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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Mikulecký Tomáš 

Téma práce: Státní fond životního prostředí ČR 

Rozsah práce: 66 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 7. dubna 2012 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti rozpočtového práva, 
a to téma vztahující se k fondovnímu hospodaření. Jedná se o téma, které je z hlediska 
rozpočtového práva a rovněž práva životního prostředí aktuální, a to zejména v souvislosti 
s nutností nastavení nového systému financování ochrany životního prostředí. Diplomová 
práce na téma „Státní fond životního prostředí ČR“ může být s ohledem na výše uvedené 
přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které je v odborné právnické literatuře nepříliš 
detailně zpracovávaným. Spíše se tématu věnují odborníci z jiných oblastí, než je právo. Proto 
je vhodné, když dané téma je zpracováváno i z hlediska práva, a to s využitím ekonomických a 
ostatních aspektů tématu. Pro zpracování tématu by měl diplomant mít teoretické znalosti 
finančního práva, rozpočtového práva a rozpočtového hospodaření (veřejných financí) a 
rovněž práva životního prostředí. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohl mít 
diplomant dostatek, a to včetně relevantních právních předpisů a internetových zdrojů (zvláště 
internetových stránek jednotlivých státních fondů). Téma vyžaduje zvláště popisnou, 
deduktivní, analytickou a syntetickou metodu přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, poděkování, obsahu, 
úvodu, sedmi částí, závěru, seznamu použitých pramenů a literatury, abstraktu v českém a 
anglickém jazyce a klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí cíl diplomové práce (pokusit se nastínit možný 
vývoj této instituce de lege ferenda) popisuje její obsah a uvádí, z jakých pramenů a literatury 
vycházel, následují části věnované obecně financím a rozpočtovému hospodaření, fondovnímu 
hospodaření a fondům na státní úrovni. Následující část se již zaměřuje pouze na Státní fond 
životního prostředí, přičemž na tuto část navazuje část pojednávající o programech 
administrovaných fondem. Určité mezinárodní srovnání přináší šestá část diplomové práce. 
V poslední, dle mého názoru stěžejní, části diplomové práce diplomant rozebírá budoucnost 
Státního fondu životního prostředí. Určité shrnutí návrhů diplomanta de lege ferenda je 
obsaženo v závěru diplomové práce. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
V prvních třech částech diplomové práce se diplomant zaměřuje na obecné otázky související 
s fondovním hospodařením, a to konkrétně na veřejné finance a finanční právo, rozpočet, 
soustavu veřejných rozpočtů, fondovní hospodaření, jednotlivé druhy fondů a fondy na úrovni 
státu. V drtivé většině textu se jedná pouze o popis problematiky bez uvedení vlastních 
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hodnocení a názorů diplomanta. Z hlediska rozsahu považuji tyto části za příliš obsáhlé, 
některá témata nemusela být uváděna (např. fondy na místní úrovni, Národní fond apod.). 
 
Další část diplomové práce je zaměřena na Státní fond životního prostředí. I tato část je spíše 
popisného charakteru. Přesto se na některých místech snaží vložit do práce i prvky z praxe 
(např. tvrzení, které výdaje dnes fond reálně užívá), ovšem na jiných místech (příjmy podle 
zákona) tak nečiní. 
 
Pátá část diplomové práce pojednává o programech administrovaných fondem. Tato část 
systematicky navazuje na předchozí část, jedná se vlastně o bližší zaměření se na výdaje 
státního fondu. Lze vyslovit úvahu, že tato část měla být další kapitolou v části čtvrté. 
Z věcného hlediska se jedná o zajímavý popis jednotlivých programů. 
 
Určité mezinárodní srovnání provedl diplomant v části šesté. Doplnění diplomové práce 
o takové srovnání považuji za správné, možná však mohlo být obsáhlejší a více právně 
zaměřené. Za stěžejní část diplomové práce považuji sedmou část věnovanou pohledu de lege 
ferenda. Diplomant nastiňuje možnosti transformace státního fondu, přičemž každou 
z uvedených možností hodnotí. 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a orientuje se v dané problematice. Je patrné, že diplomant 
má s daným tématem praktické zkušenosti.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomant nastínil možný 
vývoj Státního fondu životního prostředí de lege 
ferenda. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. Práce byla zhodnocena podle ustanovení 
čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010 systémem 
Theses.cz s tím, že nebyl nalezen žádný podobný 
dokument. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. Určité 
výhrady mám k části páté (viz výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s odbornou literaturou, příslušnými 
právními předpisy a zejména internetovými zdroji. 
Zahraniční literatura používána nebyla, byly však 
používány zahraniční internetové zdroje. Možná 
diplomant mohl použít i některé zahraniční odborné 
publikace. Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomant se vhodně zaměřil na výdaje fondu a jeho 
vývoj de lege ferenda. Bohužel z převážné části je však 
diplomová práce pouhým popisem problematiky.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna grafy. 
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Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 28 „patřila československé hospodářství“, str. 
31 „závěrečné ho“). Stylistická úroveň je odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Měly nebo neměly by se tzv. ekologické poplatky tvořící v současné době příjem Státního 

fondu životního prostředí transformovat na ekologické daně a proč? 
- V případě, že nadále bude existovat Státní fond životního prostředí, jakým způsobem by 

diplomant novelizoval zákon jej upravující? 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 26. dubna 2012 

 
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 

 


