
 

                                                P o s u d e k   

na rigorózní práci  Mgr Veroniky Vycpálkové  „Ochrana životního 

prostředí a vlastnické právo“  

 

   Posuzovaná rigorózní práce, odevzdaná v lednu 2014, v rozsahu cca 110 strán 

vlastního textu,  podává nejprve informaci o  ochraně životního prostředí,  o 

vlastnictví a jeho omezení se základními prameny práva životního prostředí. 

V další části se autorka zabývá vlastnictvím jednotlivých součástí životního 

prostředí, a to vod, nerostného bohatství, živočichů a ostatních součástí, do 

nichž letmo zahrnuje půdu s rostlinami a jeskyně.  Hlavní pozornost pak věnuje  

omezení vlastnického práva k půdě, k rostlinám, k živočichům a právním 

formám tohoto omezení. Výklad uzavírá problematikou náhrad za omezení 

vlastnického práva podle zákonů o ochraně přírody, o lesích, o ochraně 

zemědělského půdního fondu a podle zákona o  vodách. Do textu práce je 

zařazen dosti formální úvod a závěr.  

   Nesporným kladem práce je skutečnost, že se v ní autorce podařilo shromáždit 

základní poznatky o vlastnictví složek životního prostředí a o právní úpravě jeho 

omezování, se zajímavými myšlenkami a postřehy, bohatě čerpanými z právních 

předpisů, literatury a judikátů. Chybou však je, že do vlastnictví složek (chybně 

označených jako součásti) není zařazena půda, ačkoliv podstatná část výkladu o 

omezení vlastnického práva se logicky vztahuje právě k ní. 

   Autorka se v práci zaměřuje na problematiku vlastnictví a téměř výhradně na 

vlastnictví složek životního prostředí, zatímco ochraně životního prostředí se 

věnuje  podstatně menší pozornost. Rozhodně ne takovou, aby rozbor platné 

právní úpravy  blíže objasnil podstatu vzájemného sepjetí vlastnictví a životního 

prostředí. Znalost problematiky vlastnictví a její zachycení  v práci tak zřetelně 

převažuje nad znalostmi problematiky práva životního prostředí. K tomu je třeba 

podotknout, že v ochraně životního prostředí nejde jen o zásahy do vlastnického 



práva k jeho složkám, ale i k jiným předmětům, které ohrožují nebo mohou 

ohrozit životní prostředí při výkonu vlastnického práva (viz např.chemické látky 

a přípravky, odpady atd.),  o nichž se autorka v práci  nezmiňuje. O potřebě 

hlubší znalosti  složitého  vztahu mezi vlastnictvím a životním prostředím  

svědčí  mimo jiné i představa autorky, uvedená v posledním odstavci závěru 

práce na str.116.  Ochranu životního prostředí nelze založit jen na efektivní 

motivaci vlastníků složek životního prostředí.  

        Základní členění práce je systematické, což místy neplatí o členění výkladu 

uvnitř jednotlivých části, v nichž se projevuje (zejména v bodech 2 a 3) též   

sklon k výkladu otázek  mimo zvolené téma.  V písemném projevu autorky  se 

vyskytují  formulační nepřesností, ale jinak v něm prokazuje schopnost  

samostatného vyjadřování. Zvlášť je pak třeba ocenit její práci s poměrně 

bohatými literárními prameny a s právními předpisy, včetně odkazů v textu.      

  

    Celkově  považuji práci za dílo, které i přes uvedené výhrady považuji za 

odpovídající práci rigorózní, kterou doporučuji k obhajobě  s tím, že při ni 

autorka prokáže hlubší znalosti z práva životního prostředí . 

   Při   obhajobě proto očekávám odpovědi i na následující otázky: 

1) Jak je po právní stránce zajištěno, aby zásahy do životního prostředí, 

k nimž dochází při výkonu vlastnického práva, byly v souladu s článkem 

11 odst.3 a s článkem 35 Listiny?  

2) V čem spočívá rozdíl mezi náhradou za omezení vlastnického práva, 

náhradou škody na složkách životního prostředí a náhradou ekologické 

újmy? 

 

 

V Praze dne 11.2.2014                                       Doc.JUDr  Jaroslav Drobník,CSc 

                                                                                         oponent 

 


