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Filip Papež 

Omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodů ochrany životního 

prostředí 
 

Posuzovaná práce má celkový rozsah  70 stran, z toho vlastní text činí 53 stran  a byla 

odevzdána v květnu 2015. 

Téma i obsah práce jsou zaměřeny na  omezení vlastnického, což je nejen z teoretického 

hlediska, ale i z hlediska společenské praxe  problematika aktuální.   

Téma práce a zaměření diplomanta k jeho ztvárnění klade vyšší nároky na obeznámení se  

s danou problematikou. Ke zpracování  je totiž nezbytná dobrá znalost právní materie 

obsažené ve více předpisech veřejnoprávního i soukromoprávního charakteru, a to  ve 

vzájemných vazbách. 

Text práce je rozdělen  do čtyř základních částí, včetně úvodu a závěru. Podstata je pak 

obsažena  v části 2., nazvané Omezení vlastnického práva a ochrana životního prostředí a 

v části 3., s názvem Prameny právní úpravy.  Diplomantem zvolené názvy těchto části však 

nevystihují jejich obsah, což je zvlášť zřetelné u části 3., v níž je společným jmenovatelem 

omezení vlastnického práva k pozemkům při ochraně životního prostředí na konkrétních 

úsecích.  

Obsah práce svědčí o tom, že se diplomant s danou problematikou seznámil tak, že se mu 

podařilo  zachytit podstatu platné právní úpravy a teoretická východiska omezení vlastnického 

práva, ve spojení s ochranou životního prostředí. K tomu použil vedle příslušných právních 

předpisů též judikaturu a některé z pramenů odborné literatury, uvedených v práci. Práci  lze 

označit za dílo, v němž se diplomant snažil (většinou úspěšně)  prokázat, že si uvedenou 

problematiku osvojil. 

Na některých místech se však text práce odklání od tématu. To je patrné např. již v 

samotném úvodu, v němž se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva klade nepatřičný 

důraz na obnovení superficiální zásady a na návrat pachtu. Podobné odklony nacházíme 

v dalších částech, zejména v bodu 3.1, v němž diplomant mimo téma popisuje územní 

plánování, místo aby v něm věnoval hlavní pozornost omezování  vlastnického práva ve 

vztahu k životnímu prostředí.  

Po formální stránce je práce vcelku dobře systematicky uspořádána, jednotlivé části (zejména 

část 2. a 3.) na sebe vzájemně navazují a výklad zachycuje poznatky z právní úpravy i 

z jiných pramenů a jejich citaci (ne však vždy správnou, viz.např.odkaz 25). 

 

Návrh klasifikace a doporučení: 

Po obsahové i formální stránce jde o práci průměrnou, která však odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce. Celkově ji hodnotím  jako dobrou a s tímto hodnocením ji 

také doporučuji k obhajobě.  

Při  obhajobě by měl diplomant reagovat na následující otázky: 

1) Jaký význam má půda pro ochranu životního prostředí a jeho ostatních složek, o němž se 

     diplomant ve 2.části práce nezmínil. 

2) V čem se změnily povinnosti vlastníka pozemku podle poslední novelizace zákona  o 

ochraně zemědělského půdního fondu (zákon č.41/2015 Sb.) a jaký by to mělo mít dopad 

na životní prostředí? 

 

V Praze dne  10.6.2015                                                         Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc 

                                                                                                               vedoucí práce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


