
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Kateřina Dostálová 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000. 

Práce je přehledně zpracována na 133 stranách v 6 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: únor 2012 

Aktuálnost (novost) tématu: Jednání o právní úpravě vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000 

probíhá v České republice již od roku 1998, problematická transpozice proběhla až v roce 2004, 

poslední novelizace pak v roce 2009. Drobné novelizace právní úpravy tedy neustále probíhají. Zcela 

uzavřený není ani proces vyhlašování jednotlivých území, přestože naprostá většina jich již je 

vyhlášená. Proces jejich ochrany však neustále kontinuálně probíhá. Z výše uvedených důvodů lze 

téma hodnotit jako aktuální. 

Náročnost tématu: Právní úprava soustavy NATURA je svým pojetím mezi ostatními nástroji ochrany 

životního prostředí výjimečná. Její základní úprava je založena dvěma směrnicemi Evropské unie, ke 

kterým existuje bohatá judikatura Soudního dvora EU. Rozmanitost této úpravy, která navíc primárně 

pochází z unijní úrovně, činí téma obtížným. Výhodou při zpracování tématu je dostatečné množství 

kvalitní odborné literatury k tématu. Téma proto hodnotím jako spíše obtížné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 133 stran a 6 kapitol a tři přílohy. Členění práce je 

přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná - práce 

neobsahuje téměř žádné překlepy, kvalitní a bezchybné formátování (až na drobné výjimky, např. 

odsazení odstavců na straně 55), atd. Po formální stránce proto hodnotím práci velmi pozitivně.  

Po obsahové stránce je práce taktéž vynikající. Obšírný formát práce je výsledkem toho, že autorka 

neopomněla žádný z aspektů úpravy – mezinárodní, unijní, národní úroveň. Velkou pozornost věnuje 

i judikatuře a v dostatečném rozsahu i aplikační praxi. Autorka také velmi dobře pracuje s existující 

odbornou literaturou. Jediným drobným nedostatkem je skutečnost, že se k některým otázkám vrací 

opakovaně a trochu zbytečně tak prodlužuje již tak dlouhou práci. Práce tedy poskytuje ucelený 

přehled a velmi podrobný pohled na platnou právní úpravu soustavy NATURA 2000.  

Za jediný nedostatek této jinak po všech stránkách výborné práce považuji absenci řešených otázek 

(jejich vymezení chybí v úvodu práce) a tím pádem i odpovědi na tyto otázky. S tímto nedostatkem 

souvisí i fakt, že autorka ve své práci analyzuje a pojmenovává několik problematických míst celé 

úpravy (§ 45i odst. 11 nebo 45i odst. 8 v souvislosti s výkladem odst. 9), ale ani u jednoho z těchto 

bodů nenavrhuje svoje vlastní autorské řešení, nenaznačuje možný směr pro kvalitnější úpravu. 

Práce je proto podle mého názoru výtečnou analýzou současného právního stavu, rozšířenou o 

přesahy do judikatury, aplikační praxe i úvahy o nedostatcích současné úpravy.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm výborný. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  



1. První z nich se týká hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na soustavu NATURA 2000. Jak podle 

autorky vychází tento proces z porovnání s obecným režimem posuzování vlivů na životní prostředí 

(je přísnější či volnější, jaké jsou jeho výhody či nevýhody)? Jak vztah je podle autorky mezi 

ukládáním kompenzačním opatření při hodnocení důsledků záměrů na soustavu NATURA 2000 a 

preventivních a nápravných opatření v rámci odpovědnosti za ztráty na životním prostředí? Která 

z opatření by měla být přísnější a proč?  

2. Autorka na str. 42 své práce uvádí rozsudek SDEU C-169/89. Mohla by uvést podrobnější 

argumentaci odpůrců tohoto rozsudku, včetně vlastního názoru na tuto problematiku?  
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