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Oponentský posudek na dizertační práci 

 

Autor: Mgr. Zdeněk Horáček 

Téma: Veřejný zájem v právu životního prostředí 

 

 

 Dizertační práce na téma „Veřejný zájem v právu životního prostředí“ Mgr. Zdeňka 

Horáčka je zpracována v celkovém rozsahu 180 stran, včetně seznamů použitých pramenů a 

zdrojů, anglického shrnutí a českého a anglického abstraktu. Výklad je, kromě úvodu a 

závěru, členěn na dvě základní části, z nichž první, rozsáhlejší, se zabývá charakteristikou 

pojmu veřejný zájem v souvislostech práva životního prostředí, druhá se pak věnuje 

problematice prosazování veřejných zájmů chráněných právem životního prostředí. Výklad je 

prokládán dílčími shrnutími. 

 Autora je třeba v první řadě ocenit za volbu tématu. Veřejný zájem je esencí a raison 

dʼêtre právní ochrany životního prostředí, odbornou právní literaturou je mu však v této 

souvislosti věnována poměrně malá pozornost. Důvodem je pravděpodobně složitost 

tématu. Veřejný zájem je v právu životního prostředí všudypřítomný, zároveň se však vzpírá 

jednoznačnému vymezení a jeho nalézání orgány veřejné moci je zde více než v jiných 

právních odvětvích komplikováno jeho neurčitou a pružnou povahou. Předložená dizertační 

práce, která více než o analýzu konkrétních projevů veřejného zájmu v právu životního 

prostředí usiluje o nalezení určitých obecných charakteristik, je proto vítaným příspěvkem 

k rozvoji právní vědy v této oblasti.   

 Z hlediska formálního nemám k práci zásadní připomínky. Autor má velmi dobré 

vyjadřovací schopnosti, jeho výklad je jasný a srozumitelný. V práci se objevuje jen málo 

chyb a překlepů (za zmínku v tomto směru stojí snad jen nesprávně uvedené číslo zákona     

č. 500/2004 Sb., správního řádu, v seznamu zkratek na str. 8 a odkaz na čl. 35 odst. 2 a 3 

Listiny základních práv a svobod jako na ustanovení zakotvující práva na str. 125), autor 

správně cituje (nejasný je jen důvod používání dvojí formy přímých citací, buď kurzívou 

v uvozovkách, nebo kurzívou bez uvozovek) a pro doplnění a rozvinutí výkladu vhodně 

využívá poznámek pod čarou. Dvě drobné připomínky formální povahy směřuji jednak 

k opakovaným odkazům na tatáž díla, kdy by dle mého názoru postačoval zkrácený odkaz ve 

formě jméno autora, latinská zkratka op. cit., číslo stránky, jednak k seznamu internetových 

zdrojů, kdy bylo dle mého názoru vhodné uvést, k jakým institucím, resp. databázím, se 

vztahují. Konečně mi v práci chybí seznam použitých soudních rozhodnutí, jehož absence je o 

to překvapivější, že autor se o relevantní judikaturu ve svém výkladu hojně opírá.  

 Co se obsahu práce týká, na úvod je třeba říci, že hodnotím jednoznačně kladně 

autorův přístup ke zpracování tématu a z něj vyplývající rozdělení výkladu na dvě části, které 

lze s jistým zjednodušením označit jako abstraktní a konkrétní. První část, rozsáhlejší a 

„hutnější“, je dle mého názoru velmi zdařilým pokusem o zobecnění základních 

charakteristik pojmu veřejný zájem v kontextu práva životního prostředí. Autor neopomíjí 

žádný z významných aspektů problematiky, pracuje s velkým množstvím pramenů, jeho 
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výklad je – v mezích možností daných neurčitostí pojmu veřejný zájem – ucelený a logický. 

