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Předložená práce byla zpracována v rozsahu 78 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr,
do pěti kapitol. Práce obsahuje předepsané přílohy (seznam literatury, abstrakt, cizojazyčné
shrnutí) a po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na tento druh prací.
Datum odevzdání práce: 31. ledna 2011
Aktuálnost tématu:
Česká inspekce životního prostředí zastává při ochraně životního prostředí nezastupitelnou
roli. Představuje základní orgán státu, který zajišťuje kontrolu plnění povinností uložených na
úseku ochrany ž.p. a jejich vymáhání. Právní úprava ochrany životního prostředí představuje
velmi rozsáhlý soubor norem, jejichž vymahatelnosti se ovšem nevěnuje dostatečná
pozornost. Zaměření práce na ČIŽP v podstatě znamená zaměření na tu oblast právní úpravy,
která, naprosto nezaslouženě, dosud stála spíše na okraji zájmu. Z tohoto hlediska považuji
zvolené téma za velmi aktuální a autorčinu volbu vítám.
Náročnost tématu:
Téma lze považovat za středně náročné. Autorka měla při zpracování k dispozici poměrně
široký okruh teoretických pramenů věnující se problematice správního dozoru, na jehož
výkonu se ČIŽP podílí. Samotná právní úprava postavení a činnosti ČIŽP je poměrně
roztříštěná a bylo na autorce, aby se nejenom seznámila s jednotlivými dílčími úpravami, ale
aby především provedla jejich srovnání a identifikovala základní prvky.
Hodnocení práce:
Práce podává velmi zevrubný pohled na právní úpravu postavení a činnosti ČIŽP. V úvodní
části práce se autorka zamýšlí nad významem práva při ochraně životního prostředí a
charakterizuje jednotlivé právní nástroje, mezi nimi pak správní dozor. Úvod do problematiky
pak doplňuje historický nástin postavení inspekčních orgánů na území současné ČR, který je
zakončen vymezením postavení současné České inspekce životního prostředí, její organizační
struktury a vztahů k ostatním orgánům státní správy ochrany životního prostředí.
Jádro práce představují kapitoly 4. a 5. pojednávající o věcné působnosti, respektive
jednotlivých kompetencích ČIŽP při výkonu dozoru. Autorka, na základě právní úpravy de
lege lata, vymezila jednotlivé prvky dozorové činnosti a provedla jejich rozbor a
charakteristiku. Při rozboru uvedených oblastí si autorka všímá především jednotlivých
problémů plynoucích z nedostatků právní úpravy a odlišností v úpravě činnosti ČIŽP na
jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí. Oceňuji, že autorka konzultovala řadu
otázek s pracovníky inspekce a své znalosti právní úpravy tak měla možnost konfrontovat
s poznatky z praxe, což se na kvalitě předložené práce rovněž projevilo. Autorka byla
schopna identifikovat celou řadu problémů, jejichž souhrn podává v závěru práce.
Práce obsahuje rovněž kapitolu věnovanou mezinárodním aktivitám ČIŽP. Tato část má však
především informativní charakter a její sepětí s klíčovými částmi práce je velmi volné.
Důvodem pro zařazení této kapitoly byla snaha autorky o postižení činností ČIŽP v celém
jejich rozsahu.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:
Diplomovou práci Pavlíny Vilímkové doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení
výborně.
Otázky k obhajobě:
1. Vymezte a zhodnoťte rozsah činností, které ČIŽP vykonává nad rámec správního dozoru.
2. Může ČIŽP projednávat přestupky na úseku odpadového hospodářství?
V Praze dne 21. března 2011
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