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Text posudku: 

Mgr. Lenka Hlaváčová předložila k obhajobě vypracovanou dizertační práci na téma účasti 

veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí. 

Zároveň část dizertační práce v článku s názvem „Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech 

v rámci ochrany životního prostředí ve Velké Británii“, srovnávající právní úpravu účasti 

veřejnosti ve Velké Británii a České republice, včetně návrhů de lege ferenda, Mgr. Lenka 

Hlaváčová publikovala ve vědeckém časopise České právo životního prostředí, č. 1/2020 (55), 

str. 51-86. ISSN 1213-5542. 

Text hodnocené dizertační práce je rozdělen, kromě úvodu a závěru, do šesti základních kapitol 

a je doplněn o předepsané přílohy zahrnující seznam pramenů, použitých zkratek, abstrakty a 

klíčová slova v příslušných jazycích. Práce je vybavena rozsáhlým poznámkovým aparátem 

(678 poznámek pod čarou). Z formálního hlediska proto disertační práce splňuje stanovené 

požadavky a nemám k ní žádné formální výhrady. 

Pokud jde o obsahovou stránku hodnocené dizertační práce: Účast veřejnosti na rozhodovacích 

procesech představuje významný nástroj ochrany životního prostředí, a to ať již na něj 

nahlížíme z pohledu práva každého na příznivé životní prostředí, nebo jako na samostatnou 

hodnotu, kterou je nezbytné chránit pro ni samotnou. V právním řádu ČR se jedná o institut 

poměrně nový. K jeho pozvolnému zakotvování do české právní úpravy dochází až v 

posledních 30 letech, a to zejména v souvislosti s přistoupením ČR k Aarhuské úmluvě a 



vstupem do Evropské unie. Dlouhá léta byl klíčovým ustanovením pro účast veřejnosti zejména 

§ 70 zákona č.114/1992 Sb., který však byl po známých kontroverzních událostech kolem přijetí 

zákona č.225/2017 Sb. nesmyslně změněn a de facto (i de iure) se podle něj již efektivně 

postupovat nedá, minimálně ne v navazujících řízeních. Je smutné, že Ústavní soud ČR ani po 

třech letech od podání návrhu skupiny senátorů na zrušení úpravy § 70 zák.č.114/1992 Sb. 

provedené zák.č.225/2017 Sb. nebyl schopen rozhodnout.  

Hlavním cílem disertační práce Mgr. Lenky Hlaváčové je analyzovat stávající právní úpravu 

účasti veřejnosti na rozhodovacích procesech významných z hlediska ochrany životního 

prostředí ve Velké Británii, Irsku a v ČR, srovnat je a na podkladě takto nabytých poznatků 

pokusit se formulovat závěry. Autorka dospěla k názoru, že přes uznání institutu účasti 

veřejnosti na mezinárodní úrovni, závazky vyplývající pro ČR z Aarhuské úmluvy a práva EU 

a řadu pozitivních projevů, které se sebou přináší, došlo v posledních letech v ČR k zásadnímu 

omezení možnosti veřejnosti účastnit se environmentálního rozhodování. Disertační práce se 

proto vedle rozboru aktuální právní úpravy v omezeném rozsahu věnuje i vývoji institutu účasti 

veřejnosti v českém právním řádu a širším souvislostem, a to s cílem identifikovat důvody 

tohoto obratu a navrhnout způsob, jak právní úpravu ČR navrátit zpět na cestu směřující k 

zakotvení efektivní právní úpravy účasti veřejnosti. Rozbor české právní úpravy je v kapitolách 

4 a 5 doplněn rozborem právních úprav Velké Británie a Irska, které jsou rovněž smluvními 

stranami Aarhuské úmluvy a členskými státy EU, resp. v případě Velké Británie bývalým 

členským státem, a u kterých tak existuje předpoklad, že by měly dostát podobným standardům.  

Kvituji s povděkem, že se hodnocená dizertační práce neomezuje na pouhé srovnání a 

zhodnocení způsobu, jakým jednotlivé státy naplňují požadavky vyplývající pro ně z Aarhuské 

úmluvy a práva EU. V právních úpravách srovnávaných zemí jsou zejména hledány možné 

zdroje inspirace pro českou právní úpravu. V závěru práce autorka představuje návrh de lege 

ferenda vycházející ze zjištěných nedostatků stávající právní úpravy ČR a způsobu jejího 

přijímání, jakož i z poznání učiněných o právních úpravách vybraných států. S kritickými 

názory a návrhy de lege ferenda Mgr. Lenky Hlaváčové učiněnými již v kap.6 (str. 239-267), 

ale i v kap. Závěr na str. 268-277 se mohu v zásadě ztotožnit, byť mnohé závěry mohly být více 

propracované, resp. odůvodněné, ale to je samozřejmě věc názoru. Rozhodně mohou tvořit 

podklad pro diskuzi u obhajoby dizertační práce. 

Velmi se mi líbí, že autorka pracovala samostatně (na druhou stranu je třeba uvést, že se mnou 

pravidelně konzultovala), v práci zúročila své praktické zkušenosti (pracuje v oboru právo 

životního prostředí), i zahraniční zkušenosti ze studia (Irsko). V dizertační práci se mi líbí velké 



množství práce se zahraniční literaturou, dále formy účasti veřejnosti v členění podle různých 

autorů (kap.1.5.), analýza požadavků vyplývajících z mezinárodní a unijní právní úpravy 

(kap.2.3.), množství práce spojené s nastudováním zahraničních pramenů a jejich využití při 

zpracování kapitol 4. a 5. a především srovnání všech analyzovaných úprav a úvahy de lege 

ferenda (kap.6.)  

Naopak mohu uvést i drobné kritické připomínky, např. mám pochybnost o vhodnosti rozlišovat 

účast veřejnosti dle formy na konzultativní a plnoprávnou (str.38 i jinde), osobně dávám 

přednost konzultativní a kvalifikované účasti (v českém právním systému dává výraz 

„kvalifikovaná“ větší smysl). Polemický je i návrh autorky na přijetí jednotícího právního 

předpisu na řešení účasti veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí, nezdá se mi moc 

praktický. Respektuji však autorčiny názory, byť mohly být ovšem více odůvodněné. Avšak 

tyto připomínky jsou spíše k diskuzi a nemají vliv na kvalitu hodnocené dizertační práce. 

Cíle dizertační práce byly dle mého názoru splněny. Práce je svým pojetím původní a 

celým textem se prolínají autorčiny kritické myšlenky. Autorka tedy prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí vědecké práce. Text odpovídá formálním i obsahovým požadavkům, 

kladeným studijními a zkušebními předpisy PFUK na dizertační práce. Proto podle čl.82 

odst.4 Pravidel pro organizaci studia na PFUK dizertační práci Mgr. Lenky Hlaváčové 

doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

V Roztokách, 10.9.2020    doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 


