
  Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: Peter Koška 

Téma a rozsah práce: Integrovaná prevencia znečistenia a ochrana životného prostredia 

Předložená práce je zpracována v rozsahu 70 stran textu rozdělného, mimo úvod a závěr, do 9 

kapitol. Text je doplněn o předepsané přílohy a po formální stránce splňuje všechny stanovené 

požadavky.   

Datum odevzdání práce: květen 2013 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je velmi aktuální s ohledem na vývoj evropského i 

vnitrostátního práva. Transpozice směrnice 2010/75/ES si vynutila podstatné změny v české 

právní úpravě integrovaného povolování, což je velice aktuální problematika, které se autor 

v práci věnuje.    

Náročnost tématu: Zvolené téma lze hodnotit jako poměrně obtížné, zejména s ohledem na 

zvolený způsob zpracování. Autor rozebírá evropskou i českou národní právní úpravu a 

příležitostně ji rovněž porovnává s právní úpravou v SR a SRN. 

Hodnocení práce: Předložená práce poskytuje poměrně zevrubný rozbor jednotlivých prvků 

integrovaného povolování, a to jak hmotně právních, tak procesně-právních. Autor se vedle 

popisu každého z prvků zaměřil především na rozdíly mezi dosavadní úpravou, na evropské 

úrovni představované směrnicí 96/61/ES, a novou právní úpravou (směrnice 2010/75/ES). 

Dále pak rozebírá, jakým způsobem jsou nové požadavky promítnuty do vnitrostátní právní 

úpravy. Zpracování jednotlivých dílčích témat je poměrně podrobné, byť v některých případech 

autor vcelku nadbytečně uvádí i obecné informace (např. k průběhu správního řízení dle s.ř.). 

Určité výhrady lze mít i k systematice práce. Např. zařazení podkapitoly 2.1 (EIA a IPPC) bych 

uvítal spíše v části věnované rozhodování stejně jako podrobnější informaci o významu 

stanoviska EIA pro vydání integrovaného povolení. Obdobně i část věnovaná emisním limitům 

(8.) váže především k obsahu (podmínkám) rozhodnutí a aplikaci BAT (6.) a tato problematika 

tak měla být řešena společně.       

Celkově však obsah práce umožňuje konstatovat, že autor je velmi dobře obeznámen s danou 

oblastí právní úpravy a byl schopen ji, s výhradami výše, systematicky a komplexně zpracovat. 

   

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Petera Košky hodnotím jako 

zdařilou a doporučuji ji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře. V jejím rámci by 

měl autor odpovědět na následující otázky:   

      

1. Které základní změny v rozsahu povinností provozovatelů zařízení podléhajících 

integrovanému povolování přinesl zákon č. 69/2013 Sb.? 

2. Naplňuje současná česká právní úprava IP všechny požadavky směrnice 2010/75/ES? 

 

 

 

V Praze dne 19. května 2013     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         vedoucí d.p.  

 

 


