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Téma a rozsah práce: Emisní limity jako právní nástroj ochrany životního prostředí 
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 70 stran textu (149 440 znaků) 
rozděleného, mimo úvod a závěr, do šesti základních kapitol. Práce obsahuje všechny 
předepsané součásti a po formální stránce splňuje všechny požadavky předepsané pro tento 
druh prací.  

Datum odevzdání práce: 30. září 2020 

Aktuálnost a náročnost tématu: Emisní limity náleží mezi tradiční právní nástroje, které se 
v oblasti ochrany životního prostředí uplatňují k omezování vlivů jednotlivých znečišťujících 
činností. Z tohoto důvodu je jim poměrně pravidelně věnována pozornost při rozboru právní 
úpravy na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí. Autorův přístup je ale odlišný, 
neboť se soustředil na rozbor a srovnání uplatňování emisních limitů při ochraně vybraných 
složek životního prostředí. Právě srovnávací přístup ke zvolenému tématu lze považovat za 
novum, minimálně na úrovni tohoto druhu prací. Obtížnost tématu pak plyne z poměrně 
rozsáhlé právní materie, na kterou se, s ohledem na zvolený přístup, autor musel zaměřit.         

Hodnocení práce: Předložená práce podává logicky členěný a poměrně zevrubný rozbor právní 
úpravy emisních limitů na úseku ochrany ovzduší, vody a půdy. V úvodních částech práce autor 
vymezuje postavení emisních limitů v sytému nástrojů ochrany životního prostředí a následně 
identifikuje základní prvky, které jsou k jejich efektivnímu uplatňování nezbytné. Právě na 
základě těchto prvků pak v klíčových kapitolách práce (3. až 5. kapitola) zkoumá příslušnou 
právní úpravu na vyjmenovaných úsecích. Klíčovým příspěvkem práce je 6. kapitola, ve které 
autor srovnává přístup k uplatnění emisních limitů na zvolených úsecích právní úpravy. Prostor 
pro srovnání se zde nabízí nejen mezi úpravou těchto složek, ale v případě ochrany ovzduší            
i v jejím rámci, a to s ohledem na pluralitu regulovaných kategorií zdrojů znečišťování ovzduší. 
Přestože je provedené srovnání poměrně podrobné, mohlo být využito důsledněji. Autor 
konstatuje rozdíly mezi jednotlivými právními úpravami, ale postrádám případné úvahy de lege 
ferenda a návrhy na potenciální promítnutí pozitivně hodnocených prvků právní úpravy do 
ostatních oblastí. 

Celkově ale hodnotím diplomovou práci Tomáše Mísaře jako velmi zdařilou. Autor prokázal 
velmi dobrou znalost zkoumané právní materie a schopnost ji originálním způsobem zpracovat. 
Poznatky, které ve své práci přináší, odpovídají svým významem této úrovni kvalifikačních prací.        

          

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené doporučuji 
diplomovou práci Tomáše Mísaře k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně až velmi 
dobře. 

 

Otázky k ústní obhajobě: 

1. Jaká je funkce emisních standardů v oblasti ochrany vod a v jakém směru se liší od 
obecných a specifických emisních limitů na úseku ochrany ovzduší? 

2. Jakým způsobem by mělo být zajištěna kontrola plnění minimálních emisních požadavků 
u nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, které vstoupí v účinnost v září 2022? 

 
    

 
V Praze dne 17. října 2020     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
                       vedoucí d.p.  


