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Právní úprava rybářství
Mgr. Zbyněk Lubovský si za téma své doktorské disertační práce vybral
problematiku rybářství a jeho právní úpravy. Jde o problematiku
z mezinárodního a evropského, ale zejména českého právního pohledu nesporně
stále vysoce aktuální a zajímavou.
Disertační práce o rozsahu 242 stran je přehledně a logicky členěna do patnácti
kapitol (včetně úvodu a závěru), z nichž některé jsou dále děleny na
podkapitoly. Postupně se zabývá celou materií – od vymezení pojmu rybník a
rybníkářství, až po právní problematiku rybníkářství, výkonu rybářského práva
v rybářském revíru, rybářské stráže atd. Samostatná kapitola je pak věnována
právní odpovědnosti na úseku rybářství. Poměrně rozsáhlá je použitá česká
(zčásti je zahrnuta i zahraniční - slovenská a německá) bibliografie, judikatura a
internetové prameny. Práce je na dobré jazykové a grafické úrovni, obsahuje
však řadu překlepů a drobných nepřesností v psaní. Vyjadřovací sloh a jazyk
jsou v zásadě logické a srozumitelné. Práce je však místy dosti popisnou.
Autor se ve své práci zabývá zvolenou problematikou v celé její šíři a složitosti.
Osvědčuje dle mého názoru své hlubší právní znalosti této materie. Práce se
snaží být komplexní a potvrzuje dobrou právní orientaci doktoranda v celé
problematice práva životního prostředí v návaznosti na ostatní právní systémy a
odvětví (zejména právo unijní, mezinárodní, trestní a občanské) i jiné vědní
obory (rybářské, vodohospodářské, environmentální atd.). Doktorand se celou
problematikou zabývá nejen z pohledu práva veřejného, ale i soukromého
(zejména pokud jde o rybníky a rybářské revíry). Předkládaná disertační práce je
výsledkem několikaletého výzkumného úsilí v rámci kombinovaného
doktorského studia na PF UK v Praze, ale i celkového praktického zájmu a
zaměření autora, který se zvolenou problematikou zabývá též profesně jako
právník na Odboru myslivosti, rybářství a včelařství Ministerstva zemědělství
ČR.
Autor se věnuje nejen popisu, ale zejména teoretické analýze a srovnání
některých právních institutů, a to jak v právu českém, tak i stručně v právu
slovenském, polském a německém (bavorském), rakouském a maďarském, které
se snaží rozebírat a komentovat ve vzájemných souvislostech. Kvalitněji a
podrobněji jsou zpracovány ty části, které se týkají přímo rybářství a příslušného

zákona, pokud jde o přesahy do práva životního prostředí, správního či
občanského, pak již výklad a závěry nejsou tak jednoznačné, vyargumentované
a přesné. Předností práce je jistě její snaha o co největší komplexnost celého
výkladu.
Vlastní tvůrčí přístup autora shledávám zejména v kapitolách čtvrté až sedmé
celé práce, kde se věnuje rozboru, srovnáním, úvahám a komentářům (včetně
postojů de lege ferenda) k vybraným právním i věcným problémům.
Pozoruhodnými jsou pak jak dílčí shrnutí, tak i samotný závěr, v nichž jsou
naznačeny některé nálezy i východiska možného řešení.
Celkově hodnotím uvedenou disertační práci jako formálně i obsahově
(kvantitou i kvalitou) dostačující vědecké dílo, které může být jistým přínosem
na poli poznání v oblasti práva životního prostředí. Doktorand dle mého názoru
v zásadě osvědčil své schopnosti teoretické práce a studia, včetně práce
s vědeckou literaturou, ale též způsobilost tyto propojovat a interpretovat ve
spojení se svými poznatky z praxe. Mgr. Zbyněk Lubovský ve svojí doktorské
disertační práci prokázal svoji odbornou způsobilost tak, jak to vyžadují české
právní předpisy pro udělení titulu Ph.D. Práci celkově hodnotím jako
průměrnou a doporučuji její ústní obhajobu.
V rámci ústní obhajoby se doporučuji zaměřit zejména na otázky možné
inspirace ze zahraničních právních úprav pro zlepšení právní úpravy české, a to
zejména na úseku náhrady škod na rybách vybranými zvláště chráněnými
živočichy (vydra, kormorán, volavky atd.).
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