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Andrej Zelenka 

Posuzování vlivů na životní prostředí 

Posuzovaná práce je zpracována v rozsahu 68 stran včetně všech příloh. Text práce je 

rozdělen, mimo úvod a závěr, do jedenácti kapitol; práce obsahuje všechny povinné součásti. 

Po formální stránce nemám k práci výhrady.  

Práce byla odevzdána dne 6. ledna 2012.  

Aktuálnost tématu: Zvolené téma lze považovat za aktuální. Přestože je základ právní úpravy 

již poměrně stabilní a tématu již byla věnována celá řada odborných publikací, některé 

zásadní otázky (zejména v oblasti účasti veřejnosti a soudní kontroly) nebyly dosud zdárně 

vyřešeny. Svědčí o tom i řada dílčích novel zákona č. 100/2001 Sb., které byly (jsou) 

schvalovány, a kterými se autor v práci rovněž zabývá.   

Náročnost tématu: Téma lze považovat za středně obtížné. Vedle platné české právní úpravy 

je nutností pracovat s evropským unijním právem a poměrně rozsáhlou judikaturou. 

Posledně uvedený zdroj na druhé straně nabízí poměrně značné množství argumentačního 

materiálu, což lze považovat při zpracování práce za nespornou výhodu.  

Hodnocení práce: Předloženou práci hodnotím velmi kladně. Prvním důvodem tohoto 

hodnocení je komplexnost zpracování tématu. Autor, po nezbytném úvodu do problematiky 

a nastínění vývoje platné úpravy, zpracoval jednak rozbor platné právní úpravy procesu EIA, 

respektive jeho jednotlivých fází, a dále se pak věnoval všem podstatným souvisejícím 

otázkám. Posledně uvedený okruh zahrnuje jak vazbu na související rozhodování                      

o posuzovaném záměru, jeho význam pro poskytování environmentálních informací a účast 

veřejnosti na rozhodování, a konečně rozbor úpravy možností soudního přezkumu procesu 

EIA. Druhým důvodem pro kladné hodnocení je práce s prameny, kdy autor při zpracování 

tématu využil všechny podstatné aktuální zdroje, včetně judikatury. 

 Dílčí poznatky a doporučení autor shrnuje v závěru práce. Bezesporu poukazuje na 

všechny nejzávažnější aktuální problémy, se všemi závěry však nemohu souhlasit. Především 

požadavek na zakotvení stanoviska (a závěru zjišťovacího řízení) jako samostatného 

rozhodnutí jde, především v případě stanoviska, proti smyslu procesu posuzování. Souhlasím 

s požadavkem na efektivnější kontrolu zmíněných správních úkonů, ovšem navrhovaný 

postup by proces posuzování posunul do jiné polohy. Stejné podle mého názoru platí i v 

případě požadavku na zakotvení stanoviska jako integrovaného závazného stanoviska. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Andreje Zelenky doporučuji  

k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně. 

Otázky k obhajobě: 

1. Na str. 28 autor zmiňuje kauzu „Chotíkov“, kde probíhá tzv. „dobrovolná“ EIA. Lze za 

stávajícího právního stavu provádět proces posuzování dobrovolně? 

2. Které odlišnosti lze identifikovat při porovnání platné právní úpravy projektového 

posuzování s požadavky evropského unijního práva? 

      

V Praze dne 17. ledna 2012     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

                    vedoucí d.p.  


