
Posudek vedoucího diplomové práce: 
Andrej Bareš: „Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního 

prostředí“ 
 
Diplomová práce Andreje Bareše na téma „Integrovaná prevence znečištění a ochrana 

životního prostředí“ má celkem 149 stran, z toho 117 stran vlastního textu a skládá se z deseti 
kapitol (včetně úvodu a závěru), seznamu použité literatury, anglicky psaného resumé, 
anglicky a česky psaného abstraktu, klíčových slov a 11 příloh. Splňuje tak veškeré 
požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 28. května 2013. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce „Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního 

prostředí“ považuji za vysoce aktuální. Z hlediska ochrany životní prostředí se jedná o jeden 
z klíčových nástrojů, k aktuálnosti přispívá především schválení zákona č. 69/2013 Sb., 
kterým se mění zákon o integrované prevenci, a jehož smyslem bylo především transponovat 
směrnici o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). 

 
Náročnost tématu je dána především novostí právní úpravy, neboť novelizace stávající 

právní úpravy provedená zákonem č. 69/2013 Sb. byla velmi rozsáhlá, a s tím spojeného 
nedostatku poznatků aplikační teorie i praxe, a dále pak složitostí právní úpravy s řadou 
otevřených otázek. Zejména praxe ukazuje, že integrovaný přístup k ochraně životního 
prostředí je sice nezbytný, ale velmi náročný (jak z právního tak z věcného hlediska). Z těchto 
důvodu považuji téma práce za velmi náročné.  

 
Hodnocení práce. Diplomová práce je členěna celkem do 10 kapitol včetně číslovaného 

úvodu a závěru práce. Autor v této nadstandardně rozsáhlé práci zachycuje téma komplexně a 
velmi detailně. Snaží se o skutečný rozbor právní úpravy, zejména pak zohledňuje novou 
právní úpravu. Byť práce obsahuje i popisné pasáže (někdy je až příliš „přepisována“ zákonná 
úprava), zaznívají napříč celou prací autorovy vlastní stanoviska a komentáře, zejména pak 
k nově přijatým změnám v právní úpravě integrované prevence. Autor neopomíjí prakticky 
žádné hledisko problematiky integrované prevence a výborně se mu daří identifikovat 
problémová místa právní úpravy a reagovat na ně. Práce zachycuje nejen právní aspekty 
tématu, kdy se autor soustředí především na vnitrostátní právní úpravu, nicméně neopomíjí 
ani unijní rámec. Zachyceny jsou též otázky věcné, zejména je pozornost věnována 
problematice nejlepších dostupných technik. Autor se soustředí na řízení podle zákona o 
integrované prevenci včetně vazeb na související postupy a řízení (zejména na proces 
posuzování vlivů na životní prostředí a řízení podle stavebního zákona). Práci velmi dobře 
doplňují též rozsáhlé přílohy (celkem 10), které zachycují zejména věcné aspekty 
problematiky integrované prevence (např. počet zařízení v EU i ČR, počet integrovaných 
povolení, přehled dokumentů BREF), opominuty nejsou ani právní aspekty (např. seznam 
správních aktů, která lze integrovaným povolením nahradit.  

 
Diplomová práce je logicky členěna, jednotlivé části na sebe navazují a vytvářejí 

vzájemně propojený celek, zvolené téma práce zachycuje komplexně a zpracovává velmi 
detailně.  Autor prokazuje výbornou znalost platné právní úpravy a schopnost její kritické 
analýzy. Práce s literaturou je na odpovídající úrovní, výběr pramenů je adekvátní, opominuta 
není ani soudní judikatura. Ocenit je třeba též práci s dokumenty MŽP, které si autor vyžádal 
na základě žádosti o informaci podle zákona č. 123/1998 Sb. Drobná výhrada se týká uvedení 
pramenů v seznamu literatury v jiném než abecedním pořádku. Další připomínka směřuje ke 
způsobu citace v práci opakovaně citovaných děl, kdy autor volí sice možný způsob („viz dílo 
citované v poznámce č. …“) nicméně s ohledem na rozsáhlost práce a množství odkazů se 



jedná o způsob poměrně nepřehledný, vhodnější by bylo např. zopakovat alespoň autora či 
název díla a pak teprve odkázat na již použitou citaci. K jazykové a stylistické stránce práce a 
jejímu grafickému zpracování nemám žádné připomínky.  

  
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Andreje Bareše jako výbornou, a jako takovou ji doporučuji k  ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
Zhodnoťte zákon č. 69/2013 Sb. 

1. z hlediska řešení dosavadní problémů právní úpravy, zejména v oblasti závazných 
podmínek provozu a v oblasti slučitelnosti s požadavky tzv. Aarhuské úmluvy  

2. z hlediska hlavního smyslu zákona tedy transpozice směrnice o průmyslových 
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). 
 

 
 
V Praze dne 16. června 2013     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


