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Průběh obhajoby: Na úvod obhajoby se diplomantka vyjádřila k posudkům. Oba

posudky práci označily za nadstandardní, resp. vynikající,
diplomantka za ně poděkovala a uvedla, že k nim nemá námitek.
Následně diplomantka zodpověděla otázky uvedené v posudcích.
Posudek oponenta práce:
1. Uvedení autorčiných úvah nad oblastí střetu zájmů u
environmentálního lobbyingu.
2. V práci uvádíte žalobu ve veřejném zájmu pro NNO umožněnou
na základě § 66 odst. 4 SŘS v návaznosti na adekvátní úpravu ZŽP.
Můžete uvedenou myšlenku více rozvést zejména v korelaci se
stávajícím pojetím institutu veřejného zájmu v českém právním
řádu?
Posudek vedoucí práce:
1. Na str. 145 autorka uvádí, že právní úpravu účastenství spolků ve
správních řízeních dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, po novele zákonem č. 225/2017 Sb. považuje za
protiústavní. V čem podle jejího osobního názoru spočívá tato
protiústavnost? Ztotožňuje se s argumenty uvedenými v návrhu na
zrušení novelizovaných ustanovení podaném k Ústavnímu soudu
skupinou senátů v srpnu 2017?
2. V kapitole 2.3.2., v rámci rozboru problematiky působení
nevládních neziskových organizací na veřejné činitele, se autorka
věnuje velmi zajímavé otázce lobbingu, téma však zpracovává pouze
v obecné rovině. Prosím ji o zamyšlení nad možnými specifiky
environmentálního lobbingu, tedy lobbingu ve prospěch ochrany
životního prostředí.
Diplomantka zodpověděla otázky položené v posudcích, stejně jako
všechny doplňující otázky členů komise, a prokázala výbornou
znalost pojednávané problematiky.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
(přítomen)

............................

Členové komise: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (přítomen) ............................

 JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. (přítomen) ............................
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