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Lukáš Krej čík „Principy ochrany životního prostředí a jejich 
uplatňování v mezinárodním, evropském unijním a českém právu“ 

 
 
 
Diplomová práce Lukáše Krejčíka na téma „Principy ochrany životního prostředí a 

jejich uplatňování v mezinárodním, evropském unijním a českém právu“ má celkem 116 
stran, z toho 98 stran vlastního textu a skládá se vedle úvodu a závěru ze tří dále členěných 
kapitol, anglicky psaného resumé, česky a anglicky psaného abstraktu, seznamu použitých 
zkratek, seznamu literatury a klíčových slov. Byla odevzdána 30. dubna 2013. 

  
Aktuálnost tématu. Téma práce považuji za vysoce aktuální, právní principy mají 

zcela zásadní význam interpretační, aplikační a legislativní napříč všem právním odvětvím, 
v případě práva životního prostředí jakožto mladého a dynamicky se rozvíjejícího se právního 
odvětví jsou velmi významným sjednocujícím prvkem, který se však též sám stále vyvíjí. 
K aktuálnosti tématu přispívá též způsob zaměření práce, ve které se autor zaměřuje na 
používání principů v aktuální judikatuře a platné právní úpravě. 

 
Náročnost tématu je dána především vysokou mírou jeho abstraktnosti a nutnou 

znalostí práva životního prostředí, především jeho obecné části, na úrovni mezinárodní, unijní 
i národní, neboť práce se zaměřuje na význam principů a jejich aplikaci v platném právu a 
soudní praxi. Oporu práci poskytuje značné množství pramenů, přičemž téma práce vyžaduje 
též prostudování pramenů cizojazyčných. Z výše uvedených důvodů považuji téma diplomové 
práce za náročné.  

 
Hodnocení práce. Diplomant v úvodu práce vytyčuje její cíle a nastiňuje systematiku 

práce, zároveň vysvětluje kritérium pro výběr principů, kterým je v práci věnováno více 
prostoru. V prvé kapitole se pak věnuje obecně právním principům, zejména jejich teoretické 
stránce (vymezení, pojetí, klasifikace, funkce). Stěžejní částí práce je třetí nejobsáhlejší a dále 
členěná kapitola zaměřena na jednotlivé principy práva životního prostředí. Práce v této 
kapitole dodržuje u každého z principů jednotnou strukturu, věnuje nejprve charakteristice a 
vymezení principu na úrovni národního, unijního i mezinárodního práva a v druhé subkapitole 
jsou pak rozebrány konkrétní příklady uplatňování tohoto principu v normativních textech i 
judikatuře a to opět jak z hlediska národního práva, tak z hlediska práva unijního a 
mezinárodního. Velký prostor je věnován ve společné subkapitole principu nejvyšší hodnoty a 
zásadě společného zájmu lidstva, které jsou pojednány společně, a zejména je zde velmi dobře 
rozebráno propojení těchto principů a jejich vazba na  právo na příznivé životní prostředí. 
Dalších subkapitolách je věnována pozornost principu trvale udržitelného rozvoje, principu 
informovanosti a účasti veřejnosti, principům prevence a předběžné opatrnosti, princip 
integrace a komplexní úrovně ochrany a společně jsou pojednány tzv. odpovědností principy. 
Společné pojednání o těchto principech hodnotím kladně, nicméně se zde již nepodařilo 
naznačit vzájemné vazby mezi těmito principy a celkově jim mohlo být věnováno více 
prostoru. Z hlediska komplexnosti práce mohl být zmíněn též princip vysoké úrovně ochrany. 
Velmi dobře je v jednotlivých částech práce využívána soudní judikatura resp. uplatňování 
právních principů v soudní praxi.  

Diplomant v celé práci prokazuje, že je se zvoleným tématem výborně obeznámen, a 
že nad tématem právních principů, jejich vzájemných vazeb a především praktickým 
uplatňováním skutečně přemýšlel. Téma práce je pojednáno komplexně a jednotlivé části na 



sebe logicky navazují a práce celkově působí vyváženě. Na práci oceňuji schopnost 
diplomanta formulovat vlastní názory a závěry na základě velmi zdařilé analýzy právních 
textů. Široký seznam použité, často cizojazyčné, literatury a odkazů dokládá í vysokou úroveň 
práce s literaturou včetně soudní judikatury. Práce dodržuje formální náležitosti vědecké 
práce, připomínky nemám ani k její jazykové a grafické stránce. 

 Diplomová práce Lukáše Krajčíka v řadě aspektů dosahuje vysoké úrovně převyšující 
průměrnou úroveň diplomových prací.  

 
Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě Celkově hodnotím práci diplomovou 

práci Lukáše Krejčíka jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Jaký je vztah mezi principem odpovědnosti státu a odpovědnosti původce, jak 
se vztah mezi těmito principy může projevit v praxi? 

2. Charakterizujte princip vysoké úrovně ochrany, zaměřte se především na jeho 
význam pro normotvorbu.  

 
 
 
 
 

V Praze dne 17. května 2013                          JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


