
Posudek vedoucího diplomové práce: 
Petr Kašpar: „Právní úprava chráněných území a ochranných pásem 

v ochraně vod“ 
  
Diplomová práce Petra Kašpara „Právní úprava chráněných území a ochranných 

pásem v ochraně vod“ má celkem 102 stran, z toho 86 stran vlastního textu, a skládá se 
vedle úvodu a závěru ze čtyř dále členěných kapitol, seznamu použitých pramenů, česky a 
anglicky psaného abstraktu, anglicky psaného resumé a seznamu klíčových slov. Byla 
odevzdána 4. září 2014.  

 
 Aktuálnost tématu. Zvolené téma věnující se problematice územní ochrany vod je 

tématem tradičním, ale bezesporu velmi aktuálním. Aktuálnost zde nespočívá ve 
významných legislativních změnách. Instituty chráněných území a ochranných pásem při 
ochraně vod jsou tradičními a v právní úpravě nedošlo v nedávné době k významným 
změnám. Jedná se však o instituty velmi důležité jak z pohledu jejich významu pro 
kvalitativní i kvantitativní ochranu vod tak z hlediska dotčených subjektů. Za velmi 
aktuální považuji zejména otázku omezení vlastnických práv vlastníků dotčených 
pozemků a náhrad za tato omezení.    

 
Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za středně náročnou. 

Na jednu stranu a jedná o poměrně uzavřené téma z práva životního prostředí pouze 
s menšími přesahy do jiných oborů. Na druhou stranu právní úprava přináší řadu sporných 
a problematických právních otázek, přičemž odborná literatura tomuto tématu nevěnuje 
příliš pozornosti. Řada těchto problémových otázek vyvstává právě s ohledem na vztah 
právní úpravy k soukromoprávním aspektům (tedy zejména k vlastnickému právu včetně 
jeho ústavního zakotvení).  

 
Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce je poměrně rozsáhlá a usiluje o 

komplexní a detailní zpracování tématu, zařazeny jsou i pasáže, které jdou až nad rámec 
tématu (zejména ve druhé kapitole věnované pramenům právní úpravy a jejímu vývoji, 
částečně též v subkapitole 1.2), nicméně tyto pasáže jsou v odpovídajícím rozsahu a 
přispívají k zasazení práce do širšího kontextu ochrany vod a institutu ochranných pásem 
a chráněných území v ochraně životního prostředí. Práce reflektuje všechny úrovně právní 
úpravy včetně stručného přiblížení historického hlediska, zaměřuje se však na vnitrostátní 
právní úpravu. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a vytvářejí logicky uspořádaný celek, 
který podává komplexní a kvalitní rozbor platné právní úpravy a upozorňuje na 
problémová místa včetně vlastního pohledu na jejich řešení. Na odpovídající úrovni je 
přitom též práce s literaturou. Zejména je třeba diplomanta pochválit za kritickou práci 
s prameny, kdy nabízí též různé pohledy na určité problémové otázky včetně svého 
vlastního stanoviska (např. na s. 84 – 85 v subkapitole, která se věnuje ochrannému 
režimu ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
v pasáži věnované způsobu stanovení ochranných podmínek v zákoně a v prováděcím 
právním předpise). Po úvodu se v prvních dvou kapitolách práce věnuje obecnému 
vymezení ochranných pásem a chráněných a jejich úloze v ochraně životního prostředí a 
dále problematice pramenů a vývoji právní úpravy. Následují dvě stěžejní kapitoly, které 
se zabývají rozborem právních úpravy nejprve chráněných území v ochraně vod a 
následně ochranným pásmům. Jednotlivé subkapitoly věnované jednotlivým typům 
chráněných území a ochranných pásem sloužících k ochraně vod včetně minerálních 
pramenů poskytuji velmi kvalitní rozbor platné právní úpravy včetně úvah de lege 
ferenda, přičemž je dodržena vždy stejná struktura (pojem, funkce a vymezení chráněného 



území či ochranného pásma, ochranné podmínky, náhrada za omezení vlastnických práv, 
v případě ochranných pásem je též zařazen bližší rozbor vzniku, zániku a změny 
ochranného pásma). Diplomantovi se daří postihnout všechny aspekty daného institutu a 
vždy velmi výstižně upozorňuje na specifické problémy daného institutu (např. v případě 
CHOPAV se zabývá nejednoznačným vymezením území CHOPAV Krkonoše a 
problémem ochranných podmínek v jednotlivých nařízeních vlády zřizujících CHOPAV a 
jejich nesouladem s vodním zákonem a ústavními požadavky, v případě ochranných 
pásem upozorňuje kritiku ustanovení § 22 odst. 5 a 23 odst. 3 lázeňského zákona 
v rozsudku Nejvyššího správního soudu apod.).   

Práce vykazuje pouze drobné nedostatky, které nesnižují celkově vysokou úroveň 
práce. Jedná se především o jazykovou stránku práce (zejména překlepy). Dále pak 
 v části věnované zasazení institutu chráněných území a ochranných pásem do kontextu 
nástrojů ochrany životního prostředí se neztotožňuji s jejich charakteristikou jakožto 
speciálních nástrojů, namísto jejich posouzení jakožto druhu administrativně-právních 
nástrojů (kategorizace předmětu ochrany). 

 Celkově hodnotím posuzovanou práci jako velmi kvalitní dílo, která přináší 
komplexní rozbor právní úpravy územní ochrany vod s četnými vlastními názory autora. 
Oporu přitom autorovi poskytuje odpovídajíc výběr pramenů včetně soudní judikatury a 
práce s nimi. Z hlediska jazykového a stylistického se autor nevyhnul drobnějším chybám. 
Ke grafické úpravě diplomové práce nemám připomínky. 

 
Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím diplomovou práci 

Petra Kašpara jako výbornou a doporučuji ji k  ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
1) Věnujte se otázce vzájemného územního překryvu ochranných pásem a 

chráněných území zřizovaných jak na základě vodního zákona, tak na základě 
jiných právních předpisů (např. zákona č. 114/1992 Sb.). Zhodnoťte tyto územní 
překryvu z hlediska jejich dopadu na ochranu vod. 

2) Porovnejte formu právního aktu, kterými jsou jednotlivá ochranná pásma a 
chráněná území, kterým se v práci věnujete zřizována. Vyjádřete se též 
k vhodnosti formy zřizovacího právního aktu. 

 
 
V Praze dne 14.9.2014   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 
 
 


