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Princip znečišťovatel platí v právu životního prostředí

Diplomová práce předkládaná k obhajobě se na celkových 71 stranách zabývá principem
„znečišťovatel platí“ v právu životního prostředí. Principy práva životního prostředí mají výrazný
vliv na jakoukoli další právní úpravu a mají také výkladový význam, jsou tedy tématem zasluhujícím
si neustálou pozornost. Téma diplomové práce pojaté jako hloubkový rozbor principu je tak
zajímavé a jeho zpracování je pro obor práva životního prostředí přínosné.
Autorka si v úvodu jako cíl své práce stanovila „přiblížení podstaty jednoho z klíčových principů práva
životního prostředí, který alespoň částečným dílem zabraňuje nadměrnému znečišťování planety a využívá přírodních
zdrojů“ 1 Zároveň si hned v úvodu klade správné otázky týkající se toho, kdo je „znečišťovatel“,
co vše spadá pod pojem „platí“ apod.
Vlastní text práce je rozdělen poměrně systematicky do úvodu, závěru a pěti na sebe navazujících
kapitol, které jsou dále vnitřně členěny. Po stylistické, jazykové a grafické stránce je práce
zpracována standardně.
První kapitola a druhá kapitola jsou základním obecným vhledem do problematiky – první se
zabývá tématem právních principů obecně, druhá potom vymezuje základní pojmy. Jak autorka
vysvětluje v závěru práce, právní principy vyčlenila do samostatné kapitoly záměrně z důvodu
akcentování významu vymezení pojmu „právní princip“ pro text její práce. V kapitole zaměřené na
výklad a charakteristiku základních pojmů je škoda, že se autorka více nezaměřuje na jejich
provázání s analyzovaným principem, zejména je toto patrné v části týkající se ekologicko-právní
odpovědnosti.
Stěžejními částmi práce jsou pak kapitoly třetí až pátá. V kapitole třetí je třeba vyzdvihnout snahu
o teoretickou analýzu funkcí principu „znečišťovatel platí“ a úvahy týkající se principu
„znečišťovatel platí“ jako součásti všeobecné spravedlnosti. Obdobné úvahy mohly mít
(i vzhledem k otázkám pokládaným v úvodu práce) v práci ještě více prostoru, na druhé straně
vzhledem k rozsahu práce je nutné brát v potaz, že se jedná o práci zaměřenou primárně na právní
otázky. V dalších částech třetí kapitoly se pak autorka zaměřuje na charakteristiku stěžejních
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ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, které jsou pochopitelně výrazným projevem
principu „znečišťovatel platí“.
Čtvrtá a pátá kapitola jsou pak zaměřené na problematiku analyzovaného principu
v mezinárodním, evropském a českém právu. Část týkající se mezinárodního práva je zpracována
zajímavě, oceňuji zamýšlení se nad tím, zda se princip již nestal mezinárodním obyčejem. Část
věnovaná evropskému právu nemohla být z důvodu rozsahu práce analyzována do podrobností,
přesto některé úvahy týkající se zejména primárního práva zasloužily více vysvětlení a prostoru.
Kapitola pátá je zpracována poměrně popisně a zaměřuje se na ekonomické nástroje ochrany
životního prostředí v českém právním řádu.
Autorka prokázala schopnost práce s odbornými zdroji, kladně hodnotím také zahrnutí
zahraničních zdrojů do jejích úvah. Téma práce je velmi zajímavé a vzhledem k tomu, že je nutné
skloubit teoretické úvahy ohledně fungování a smyslu právního principu s jeho praktickými projevy
považuji jej za poměrně náročné ke zpracování.
Práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce, doporučuji ji k ústní obhajobě a vzhledem k výše
uvedenému navrhuji její hodnocení stupněm velmi dobře až výborně v závislosti na ústní obhajobě.
Pro účely obhajoby navrhuji zaměřit se na následující okruhy:
1. V závěru práce uvádíte možnost nahlížet na princip „znečišťovatel platí“ z kritického pohledu.
V souvislosti s tímto se prosím zamyslete nad tím, zda je možné na základě principu „znečišťovatel
platí“ požadovat například určitou finanční náhradu i v případě jednání, které neporušuje normu
určenou k ochraně životního prostředí, avšak určitým způsobem dojde k poškození životního
prostředí, vzniku ekologické újmy.
2. Jaký ekonomický nástroj ochrany životního prostředí zakotvený v právním řádu České republiky
považujete za nejvhodnější z hlediska dosahování cíle ochrany životního prostředí.
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