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Diplomová práce Martina Kývaly „Právní úprava územní ochrany přírody“ má celkem 

117 stran, z toho 92 stran vlastního textu, a skládá se, vedle úvodu a závěru, z 6 kapitol, 
sedmi příloh, seznamu použitých pramenů, česky a anglicky psaného abstraktu a anglicky 
psaného resumé a seznamu klíčových slov. Byla odevzdána v 20. 12. 2012.  

 
 Aktuálnost tématu. Územní ochrana přírody jako jeden z nejdůležitějších nástrojů 

ochrany přírody je sice tématem tradičním, ale zároveň tématem velmi aktuálním a 
vyvíjejícím se. Souvisí s ním celá řada aktuálních otázek zejména na úrovni unijní 
(problematika sítě Natura 2000) tak národní (např. problematika národního parku Šumava 
a jeho právní úpravy.) Práce navíc reflektuje aktuální vývoj právní úpravy včetně soudní 
judikatury. 

 
Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za středně náročnou. 

Na jednu stranu a jedná o poměrně uzavřené téma z práva životního prostředí téměř bez 
přesahů do jiných oborů, kterému poskytuje oporu dostatek kvalitní literatury. Na druhou 
stranu je příslušná právní úprava značně rozsáhlá a poměrně složitá s celou řadou 
sporných a problematických právních otázek.  

 
Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce je poměrně rozsáhlá a usiluje o 

komplexní a detailní zpracování tématu, zařazeny jsou i pasáže, které jdou až nad rámec 
tématu (zejména v kapitole 3. pojednávající o mezinárodní právní úpravě územní ochrany 
přírody). Práce reflektuje všechny úrovně právní úpravy (mezinárodní, unijní a 
vnitrostátní) a v 1. kapitole popisující vývoj právní úpravy zohledňuje též historické 
hledisko. Osobně považuji tento široký záběr práce spíše za nevýhodu, neboť autorovi na 
úrovni diplomové práce neumožňuje soustředění na četné problémy právní úpravy a 
zároveň nutně vede k popisnosti řady pasáží. Za velmi zdařilé považuji zpracování unijní 
právní úpravy, ve které se autor soustředí na rozbor právní úpravy sítě Natura 2000 včetně 
rozsáhlé související judikatury, drobnou výhradu mám pouze k názvu kapitoly „Evropská 
právní úprava územní ochrany přírody“, neboť obsah kapitoly se věnuje především unijní 
právní úpravě. Poslední dvě kapitoly (5. a 6. kapitola) se věnují vnitrostátní právní úpravě, 
nejprve institutům obecné územní ochrany a po té zvláštní územní ochraně. V 5. kapitole 
převažuje popis platné právní úpravy, není však opominuta např. otázka sporné povahy 
souhlasu k zásahu do krajinného rázu. Poslední kapitola práce se věnuje vnitrostátní 
právní úpravě zvláštní územní ochrany přírody tedy problematice zvláště chráněných 
území a z hlediska tématu práce ji považuji za stěžejní, v případě posuzované práce však 
stěžejní není, převyšuje jí především 4. kapitola. Převažuje popisnost a některé důležité 
problémové právní otázky jsou opominuty (chybí např. bližší rozbor problémové právní 
úpravy udělování výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území) 
Za velmi zdařilou považuji část 6.7.4. věnovanou vlastnictví pozemků v ZCHÚ, malou 
výhradu mám pouze opominutí postavení vlastníků při vyhlašování ZCHÚ. Více 
pozornosti je věnováno též rozboru § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny (v části 
6.7.8.), který dobře reflektuje soudní judikaturu, pouze není reflektována jeho novela 
účinná od 1.1.2013.  Velmi zdařilý je závěr práce, který upozorňuje na problémy právní 
úpravy a obsahuje řadu autorových vlastních stanovisek včetně úvah de lege ferenda.  

 
Celkově hodnotím posuzovanou práci jako velmi kvalitní dílo, se snahou o komplexní 

a detailní zachycení velmi široké problematiky územní ochrany přírody. Tento přístup je 



zároveň určitým úskalím práce, neboť autorovi se nedaří vyváženě toto téma zachytit 
v celé své šíři. Ocenit pak naopak lze tvůrčí zpracování některých kapitol a subkapitol 
(zejména kapitoly 4 a některých subkapitol v 5. a 6. kapitole). Autor výborně pracuje 
s odbornou literaturou a soudní judikaturou, daří se mu upozorňovat na problémy právní 
úpravy, byť s ohledem na šíři tématu jsou některé problémy opominuty. Práce sice 
obsahuje některé převážně popisné pasáže (zejména kapitoly 1 a 2), v ostatních částech 
práce však zaznívá řada autorových názorů a stanovisek. K jazykové, stylistické a grafické 
stránce posuzované diplomové práce nemám připomínky. 

 
Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím diplomovou práci 

Martina Kývaly jako velmi dobrou až výbornou a doporučuji ji k  ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
1) Charakterizujte blíže problematiku udělování výjimek z bližších ochranných 

podmínek podle § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny.  
2) Charakterizujte využití institutu opatření obecné povahy v územní ochraně přírody 

a krajiny, (uveďte příklady vhodného využití a naopak případy, kdy by de lege 
ferenda bylo vhodné opatření obecného povahy využít). 

 
 
 
V Praze dne 15.1.2013   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 
 
 


