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Předložená práce se zabývá vysoce aktuální a poměrně náročnou problematikou 

závazných stanovisek jako nástroje ochrany přírody a krajiny. Vlastní text práce je zpracován 

v rozsahu 272.033 znaků (včetně poznámek pod čarou), práce tak splňuje základní požadavek 

na rozsah rigorózní práce podle čl. 4 odst. 1 Rigorózního řádu PF UK. Z pohledu dalších formální 

požadavků, kladených na rigorózní práce (splnění cílů práce, samostatnost při zpracování + 

plagiátorství, logická stavba, práce se zdroji a citacemi, hloubka provedené analýzy, úprava 

práce), vyhovuje bezproblémově práce i těmto. Jedinou menší výhradou ze strany oponenta 

je jistá topornost použitého jazyka, plynoucí z nadužívání ukazovacích zájmen a dále k cca 145x 

použitému termínu „autorka“ (či jeho modifikací).  Jiné připomínky k formální stránce práce 

oponent nemá. 

Po obsahové stránce je práce rozdělena, mimo úvod a závěr, do pěti základních kapitol, 

dále dělených na podkapitoly. Východiskem celé práce je vymezení pojmu závazného 

stanoviska. Autorka zde na základě dostupných právních pramenů, odborné literatury a 

judikatury analyzuje závazné stanovisko, dává je do kontextu veřejných zájmů a jejich střetů a 

identifikuje jejich podstatné znaky s tím, že se sama zamýšlí nad důsledky uvedených střetů a 

tyto (následně pak i v celé práci) komentuje. Tuto teoretickou část lze považovat za 

významnou pro následující kapitoly práce. Způsob přezkumu závazných stanovisek (3. 

kapitola) se podrobně zabývá možnostmi přezkumu závazných stanovisek jak v rámci řízení 

dle správního řádu, tak správního řádu soudního, přičemž samostatně je vyčleněna část 

zabývající se přezkumem dle stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že poslední jmenovaná 

část do dílčích cílů práce (závazná stanoviska v kontextu mj. stavebního zákona), hodnotím 

tuto část práce jako vysoce zdařilou, plnící stanovené cíle. 

 Byť výše uvedené kapitoly shledávám jako zajímavé a pro práci podstatné, jádro práce 

tvoří 4. a 5. kapitola, věnující se orgánu ochrany přírody jako dotčenému orgánu státní správy 

a závazným stanoviskům vydávaným na úseku ochrany přírody a krajiny. V uvedených 

kapitolách se autorka zabývá otázkami formálního a materiálního pojetí závazných stanovisek, 

důsledkům z těchto pojetí plynoucím a některým konkrétním druhům (či skupinám) závazných 

stanovisek. Zejména v poslední jmenované části se pak v práci objevují úvahy de lege ferenda, 

se kterými se v mnoha případech v obecné rovině shoduje i oponent. V případě některých 

nastíněných myšlenek zvýšení efektivnosti úpravy, při zachování zajištění adekvátní ochrany 

práv, je škoda, že autorka do práce nezařadila konkrétní navrhované znění potenciálně 

měněných ustanovení.  



 Na základě zhodnocení obsahu těchto kapitol lze hlavní přínos práce spatřovat 

v komplexní analýze problematiky závazných stanovisek, kritické zhodnocení dílčích částí 

právní úpravy (včetně částí stavebního zákona u kterých alespoň oponent doufá v jejich 

zrušení ústavním soudem) a snahu o navržení řešení vedoucích ke zlepšení fungování institutu 

závazných stanovisek v právním řádu ČR.  

Úroveň zpracování předložené práce odpovídá požadavkům na rigorózní práce i po 

stránce obsahové. Práce na zkoumanou právní materii nahlíží z komplexního úhlu pohledu. 

Autorka při zpracování práce využila velmi rozsáhlý okruh primárních i sekundárních pramenů, 

o čemž svědčí mj. i nadstandardní poznámkový aparát.  

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené mohu konstatovat, že předložená práce Mgr. Jany 

Štěpánkové splňuje všechny požadavky stanovené pro rigorózní práce Rigorózním řádem PF 

UK a doporučuji ji k ústní obhajobě. V jejím rámci nechť se autorka vyjádří k následující, byť 

v tuto chvíli velmi teoretické problematice: V případě závazného stanoviska materiálně 

odpovídajícího rozhodnutí; dokážete si představit cestu (a jak by případně měla vypadat), jak 

v případě úmyslného jednání v rozporu s takovým stanoviskem, by bylo možné jej odstíhat 

jako maření výkonu úředního rozhodnutí?  

 

 

V Praze dne 29. února 2020      JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.  

oponent r.p. 


