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Diplomová práce Jany Chudíkové „Právní úprava soustavy Natura 2000“, která má 98 

stan vlastního textu, sestává ze sedmi kapitol (včetně úvodu a závěru), 5 převážně 
mapových příloh, seznamu použitých pramenů, anglicky psaného resumé, anotace a 
seznamu klíčových slov. Byla odevzdána 30. května 2011. 

  
Aktuálnost tématu. Právní úprava soustavy Natura 2000 je tématem vysoce 

aktuálním, a to jak z hlediska EU, tak z hlediska významu soustavy Natura 2000 pro 
zachování biologické rozmanitosti z hlediska mezinárodního. Nesporná je též řada 
aktuálních právních i věcných otázek z hlediska vnitrostátního pohledu (např. vztah práva 
životního prostředí a vlastnického práva a otázku náhrad za omezení vlastnického práva, 
střet zájmu na ochraně životního prostředí s jinými veřejnými zájmy zejména v souvislosti 
s územním plánováním, výstavbou nebo rozvojem turismu – viz např. Návštěvní řád 
Národního parku Šumava) 

 
Náročnost tématu. Téma práce patří podlé mého názoru k těm náročnějším. Při jeho 

zpracování je potřeba zachytit úroveň práva unijního i vnitrostátního s významnými 
vazbami na právo mezinárodní. K řešení se nabízí též celá řada aktuálních problémů 
věcných i právních, často souvisejících též se střety soukromých a veřejných zájmů, 
v právní rovině pak se střety veřejného a soukromého práva. 

 
Hodnocení práce. Diplomová práce se člení celkem na sedm kapitol včetně úvodu a 

závěru. Po úvodu a vymezení základního pojmu Natura 2000, včetně jeho významu a cílů 
tohoto institutu, sleduje práce nejprve vazby mezi soustavou Natura 2000 a mezinárodním 
právem, soustřeďuje se zde především na nejvýznamnější úmluvy z hlediska ochrany 
biodiverzity. Po té se práce věnuje zakotvení soustavy Natura 2000 v právu EU a nakonec 
následují dvě kapitoly zabývající se transpozicí a implementací v ČR a Německu. Za 
stěžejní považují kapitoly 4 a 5, které se věnují soustavě Natura 2000 na úrovni unijní a 
vnitrostátní. Zejména 4. kapitola je velmi detailně zpracovaná, často využívá judikaturu 
Soudního dvora EU a diplomantka se snaží o rozbor, nikoli pouhý popis právní úpravy, 
což se jí poměrně dobře daří. Velký potenciál v sobě skrývá především subkapitola 4.12, 
v níž se diplomantka zabývá převážně transpozičními a implementačními problémy 
členských států při vyváření soustavy Natura 2000, byť v nich diplomantka problémy 
především „jen“ identifikuje, přesto se jedná o velmi cennou pasáž práce. Obdobný 
charakter má i 5. kapitola, která se věnuje vnitrostátní právní úpravě. I zde oceňuji 
především snahu o právní o věcnou analýzu a identifikaci problému, byť mám k této 
kapitole drobné připomínky (nejasné je tvrzení na v předposlední větě na straně 68, na 
straně 70 by bylo vhodné specifikovat výraz „pár“ v souvislosti s počtem smluv 
uzavřených k ochraně evropsky významných lokalit, citovaný výčet režimů ochrany  EVL 
na straně 70 není zcela přesný, příliš stručná je pasáž o vztahu stavebního zákona a 
ochrany soustavy Natura 2000, zejména postrádám zmínku o významu (závazných) 
stanovisek orgánů ochrany přírody v územním plánování a stavebním řízení, neztotožňuji 
se s citovanou charakteristikou odpovědnosti za ekologickou újmu na straně 89). 
Vhodným, byť příliš stručným a popisným, doplněním celé práce je kapitola 6 věnovaná 
právní úpravě soustavy Natura 2000 v Německu. V závěru práce autorka shrnuje význam 
soustavy Natura 2000 a hodnotí zejména její vnitrostátní právní úpravu. 

 



Diplomová práce Jany Chudíkové podává velmi komplexní, přehledný a podrobný 
rozbor právní úpravy soustavy Natura 2000, práce je logicky členěna a není opominuto 
žádné podstatné hledisko tématu. Autorka se snaží o skutečný rozbor právní úpravy, což 
se ji daří zejména ve 4. a částečně též v 5. kapitole, práce upozorňuje na zásadní problémy 
související s budováním a právním režimem soustavy Natura 2000 a to nejen v národním, 
ale též v unijním kontextu. Autorka jednoznačně prokazuje, že se tématem velmi 
podrobně seznámila jak po věcné, tak po právní stránce a že ji téma práce velmi zaujalo a 
přemýšlela nad tím. Na výborné úrovní je též práce s literaturou. Po formální stránce má 
práce standardní grafickou úpravu a dosahuje, i přes drobné překlepy, velmi dobré úrovně 
i po jazykové a stylistické stránce.  

 
Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím práci diplomovou 

práci Jany Chudíkové jako velmi dobrou až výbornou a jako takovou ji a doporučuji ji k 
 ústní obhajobě. 

V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila k následujícím 
otázkám: 

1. Charakterizujte blíže spory mezi vlastníky pozemků, které jsou součástí 
soustavy Natura 2000 a jednotlivými členskými státy EU (viz problematika 
naznačená na str. 55 práce). 

2. Uveďte hlavní výhody a nevýhody smluvního zajištění ochrany lokalit, které 
jsou součástí soustavy Natura 2000. Jaké změny v právní úpravě by podle 
Vašeho názoru vedly k častějšímu využívání toho institut v ČR? 

 
 

V Praze dne 20. 6. 2011     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


