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Oponovaná diplomová práce se týká jednoho z moderních a důležitých témat z oblasti práva životního 

prostředí na úseku ochrany biodiverzity, a sice právní úpravy vytvoření a ochrany soustavy přírodních 

území chráněných v celé Evropské unii, známých pod názvem Natura 2000. Jedná se o celistvou 

soustavu chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny členské 

státy Evropské unie. Cílem právní úpravy je zachování těch druhů rostlin, živočichů a typů přírodních 

stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či svým výskytem 

omezené jen na určitou oblast. Autorka se jednotlivým problémům na úrovni mezinárodního, ale 

především evropského a českého práva věnuje na ploše 88 stran včetně úvodu, závěru a předepsaných 

i vlastních příloh. Autorku je třeba pochválit za výběr tématu i jeho aktuálnost. Jedná se o aktuální 

téma, a to s ohledem jak na věcnou, tak i právní stránku, vliv nepochybně sehrává i vývoj právní 

úpravy v oblasti evropského i vnitrostátního práva. Vzhledem k věcnému obsahu problematiky a 

k problémům s ní v praxi spojených (např. poslední události na Šumavě či připravovaného splavnění 

Labe) se jedná o téma společensky velmi závažné.  

Pokud jde o vlastní zpracování, autorka mohla vycházet z celé řady publikované odborné 

literatury i existující rozsáhlé judikatury Soudního dvora EU. V použitých a citovaných pramenech, 

však některé stěžejní chybí (zejména velmi zasvěcený Miko L., Borovičková, H. a kol: Komentář 

k zákonu o ochraně přírody a krajiny, 2.vydání, C.H.Beck Praha 2007) či zahraniční prameny 

k evropskému právu (Krämer, Jans, Douma, Waliczky, apod.).  

Po vlastním úvodu (který je v podstatě spíše předmluvou) se nejprve autorka zabývá vztahem 

soustavy Natura 2000 k oblasti mezinárodních úmluv a demonstruje její východiska, inspirace a 

důvody její realizace. V kapitole se věnuje třem významným celosvětovým a regionálním úmluvám, 

které měly na plán realizace soustavy Natura 2000 menší či větší vliv. Jedná se jistě o základ 

mezinárodního práva životního prostředí v tomto kontextu, ovšem dalo by se z hlediska vztahu 

k soustavě Natura 2000 ještě pojednat i o jiných úmluvách, především o Bonnské úmluvě o ochraně 

migrujících druhů, či o Evropské úmluvě o krajině anebo z posledních let o Karpatské úmluvě. Malá 

poznámka k textu  na str.6: autorka opomněla existenci seznamu transhraničních mokřadů, na kterém 

má ČR dvě lokality. Třetí a čtvrtá kapitola diplomové práce jsou věnované evropskému unijnímu 

právu. Nejprve se autorka v třetí kapitole věnuje primárnímu právu v oblasti ochrany životního 

prostředí a poté v rámci pramenů sekundárního práva popisuje dvě základní směrnice týkající se 

soustavy Natura 2000. Jedná se o celkem slušně odvedený popis, s tím, že se autorka některým 

tématům ovšem věnuje pouze povrchně (např. klíčové čl. 6 až 8 směrnice o stanovištích). V textu však 

také postrádám další významné prameny sekundárního práva, týkající se ochrany soustavy Natura 

2000. Poté ve čtvrté kapitole autorka popisuje řízení o porušení smlouvy (před jednotlivými fázemi 

postrádám zmínku o tzv. pilot request, neboli pre-infringement procedure), letmo zmíní i řízení o 

předběžné otázce a v subkap. 4.2 se věnuje vybraným rozhodnutím Evropského soudního dvora 

v letech 2007-2010. Autorka sice v poznámce pod čarou č.122 vysvětlila, proč si vybrala zrovna toto 

období, ale chtěl bych ji upozornit, že to, že předchozí období bylo již zpracováno a publikováno 

v odborné literatuře, neznamená, že s touto judikaturou diplomant nebude pracovat! Mimochodem, na 

konci této kapitoly postrádám autorčiny závěry vyvozené z popsané judikatury. Kapitola 5. je 

věnována české právní úpravě vytvoření a ochrany soustavy Natura 2000. Tato problematika je až na 

výjimky slušně zpracována, i když mám pocit, že některá témata jsou zařazena pod vlivem existence 

odborné literatury. Poznámka k subkap.5.2.2.: na str.57 až 58 je chybně proveden výklad o ptačích 



oblastech, chybí zmínka o PO Dehtář a PO Českobudějovické rybníky. Proces o porušení smlouvy byl 

veden i kvůli těmto lokalitám, přičemž v roce 2009 vláda popisovaný nežádoucí stav „vyřešila“ 

nikoliv u PO Heřmanský stav a PO Komárov, ale právě u výše zmíněných jihočeských lokalit. 

Heřmanský stav byl vyhlášen již v roce 2008. Infringement procedure u PO Heřmanský stav a PO 

Komárov byl Evropskou komisí v tichosti a velmi nepřesvědčivě zastaven až v roce 2011. Dvě 

poznámky k subkap.5.2.5.: na str.70 postrádám uvedení konkrétních bodů, ve kterých by měla být 

provedena revize § 39 zákona č.114/1992 Sb. Na str. 71 postrádám rozbor judikatury Ústavního soudu 

k § 68 a 69 zákona č.114/1992 Sb. 

Se závěry autorky učiněnými v kapitole 6 lze v podstatě bez výhrad souhlasit.  V klíčových 

slovech se domnívám, že šlo vybrat vhodnější výrazy (např. místo nic neříkajícího „Natura“). Autorka 

mohla věnovat větší pečlivost jazykovým korekturám. 

Celkově lze konstatovat, že diplomová práce je zpracována na standardní úrovni, jednotlivé 

kapitoly jsou zpracovány přehledně, systém členění výkladu je logický, věcná a právní stránka je 

funkčně propojena. Celkový dojem kazí výše uvedené nedostatky. 

Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě, protože splňuje formální i obsahová kritéria, 

s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 

Při ústní obhajobě doporučuji se věnovat následujícím otázkám a tématům: 

1) Smluvní ochrana soustavy Natura 2000. 

2) Jak byste zhodnotila problém zásahu Správy Národního parku Šumava proti kůrovci 

z pohledu čl. 6 a 7 směrnice o stanovištích, resp. relevantních ustanovení zákona 

č.114/1992 Sb. ? 

 

V Praze dne 18. 8. 2011 
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