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Práce se věnuje tématu integrované prevence a ochrany životního prostředí.  Jedná se o oblast, 
která se legislativně v posledním roce významně změnila. Diplomant se logicky zabývá 
nejprve předpisy na evropské úrovni a dále českou právní úpravou. Vzhledem k tomu, že 
chybí rozsáhlejší úvodní slovo ohledně struktury/osnovy práce, není z textu práce patrné, zda 
je prvotním zájmem popsat právo evropské, nebo provést srovnání určitých prvků právní 
úpravy IPPC mezi úpravou unijní, slovenskou, německou a českou. Takovému srovnání (bez 
nějakých komplexních závěrů) se totiž věnuje část práce o podstatné změně (kap. 4). Není zde 
zřejmé, proč zrovna tento pojem byl vybrán ke srovnání. Přestože srovnání je zajímavé, 
v celkovém kontextu práce působí nesystematicky.

Z nejasnosti o plánované struktuře práce pak plyne též další nesystematičnost. Pojem zařízení 
a podstatná změna se objevuje již v kapitole 4, a to s odkazy, resp. citacemi českého zákona 
o integrované prevenci, nicméně jakýsi úvod k české právní úpravě je až v kapitole 5. 

Ve výčtu právních předpisů na úseku integrované prevence v České republice je uvedeno též 
nařízení 63/2003 Sb., nicméně toto bylo v březnu tohoto roku zrušeno. V úvodu k české 
právní úpravě je sice zmíněna významná novelizace zákona o integrované prevenci (zákon č. 
69/2013 Sb.), ale není již zohledněno zrušovací ustanovení ani správná účinnost 
novelizovaného znění zákona o IPPC.

Z hlediska systematiky práce by bylo vhodnější provést úvodní výklad o právu EU a jeho 
vazbě na český právní řád a poté se věnovat pojmosloví a dalším otázkám právní úpravy.

Před podrobnějším výkladem českého zákona je v úvodní kapitole (úvod do problematiky) 
část věnovaná otázce posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC. Zde zcela postrádám 
hlubší rozbor tohoto vztahu, který bych očekávala právě s ohledem na zdůraznění této vazby. 

Mezi dalšími připomínkami lze zmínit odkaz na straně 30, kde diplomant odkazuje na 
obligatorní zahrnutí stanoviska orgánu ochrany zdraví do integrovaného povolení. V této věci 
opět odkazuji na novelizaci zákona o integrované prevenci provedenou zákonem č. 69/2013 
Sb. a nové znění předmětného ustanovení.

Na straně 30 jsou též zastaralá data týkající se lhůt pro činnost odborně způsobilé osoby.

V kapitole 6 a 7 diplomant naopak dobře vystihl změny, které přinesla poslední novelizace 
zákona. Přitom se jedná o prakticky velmi významné otázky, totiž aplikaci BAT, přechod 
a zánik integrovaného povolení. Autor též charakterizuje požadavky na stanovení emisních 
limitů a postavení základní zprávy.

Kapitola 10 je věnována jednak správním deliktům, ale kromě jiného též trestné činnosti, 
ekologické újmě a občanskoprávní odpovědnosti při provozování IPPC zařízení. V této části 
autor dokládá hlubší znalost tématu, nachází vazby na související předpisy. Věnuje se též 
uplatnění nového občanského zákoníku na IPPC provozy.



Závěrečné vyjádření:

Diplomant zvolil pro svou práci zajímavé téma, které je aktuální jednak nedávnou novelizací 
a jednak tím, že dopadá na průmyslový (rozuměj též zemědělský) sektor s nejvýznamnějšími 
dopady na životní prostředí, což vyvolává časté diskuse nad správným vyvážením principu 
přiměřenosti při aplikaci BAT.

V práci diplomant prokázal, že je s tématem dobře seznámen, což dokazují některé 
podrobnější rozbory a úvahy nad pojmoslovím a aplikačními otázkami. Způsob práce 
s právními předpisy a dostupnou literaturou dokládá zájem o problematiku z právního, ale též 
praktického hlediska.

Hlavní slabinou práce je nedotažené strukturování a nedodržení určité linie (viz poznámky 
výše), která by zajistila jednotnost práce (to se týká zejména první části práce). Druhá výtka 
se váže k nedostatečné práci s právním předpisem. V době dokončování diplomové práce 
nabyla platnosti a účinnosti novelizace zákona o integrované prevenci (zákon č. 69/2013 Sb.), 
se kterou diplomant v některých případech správně pracuje, ale v jiných případech opomíná
aktualizovat všechna data obsažená v práci.

Zajímavou a přínosnou je závěrečná kapitola práce (kap. 10), v níž autor přechází od IPPC 
k souvisejícím předpisům a hledá uplatnění dalších nástrojů ochrany životního prostředí, resp. 
odpovědnosti při provozu IPPC zařízení. Přestože v některých souvislostech popisuje detaily, 
které se již netýkají IPPC, komplexní náhled na související předpisy je důležitým pohledem 
na zkoumané téma.

Otázky k práci: 

Vzhledem k otevření otázky vztahu procesu EIA (popř. SEA) a IPPC v kapitole 2 práce 
prosím o vyjasnění vazby těchto dvou nástrojů ochrany životního prostředí. Z jakého důvodu 
evropský, resp. český zákonodárce vytvořil 2 samostatné procesy, proč nevyužil integrace též 
mezi těmito dvěma nástroji? 

Doporučení práce k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě. S ohledem na prvotní nevyjasněnost struktury a faktické chyby
v textu navrhuji klasifikaci velmi dobře.
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