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Téma: Ochrana životního prostředí a vlastnické právo 

 

1. Úvod 

Rigorózní práce na téma „Ochrana životního prostředí a vlastnické právo“ Mgr. Veroniky 

Vycpálkové je zpracována v celkovém rozsahu 131 stran, včetně seznamu zdrojů (poněkud 

nepřesně označeného jako „Seznam literatury“) a povinných součástí (abstrakty, klíčová 

slova). Výklad je, kromě úvodu a závěru, členěn do čtyř částí věnovaných postupně 

základním východiskům tématu, vlastnictví jednotlivých součástí životního prostředí, 

omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a problematice náhrad za 

omezení vlastnického práva. 

 

2. Téma 

Téma, které si autorka pro svou rigorózní práci zvolila, není nové, naopak jej lze 

považovat za téma tradiční (připomeňme slavný článek Garretta Hardina The tragedy of the 

Commons, publikovaný v roce 1968 v časopise Science, který jako jedno z možných řešení 

nadměrného užívání veřejných statků navrhoval jejich privatizaci), které se pravidelně 

objevuje i jako téma kvalifikačních prací na Právnické fakultě UK. Přesto se nejedná o téma 

vyčerpané, neboť vztah vlastnického práva a ochrany životního prostředí se v dílčích 

aspektech neustále vyvíjí. Aktuální jsou v tomto směru zejména změny, které přinesla nová 

civilněprávní úprava. Téma má navíc významný teoretický rozměr (možnosti řešení kolize 

mezi ochranou vlastnického práva a veřejným zájmem na ochraně životního prostředí), pro 

jehož hodnocení není kritérium aktuálnosti vhodné.  

V tématu se stýká právo veřejné s právem soukromým a jeho zpracování vyžaduje nejen 

orientaci ve značném množství právních předpisů a velmi dobré znalosti teorie práva, ale 

také zvládnutí metod vědecké práce, zejména analýzy a syntézy. Proto považuji téma za 

jedno z náročnějších, a to i přes poměrně velké množství odborné literatury, která k němu 

existuje.    

 

3. Hodnocení zpracování tématu 

Hodnocení zpracování tématu rozdělím na hodnocení cílů a použitých metod, hodnocení 

struktury práce, hodnocení formální stránky a hodnocení obsahové.  
 

3.1. Cíle a použité metody 

Autorka v úvodu práce píše, že cílem práce není „podat výklad vyčerpávající, nýbrž 

uceleně pojednat o nejaktuálnějších a nejspornějších otázkách, s nimiž se lze ve vztahu 

ochrany životního prostředí a vlastnického práva v současnosti setkat“. Cílem práce je podle 
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ní „detailně analyzovat platnou právní úpravu České republiky a zhodnotit, zda jsou normy 

nižší právní síly v souladu s ústavními zásadami a principy, a dále zhodnotit, zda právní 

úprava vlastnického práva skutečně napomáhá k trvale udržitelnému rozvoji a k ochraně 

životního prostředí“ (str. 7). Cíle práce jsou srozumitelné a odpovídají vědecké práci tohoto 

stupně a autorce se v zásadě daří je naplnit, byť s některými jejími závěry je možné 

polemizovat.  

Co se týká použitých metod, autorka v úvodu práce zmiňuje metodu deskripce a 

(kritické) analýzy, ve vztahu k nové právní úpravě občanského práva i metodu komparace. 

Uvedené metody jsou v práci skutečně využívány, a to v poměru, který odpovídá vědecké 

práci tohoto stupně (deskripce právní úpravy není převládajícím přístupem, ale východiskem 

následné kritické analýzy). V závěru autorka usiluje i o syntézu poznatků a završení výkladu.  
 

3.2. Struktura   

Struktura práce je logická a srozumitelná, byť nijak originální. Je škoda, že autorka zvolila 

hodnotově neutrální nadpisy, které nic nevypovídají o jejím hodnocení analyzované právní 

úpravy (příkladem je část čtvrtá, u níž by se mi jako lepší jevil název „Problematická úprava 

náhrad za omezení vlastnického práva“ než autorkou zvolené „Problematika náhrad za 

omezení vlastnického práva“). 
 

