
Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant:  Vojtěch Koňařík  

Téma a rozsah práce: Právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních 

zdrojů  

Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 57 stran textu (122 281 znaků) 

rozděleného, mimo úvod a závěr, do pěti základních kapitol. Práce obsahuje všechny 

předepsané součásti a po formální stránce splňuje všechny požadavky předepsané pro tento 

druh prací.  

Datum odevzdání práce: 2. února 2022 

Aktuálnost a náročnost tématu: Problematika právní úprava ochrany ovzduší náleží mezi 

aktuální témata hned z několika důvodů. Vyvíjí se samotná právní úprava ochrany ovzduší, 

respektive úprava jednotlivých dílčích nástrojů (např. PZKO) a faktický stav ovzduší není 

v řadě oblastí příznivý, což může vyvolávat otázky po účinnosti právní úpravy. Diplomant 

zahrnul do své práce i srovnání české a německé právní úpravy, což lze jedině přivítat, 

zejména s ohledem na možnou inspiraci k úpravám de lege ferenda.              

Hodnocení práce: Základní struktura práce je logická. Autor nejprve vymezuje základní 

pojmy a dále se věnuje jednotlivým nástrojům, které jsou využívány při regulaci vlivů 

stacionárních zdrojů na ovzduší. Důraz je přitom kladen na vyjmenované zdroje 

znečišťování ovzduší, které představují skupinu zdrojů s potenciálně významnými 

individuálními vlivy. Výhradu mám k řazení výkladu v rámci dílčí kapitoly 2.1 neboť 

základním východiskem pro vymezení pojmu stacionární zdroj je zákon o ochraně ovzduší. 

Oceňuji zařazení související materie EIA a IPPC, ale v jejich případě se jedná o navazující 

úpravu. Na druhé straně musím konstatovat, že téma je zpracováno poměrně popisným 

způsobem, v některých dílčích otázkách až příliš stručným. Zejména výklad německé právní 

úpravy pro svoji obecnost nenabízí příliš příležitostí pro srovnání s českou vnitrostátní 

úpravou a srovnávací potenciál práce tak zůstal v převážné míře nevyužit, což se promítlo i 

do závěru práce.       

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: I přes výše uvedené výhrady doporučuji 

diplomovou práci Vojtěcha Koňaříka k ústní obhajobě s návrhem hodnocení dobře. 

Otázky k ústní obhajobě: 

1. Vysvětlete vývoj české právní úpravy programů zlepšování kvality ovzduší a jejich 

významu pro povolování vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší? 

2. Vysvětlete, jakým způsobem jsou provozovatelé vyjmenovaných i nevyjmenovaných 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší povinni zjišťovat úroveň znečišťování 

z jimi provozovaných zdrojů? Kde jsou tyto povinnosti stanoveny? Jakým způsobem je 

tato problematika řešena v německé právní úpravě?   

    

 

V Kladně dne 20. února 2022    JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

                       vedoucí d.p.  


