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Téma a rozsah práce: Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 60 stran samotného textu (135 tisíc 
znaků), rozděleného, mimo úvod a závěr, do tří základních kapitol. Práce obsahuje všechny 
předepsané součásti a po formální stránce splňuje všechny požadavky předepsané pro tento 
druh prací.  

Datum odevzdání práce: 2. ledna 2019 

Aktuálnost (novost) tématu: Posuzování vlivů na životní prostředí patří mezi klíčové nástroje 
ochrany životního prostředí. Současně se jedná o oblast právní úpravy, která je předmětem 
poměrně častých změn. Z uvedených hledisek nelze než konstatovat, že zvolené téma je 
bezesporu významné a aktuální, a to nejen s ohledem na recentní vývoj právní úpravy.        

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za standardně náročné. Příslušná právní úprava je 
relativně rozsáhlá, s významnými přesahy do evropského unijního práva a mezinárodního 
práva. Zároveň se jedná o oblast právní úpravy, která je předmětem poměrně intenzivního 
odborného zájmu a oblastí s bohatou judikaturou. Při zpracování tématu se tak lze opřít o řadu 
pramenů, což v oblasti práva životního prostředí nebývá zcela standardní situace.      

Hodnocení práce: Autorka se zvoleným tématem zabývá ve třech základních liniích. První 
představuje vymezení právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodních          
a evropských souvislostech. Oceňuji zejména zařazení úvahy ohledně konstituování EIA jako 
mezinárodněprávního obyčeje. Z tohoto hlediska se dosud nikdo procesem EIA na úrovni 
kvalifikačních prací nezabýval.  

První ze stěžejních částí práce (2. kapitola) je věnována rozboru platné vnitrostátní právní 
úpravy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Autorka se vedle vymezení jednotlivých 
prvků procesu a jejich právního ukotvení zaměřila především na zhodnocení změn, které 
přinesly novela zákona o EIA, zejména zákon č. 326/2017 Sb., jehož prostřednictvím byla do 
vnitrostátního právního řádu transponována směrnice 2014/52/EU.  

Velice pozitivně hodnotím zařazení materie v 3. kapitole práce. Autorka zde na příkladu vybrané 
kategorie záměrů (golfová hřiště) analyzuje kritéria rozhodná pro vymezení záměrů s možným 
významným vlivem na životní prostředí a tedy záměrů podléhajících posouzení na životní 
prostředí.  

Z předložené diplomové práce je zjevné, že autorka zvolené téma zpracovala na základě velmi 
dobré znalosti právní úpravy a s využitím širokého okruhu zdrojů. V práci prokázala schopnost 
kritického hodnocení zkoumané právní materie a formulace vlastních konkrétních závěrů.           

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji 
diplomovou práci Terezie Vondráškové k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 
 
Otázky k ústní obhajobě: 

1. V jakém rozsahu je de lege lata integrován proces posouzení vlivů záměrů do 
navazujících řízení? 

2. Lze platnou právní úpravu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí považovat za 
plně souladnou s evropským unijním právem? Pokud nikoliv, jaké jsou její případné 
nedostatky?    

 
 
 
V Praze dne 22. ledna 2019     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
                       vedoucí d.p.  


