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Posudek vedoucího diplomové práce  

Jana Chudíková:  Právní úprava soustavy NATURA 2000 

Datum odevzdání práce: 23.května 2011. 

Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany přírody, konkrétně fauny a flóry přírodních 
stanovišť a jejich biologické rozmanitosti v rámci evropského práva. Autorka toto téma zpracovala na 
117 stranách včetně příloh. Práce je členěna na 7 kapitol včetně úvodu a závěru. Po úvodu věnovaném 
pojmům a cílům se autorka zabývá  postupně souvislostmi tématu v rámci mezinárodního práva, 
jádrem práce je pak kapitola 4. a 5., představující právní úpravu soustavy Natura 2000 v unijním a 
českém právu. V šesté kapitole se autorka zmiňuje o právní úpravě této problematiky v Německu.  

Autorka si zvolila téma nesporně aktuální, jak z hlediska vývoje a současného stavu právní úpravy 
z pohledu evropského i vnitrostátního práva, tak i s přihlédnutím k faktu, že v roce 2010, kdy autorka 
větší část práce napsala, téma vhodně zapadalo do kontextu Mezinárodního roku, který OSN zasvětila 
ochraně biologické rozmanitosti. Z tohoto pohledu se tedy jedná o výběr tématu velmi aktuálního. 
Navíc se jedná o velmi závažné téma, jakým bezesporu právní úprava ochrany biodiverzity v rámci 
soustavy Natura 2000 je, a to i s přesahem do ostatních složek ochrany životního prostředí (Bílá kniha 
EU z roku 2009 o strategii v rámci přizpůsobování se změnám  klimatu hovoří výslovně o jednom 
z prostředků vytváření soustavy Natura 2000; její význam je podtržen i v čl.6 Šestého akčního 
programu životního prostředí ES). I toto vše autorka ve své práci reflektuje. 

Zvolené téma lze považovat za jedno z  náročnějších. Náročnost tématu je dána obsahem právní 
úpravy, a to na všech tří  úrovních tj.mezinárodního, unijního i vnitrostátního práva. Vliv nepochybně 
sehrává i vývoj právní úpravy a vývoj judikatury. Velmi vhodná je i autorčina snaha  přiblížit českému 
čtenáři odpovídající právní úpravu v Německu, bohužel však autorka na str.92 až 95 neuvádí prameny, 
ze kterých čerpala.  

Práce je přehledná, logicky strukturovaná, právní a věcné stránky problematiky jsou rovnoměrně 
vyváženy. Diplomantka se snažila s tématem seznámit poměrně důkladně, čehož důkazem je i text 
diplomové práce, který poskytuje relativně komplexní výklad dané problematiky na všech třech 
úrovních, tedy mezinárodního, evropského unijního, avšak především českého práva. Velmi vítaná je i 
komparace české a  německé právní úpravy. Dalo by se jistě autorce i ledacos jemně vytknout. Práce 
je sice informačně bohatá, ale občas autorka sklouzává do pouhé popisnosti a zobecnění, práce je také 
zpracovaná standardní metodou přejímání již existujících publikovaných názorů, což ovšem je tradiční 
u mnoha diplomových prací. Jednotlivé kapitoly jsou možná až zbytečně podrobně strukturované. Ale 
v zásadě podstatné chyby v textu nenalézám. Z formálního hlediska je třeba uvést, že práce je na velmi 
dobré grafické úrovni, zejména pak přílohy, které jsou i obsahově hodnotné. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Posuzovaná diplomová práce splňuje po formální i věcné stránce kritéria pro diplomové práce na 
Právnické fakultě UK v Praze, proto ji doporučuji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním 
stupněm velmi dobře až výborně. Při obhajobě doporučuji se věnovat následujícím dotazům: 

1) Za jakých podmínek lze uskutečnit v území soustavy Natura 2000 investiční záměr?  

2) Jak je zajištěna ochrana vlastnických práv subjektů hospodařících na zemědělských a lesních  
pozemcích v územích soustavy Natura 2000? 

 V Praze dne 2. června 2011    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

     vedoucí diplomové práce 