3.3. Formální stránka  

Z hlediska formálního nemám k práci připomínky. Autorka má velmi dobré vyjadřovací 

schopnosti, její styl je srozumitelný a v nejlepším smyslu slova čtivý, v práci se objevuje jen 

málo překlepů a pravopisných chyb. Grafická úprava práce je na standardní úrovni. Autorka 

velmi vhodně využívá poznámek pod čarou a bezchybně odkazuje na použité zdroje. 
 

3.4. Obsah 

Obsahově práci hodnotím jako relativně zdařilou. Autorka u jednotlivých dílčích otázek 

tématu skutečně usiluje o pochopení právní úpravy a její kritickou analýzu. Nebojí se 

polemizovat jak se zákonodárcem, tak s odbornou právní literaturou a hojně uvádí své 

vlastní názory a návrhy de lege ferenda. Velmi dobře přitom pracuje s doktrinálními i 

judikatorními zdroji, kterých pro svou práci prostudovala nezanedbatelné množství. 

Vzhledem k tomu, že téma nahlíží optikou vlastnického práva, je v práci věnována jen malá 

pozornost ochraně životního prostředí jako takové. Byť je tento přístup ke zpracování 

tématu legitimní, měl by být dle mého názoru doplněn obecnou kapitolou zabývající se 

veřejným zájmem na ochraně životního prostředí, resp. právem každého na příznivé životní 

prostředí, jako důvody vnitřního omezení vlastnického práva. Autorka se této problematice 

částečně věnuje v úvodu části čtvrté, nikoliv však v obecné rovině, ale v rámci hledání 

pravidel pro určení případů, kdy by za omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany 

životního prostředí měla být poskytována náhrada. Dovolila bych si též s autorkou 

nesouhlasit ve věci používání pojmu „součást životního prostředí“ místo pojmu „složka 

životního prostředí“. Byť rozumím jejímu zdůvodnění na str. 26, mám za to, že pojem 



3 
 

„součást“ nepoužívá v části druhé své práce zcela přesně a zažitému pojmu „složka“ se někdy 

vyhýbá poněkud účelově.  

 

4. Závěr a doporučení 

Celkově je možné shrnout, že předložená rigorózní práce přináší relativně komplexní a 

v mnoha směrech detailní analýzu vztahu vlastnického práva a ochrany životního prostředí, 

byť nahlíženou spíše optikou vlastníka než potřeby ochrany životního prostředí. Přestože 

s autorkou ne vždy souhlasím, práce bezpochyby prokazuje její znalost tématu, pečlivý 

přístup ke zpracování a schopnost kritického myšlení.  Velmi též oceňuji práci s odbornou 

literaturou a judikaturou. 

 

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na 

rigorózní práce Rigorózním řádem Právnické fakulty UK, tedy prokazuje autorčiny hlubší 

znalosti ze zpracovávané problematiky a její schopnost samostatné tvůrčí činnosti, a 

doporučuji ji proto k ústní obhajobě.  

 

 V rámci obhajoby bych autorku požádala o stručné vyjádření k následujícím tématům: 

 

1. Na str. 116 autorka kritizuje zákonodárce za přístup, který dle jejího názoru 

nevede k „pozitivní symbióze“ vlastnického práva a ochrany životního prostředí a 

tvrdí, že „dříve nebo později bude zákonodárce nucen svůj přístup od základu 

přehodnotit a zaměřit se na efektivní motivaci vlastníků jednotlivých součástí 

životního prostředí“. V tomto směru s ní ne zcela souhlasím, neboť mám za to, že 

velká část existujících omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního 

prostředí vyplývá ze zásady „vlastnictví zavazuje“, kterou zákonodárce pouze 

upřesňuje. Prosím proto autorku o vysvětlení jejího tvrzení.  

2. Omezení vlastníků zdrojů ohrožení životního prostředí.  

 

 

V Praze dne 17. února 2014 

 

 

 

        JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

             konzultant rigorózní práce 


