mám dvě. První, spíše 
formální, se váže k posloupnosti jednotlivých zkoumaných úseků. Vzhledem k logickým vazbám mezi 
jednotlivými složkami bych osobně volil jiné pořadí (typicky v případě vody-půdy-lesa), umožňující 
lépe poukázat na souvislosti mezi příslušnými právními úpravami. Závažnější připomínku mám 
k analýze právní úpravy nápravných opatření podle zákona č. 167/2008 Sb. Autor zde rezignoval na 
rozbor příčin neaplikace tohoto zákona v praxi. Vzhledem k deklarovanému významu této úpravy 
v návaznosti na ELD a konstrukci speciality k některým složkovým zákonům, zejména vodnímu, bych 
takový rozbor očekával. Předpokládám, že se autor k této problematice vyjádří v rámci ústní 
obhajoby.  Kapitola 7. je věnována procesním aspektům ukládání nápravných opatření. Postupně 
rozebírá jednotlivé procesní kroky počínaje provedením dozoru a konče vydáním rozhodnutí. Za 
nejzajímavější považuji diskusi k obsahu rozhodnutí ukládajícího nápravné opatření, respektive míře 
jeho konkrétnosti. Druhým velmi zajímavým aspektem je možnost zahajování správního řízení na 
návrh „postižené“ veřejnosti. První (a současně i poslední) úpravu v tomto směru obsahuje zákon č. 
167/2008 Sb. Zajímalo by mne, zda by autor, i s ohledem na jeho zkušenosti pracovníka ČIŽP, 
považoval za rozumné rozšířit tuto možnost jako obecný princip? 
 
 V 8. Kapitole autor stručně představuje systém CERCLA a OPA, oba uplatňované v USA. 
Význam této kapitoly je poněkud sporný. Výklad je skutečně velmi kusý, vystavěný v podstatě na 
dvou zahraničních pramenech a systematicky zařazený na poměrně nevhodném místě. Má-li 
americká právní úprava nabídnout inspiraci pro diskusi a srovnání s právní úpravou v ČR, očekával 
bych její zařazení dříve, např. za kapitolu 5. Takto je obecný výklad amerického systému podán až 
v okamžiku, kdy autor již využil jeho znalost ke srovnání s českou právní úpravou na několika místech 
v předchozích kapitolách. 
 
 V předposlední kapitole autor diskutuje právní a ekonomické záruky realizace nápravných 
opatření. Zejména finanční zajištění realizace nápravných opatření, respektive jeho absence, je 
častou příčinou neúčinnosti platné právní úpravy. Je mi proto velmi sympatický autorův názor na 



vztah mezi ukládáním sankcí za porušení povinnosti a ukládáním nápravných opatření k odstranění 
závadného stavu vyvolaného takovým porušením. Platná právní úprava bohužel jednoznačně 
upřednostňuje ukládání sankcí. V této souvislosti bych se rád autora zeptal na vhodnost postupu 
podle § 125 vodního zákona, který v práci označuje jako upuštění od pokuty, byť se jedná o zastavení 
řízení o jejím uložení. 
 
 Na základě rozboru právní úpravy provedené ve výše zmíněných kapitolách dospěl autor 
k některým doporučením de lege ferenda vyjádřeným v kapitole 10. Jejich formulace je motivována 
především zvýšením účinnosti při prosazování nápravných opatření a do jisté míry i zjednodušením 
postupu při jejich ukládání. Lze souhlasit se závěrem, že vývoj právní úpravy by se měl ubírat směrem 
sbližování jednotlivých dílčích úprav, respektive jejich kodifikací. Aspekt, který není zmíněn, ale který 
je bezesporu rovněž podstatný, je institucionální zajištění takové úpravy. Jak by si autor představoval 
takové zajištění a lze stávající stav (bez ohledu na stav hmotněprávní úpravy) považovat za 
uspokojivý? 
 
Závěr: Dizertační práci JUDr. Stanislava Derlicha považuji za odborné dílo, které splňuje požadavky 
kladené na tento druh kvalifikačních prací a doporučuji ji k ústní obhajobě. V jejím rámci by se měl 
autor vyjádřit k výše uvedeným výhradám a otázkám. 
 
 
V Praze dne 20. září 2011        JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
               
 
   


