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Tomáš MARŠÁL :  
 
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí 
 
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 103 stran (včetně příloh) je členěna 
(mimo úvodu a závěru) do  čtyř částí, z nichž některé jsou dále děleny na 
kapitoly a podkapitoly. Členění a struktura diplomové práce jsou systematické a 
logické. Práce podává podrobný přehled zvolené problematiky. Diplomant dle 
mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních 
pramenů k věcné problematice i skutečností z praxe, prokázal výborné znalosti 
zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí 
diplomové práce vybral zajisté vysoce aktuální problematiku, kterou posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí rozhodně představuje. 
 
V jednotlivých částech autor zejména popisuje a místy se snaží i komentovat 
jednotlivé části platné české právní úpravy. Vhodně byla práce zařazena do 
mezinárodního a unijního kontextu. Velmi si pak cením autorova důrazu na 
problematiku informovanosti a zejména účasti veřejnosti v kontextu s 
procesními ustanoveními. Posuzovaná práce uceleně zpracovává zkoumanou 
látku a podává jak velmi dobrý přehled a utřídění jednotlivých právních institutů 
a problematik, tak i postižení problematiky věcných souvislostí. Diplomant se 
v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. 
Práce je na některých místech trochu popisnou. 
  
Diplomová práce je po stránce právní a věcné na nadprůměrné úrovni, po 
stránce grafické a jazykové  pak na úrovni standardní. Celkově ji hodnotím jako 
výbornou. Doporučuji ji k ústní obhajobě, v jejímž rámci navrhuji se věnovat 
zejména otázkám : 
 
1/  Zda by ČR i nadále splňovala závazky z unijního a mezinárodního práva 
pokud by vedle ustanovení o účasti veřejnosti ve stávajícím znění zákona o EIA 
bylo bez náhrady zrušeno ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny ?  
 
2/ Perspektivám zavedení procesů RIA a HIA (regulations, resp. health impact 
assessment) do českého právního řádu. 
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