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Štěpán Chejn: „Vybrané otázky přístupu k soudům v ochraně životního 

prostředí“ 
 

Diplomová práce Štěpána Chejna na téma „Vybrané otázky přístupu k soudům v ochraně 
životního prostředí“ má celkem 92 stran, z toho 66 stran vlastního textu. Skládá se ze šesti 
kapitol (včetně číslovaného úvodu a závěru), 11 příloh, seznamu pramenů, česky a anglicky 
psaného abstraktu s uvedením klíčových slov a názvu diplomové práce v angličtině a anglicky 
psaného resumé. Byla odevzdána 27. srpna 2013. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce bylo zvoleno velmi aktuálně. Přístup veřejnosti 

k soudům v otázkách ochrany životního prostředí garantuje tzv. Aarhuská úmluva (Úmluva o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí), plnění závazků plynoucích z této úmluvy je v České 
republice předmětem polemik a diskusí mezi odbornou i laickou veřejností. K aktuálnosti 
tématu přispívá též rozhodnutí Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy ohledně stížnosti 
podané na Českou republiku (ACCC/C/2010/50) z června minulého roku, ve kterém Výbor 
konstatoval neplnění některých závazků plynoucích pro Českou republiku z Aarhuské 
úmluvy, mimo jiné i závazků v oblasti přístupu k soudní ochraně. Téma práce dále umožňuje 
reflektovat aktuální rozhodovací činností soudů. 

 
Náročnost tématu. Téma práce hodnotím jako spíše náročné, neboť klade nároky na 

znalost širšího okruhu právních pramenů vnitrostátních, unijních i mezinárodních týkajících 
především správního práva, ústavního práva a práva životního prostředí včetně poměrně 
rozsáhlé soudní judikatury. Na druhou stranu zpracování tématu poskytuje oporu značné 
množství literatury, kterou však autor reflektuje pouze částečně.  

 
Hodnocení práce. Posuzované diplomová práce je členěna do 6 kapitol včetně číslovaného 
úvodu a závěru. V úvodu si diplomant klade za cíl zachytit problematické otázky aplikace 
Úmluvy v České republice, tedy snahu o kritickou analýzu plnění závazků plynoucích 
Aarhuské úmluvy pro Českou republiku, především z jejího článku 9, který se věnuje soudní 
ochraně práv garantovaných úmluvou v předcházejících článcích. Práce se snaží též 
reflektovat stížnost podanou na ČR sdružením Ekologický právní servis a rozhodnutí o ní 
Výborem pro dodržování Aarhuské úmluvy (ACCC/C/2010/50) z června minulého roku. Ve 
druhé kapitole se autor věnuje především samotné Aarhuské úmluvě, včetně jejích 
kontrolních mechanismů. Třetí kapitola, kterou lze považovat za stěžejní, se věnuje 
nedostatkům implementace článku 9 Aarhuské úmluvy. Na začátek je z logického a 
systematického hlediska velmi dobře zařazena subkapitola „Situace v členských státech 
Evropské unie“, obsahově je však jedná o velmi stručnou pasáž (rozsah 1 strany), o něco 
podrobnější rozpracování této kapitoly by bylo jednoznačně vhodnější. Další dvě subkapitoly 
jsou věnovány problematice žalobní legitimace a rozsahu soudního přezkumu. Za určitý 
nedostatek považují absenci problematiky žalobní legitimace podle § 101a soudního řádu 
správního v subkapitole 3.2. Autor se sice problematice přezkumu opatření obecné povahy 
resp. přezkumu koncepčních dokumentů věnuje, ale pouze v třetí subkapitole věnované 
rozsahu soudního přezkumu. Ve čtvrté kapitole se autor věnuje samostatně dalšímu problému 
soudní ochrany práv v oblasti životního prostředí, a to problematice odkladného účinku žalob, 
i tuto kapitolu považuji za stěžejní, s ohledem na její rozsah, obsahovou stránku a též obsah 
příloh práce lze téma odkladného účinku žalob označit za “hlavní“ téma práce. Výbornou 
kritickou analýzu a shrnutí otázek souvisejících s přístupem k soudům v oblasti ochrany 
životního prostředí přináší 5. kapitola (úvahy de lege ferenda). Závěr je poněkud nevyvážený, 



neboť pozornost věnována problematice odkladního účinku žalob výrazně převažuje nad 
prostorem věnovaným ostatním otázkám nedostatečné implementace článku 9 Úmluvy. 
 
Přes výše uvedené výtky považuji posuzovanou diplomovou práci za velmi zdařilou kritickou 
analýzu zvoleného aktuálního a zajímavého tématu, která se věnuje jeho podstatným 
aspektům. Práce je logicky uspořádána a celkově působí vyváženě. Autorovi se daří 
upozorňovat na problémová místa právní úpravy, přičemž výborně k tomu využívá především 
judikaturu Nejvyššího správního soudu a rozhodnutí kontrolního výboru Aarhuské úmluvy. 
Při práci s těmito rozhodnutími autor prokazuje své argumentační schopnosti a schopnost 
kritické analýzy a na práci tak oceňuji především tvůrčí a kritický autorův přístup. 
Z formálního hlediska je práce zpracována na standardní úrovni a nemám k ní žádné 
připomínky. Na práci velmi oceňuji též 7 převážně grafických příloh, které práci vhodně 
doplňují a obohacují, 3 z těchto příloh autor zpracoval na základě vlastních žádostí o 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 
Štěpána Chejna jako výbornou až velmi dobrou a jako takovou ji doporučuji k  ústní 
obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Na konkrétním případě vysvětlete význam článku 9 Aarhuské úmluvy ve vztahu 
k článku 6 této úmluvy, konkretizujte též na tomto zvoleném případě nedostatky 
implementace článku 9 Aarhuské úmluvy. 

2. Stručně zhodnoťte kontrolní mechanismus Aarhuské úmluvy, zejména s hlediska 
účinnosti.  

 
 
 
V Praze dne 22. září 2013      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 
 
 
 


