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Vítězslav Pleva 

Ochrana životního prostředí a vlastnické právo 
 

 

Posuzovaná práce má 70 stran textu (celkově 85 stran), který diplomant, vedle úvodu a 

závěru, práce rozdělil do obecná a zvláštní části. V obecné části se nejprve zaměřuje na 

počátky soukromoprávní ochrany životního prostředí u nás a ve Velké Británii. Dále  se 

zabývá pojmem životního prostředí a jeho ochranou s dopadem na výkon vlastnického práva a 

nakonec provádí rozbor vlastnického práva, zejména se zřetelem na jeho omezení též v zájmu 

ochrany životního prostředí. Ve zvláštní části se pak zaměřuje na prostředky hmotného práva 

k ochraně životního prostředí, mezi než  řadí prostředky ochrany pokojného stavu a 

svépomoc, veřejnoprávní smlouvy s  účastí vlastníka, ekonomické prostředky 

k zainteresovanosti vlastníka na ochraně  a trestněprávní a  přestupkové delikty v oblasti 

vlastnického práva. Do dalšího bodu jsou zařazeny prostředky  procesního práva k ochraně 

životního prostředí se zřetelem na účast vlastníka v nich a nakonec jsou zmíněny i další 

nástroje ochrany životního prostředí (právo petiční, shromažďovací,sdružovací a právo na 

informace) na jejichž uplatňování se může podílet i vlastník. 

Diplomant ke zpracování zadaného tématu zvolil u nás nepříliš obvyklý přístup z pohledu 

možností soukromoprávní ochrany životního prostředí. Tento přístup klade nejen vyšší nároky 

na zpracování tématu, kterých se diplomant úspěšně zhostil, ale je též velmi aktuálním, 

zejména v souvislosti s vydáním nového občanského zákoníka a s ním spojených 

doprovodných předpisů.  

Obsah práce  je hodnotný nejen v tom, že uvádí vše podstatné  k zajištění ochrany životního 

prostředí soukromoprávními prostředky, ale i prostředky veřejného práva, uplatňovanými  

nebo dotýkajícími se práv vlastníka, ale i v tom, že práce obsahuje řadu podnětných myšlenek 

pro možné budoucí směřování právní úpravy na tomto úseku. Požadovanou úroveň má pak i 

formální stránka práce, zvlášť pokud jde o práci s prameny.   

Kromě toho, že nesdílím optimismus diplomanta ve větší účinnost soukromoprávních 

prostředků ochrany životního prostředí, aspoň ne v současném českém prostředí, nemám k 

práci připomínek, které by bylo třeba v této souvislosti zmiňovat.  

  

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci plně odpovídající požadavkům kladeným na 

diplomové práce, kterou hodnotím jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k obhajobě.  

 

Při její obhajobě by měl diplomant  odpověď na následující otázky: 

 

1) Kterých vlastníků se ochrana životního prostředí především týká jak z hlediska zásahů 

do jejich práv, tak i jejich ochrany? 

     2)   Proč nelze zajistit ochranu životního prostředí jen soukromoprávními prostředky? 

 

 

 

 

V Praze dne  9.5.2013                                                   Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 

                                                                                                               oponent 

 

 