Následující připomínky nic nemění na celkově velmi dobrém hodnocení této části práce. Tak 

kapitola 2.1. si dle mého názoru nezaslouží název „Historický vývoj vnímání veřejného 

zájmu“, neboť autor této otázce věnuje pouhé dvě strany textu. Tvrzení uvedené 

v poznámce pod čarou č. 17 (obdobně též výklad na str. 125), že „subjektem práva na 

příznivé životní prostředí (a stejně tak práva na včasné a úplné informace o stavu životního 

prostředí a přírodních zdrojů) ve smyslu čl. 35 Listiny nejsou právnické osoby“, byť ve své 

době platné, dnes neobstojí ve světle Aarhuské úmluvy (samozřejmě pouze ve vztahu k 

právu na informace o životním prostředí). Ve výkladu věnovaném členění veřejného zájmu 

osobně příliš nesouhlasím s dělením na veřejné zájmy prvého, druhého a třetího stupně (str. 

45-46), které neurčitý a pružný pojem veřejný zájem nevhodně „škatulkuje“, navíc toto 

členění dle mého názoru neodpovídá realitě (vhodnější se mi jeví následně uvedené členění 

veřejných zájmů dle stupně právní síly). Na str. 50 autor tvrdí, že „Ústava republiky Francie a 

společenství mluví o ‘veřejné nezbytnosti’ (čl. XVII)“; není mi jasné, jakou ústavu má na mysli, 

protože francouzská platná Ústava ze 4. října 1958 (Constitution du 4 octobre 1958) žádné 

takové ustanovení neobsahuje (její čl. 17 hovoří o právu prezidenta udělovat milost, pojem 

veřejný zájem, ani žádná jeho modifikace se v něm neobjevují). Ne zcela také souhlasím 

s autorem (str. 60), že zástupce veřejnosti a občanská sdružení hájí v příslušných řízeních 

vždy veřejné zájmy, příkladem může být výstavba dálnice D8, kde je aktivita některých 

občanských sdružení z hlediska veřejného zájmu minimálně sporná. Zajímavý, avšak 

nedokončený je výklad na str. 68-69 týkající se zapojení veřejnosti do legislativního procesu, 

resp. obecněji do vymezování veřejného zájmu. Autor na jednu stranu označuje toto 

zapojení za „spolehlivý kontrolní mechanismus“ v boji proti prosazování soukromých zájmů 

do příslušných zákonů, na druhou stranu konstatuje, že zvýšené zapojení veřejnosti přináší 

„určité riziko na úspěšnosti výsledku“. Není zřejmé, jakou formu a míru účasti veřejnosti ve 

fázi vymezování veřejného zájmu tedy autor považuje za ideální. Na str. 72-73 nerozumím 

větě, že „[n]alézání veřejného zájmu je nutné odlišovat od aplikace neurčitého právního 

pojmu veřejný zájem“. Nejsem odborníkem v oblasti teorie práva, nicméně mám za to, že 

právě aplikací neurčitého právního pojmu veřejný zájem na konkrétní situaci je veřejný 

zájem správními orgány nalézán. Pokud tomu tak není, co tedy autor rozumí pod slovním 

spojením „aplikace neurčitého pojmu veřejný zájem“? V kapitole 1.7., nazvané „Důsledky 

formulace veřejného zájmu“, se autor dle mého názoru ne zcela přesně omezuje pouze na 

důsledky pro vlastnické právo: byť jsou důsledky v této oblasti jistě nejvýznamnější, 

formulace veřejného zájmu ovlivňuje bezpochyby i výkon jiných práv (např. práva na 

informace o životním prostředí v případě, kdy by zpřístupnění informace mohlo mít 

nepříznivý vliv na ochranu životního prostředí v místech, kterých se informace týká, viz § 8 

odst. 2 písm. b) zákona č.  123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí). V této 

části práce velmi oceňuji autorovu práci s prameny, zejména s relevantní judikaturou, jejíž 

znalost je pro pojednání o neurčitém právním pojmu veřejný zájem zásadní. 
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 Druhá část práce je ve srovnání s částí první méně propracovaná. Zatímco v první 

části autor usiluje o proniknutí k „environmentální podstatě“ pojmu veřejný zájem, ve druhé 

zůstává až na výjimky na povrchu a mnohdy neuvádí více, než co zná student Právnické 

fakulty UK po úspěšně absolvované zkoušce z práva životního prostředí (např. v případě 

výkladu ústavních základů veřejného zájmu na ochraně životního prostředí či výkladu řešení 

střetů zájmů v územním řízení a při povolování staveb a činností). Je to škoda, neboť právě 

tato část práce nabízela prostor pro demonstraci platnosti obecných závěrů učiněných 

v první části práce na konkrétních příkladech. Co se dílčích připomínek týká, domnívám se, že 

o deliktní odpovědnosti jako nejzazším prostředku prosazení veřejného zájmu (str. 114) mohl 

autor více pohovořit již v první části práce, dále nesouhlasím s tvrzením (tamtéž), že zákon o 

ochraně zemědělského půdního fondu je zákonem, který se výlučně věnuje veřejnému zájmu 

na ochraně životního prostředí. Na str. 119 autor ne zcela vhodně používá pojem 

„exemplář“, který má v právu životního prostředí přesně daný – a poměrně úzký – význam 

(„v případě přírodního bohatství [se bude jednat] o přísnější podmínky ochrany vzácných 

přírodních exemplářů“), vhodnější by byl pojem „součást přírody“ či obdobný. Tvrzení na str. 

124, že se v případě výkonu práv v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí jedná 

zpravidla o pasivní povinnosti, bylo vhodné doplnit příklady povinnosti konat, které se 

v právu životního prostředí také objevují, přestože v menší míře (např. povinnost péče o 

dřeviny dle § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, či povinnost 

provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů zjišťovat množství 

vypouštěných znečišťujících a pachových látek dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší). Ne zcela také s autorem souhlasím, když na str. 126 a násl. tvrdí, že 

právo na příznivé životní prostředí je mezinárodně uznáváno jako základní lidské právo. Byť 

k tomu vývoj mezinárodního práva – doufejme – směřuje, domnívám se, že takto pevnou 

pozici právo na příznivé životní prostředí na mezinárodní úrovni dosud nemá (sama Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která je díky institucionálnímu zajištění 

dodržování jí zakotvených práv pravděpodobně nejpokrokovější a nejúčinnější mezinárodní 

smlouvou v této oblasti, právo na příznivé životní prostředí nezakotvuje, reálný význam jeho 

zakotvení ve dvou regionálních úmluvách zmíněných autorem v poznámce pod čarou č. 392 

je pak minimálně sporný). Nepřesný je konečně u tvrzení, že „[p]ři povolování některých 

staveb se zároveň povolují i činnosti, ke kterým tyto stavby slouží“ (str. 154), příklad 

integrovaného povolení, které sice integruje do jednoho řízení rozhodování o podmínkách 

činnosti, nenahrazuje však stavební povolení (viz též § 45 zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci). 

  

 Přes výše uvedené připomínky celkově konstatuji, že práce splňuje požadavky 

kladené na dizertační práce právními a univerzitními předpisy, tedy obsahuje původní 

výsledky a autor v ní prokazuje schopnost a připravenost k samostatné vědecké činnosti, a 

doporučuji ji proto k ústní obhajobě.  
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 V rámci obhajoby bych autora vedle vyjádření k výše uvedeným připomínkám 

požádala o vyjádření k následujícím tématům:   

 

1. Shrnutí specifik vymezování a nalézání veřejného zájmu v oblasti práva životního 

prostředí ve srovnání s jinými právními odvětvími. 

2. Na str. 59 autor tvrdí, že „k nalézání veřejného zájmu [na mezinárodní a unijní úrovni] 

téměř nedochází; mezinárodní a unijní právo zpravidla pouze vymezují veřejné zájmy, 

k jejich nalézání dochází převážně na vnitrostátní úrovni“. Byť autorovo tvrzení není 

nesprávné, existuje celá řada rozsudků mezinárodních soudů, resp. Soudního dvora 

EU, které veřejný zájem v kontextu ochrany životního prostředí nalézají. Požádala 

bych ho v této souvislosti o zhodnocení významu rozsudku Mezinárodního soudního 

dvora ve věci Projekt Gabčíkovo-Nagymaros. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 17. února 2012 

 

 

 

 

 

        JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

            oponent dizertační práce 

 


