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1. Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu   

Diplomant přistoupil k tématu práce vcelku inovativním přístupem, kdy mezi vztahy obce a 

ochrany životního prostředí zařadil též výnosy z ekonomických nástrojů. 

Práce jako celek hodnotí postavení obce z hlediska samostatné i přenesené působnosti. Nově 

z hlediska aktuálnosti zmiňuje žalobu města Ostrava na stát týkající se ochrany ovzduší (které 

ovšem mohl být věnován větší prostor). 

Zpracování tématu považuji za středně náročné. Vyžádalo si zejména komplexní přehled 

v právu životního prostředí. Na druhé straně bych uvítala podrobnější analýzu vybraných částí 

práce. 

 

2. Hodnocení práce 

V kapitole první navazující na úvod je poměrně podrobně vysvětlen pojem „životní 

prostředí“. Na jedné straně chápu potřebu autora se s tímto pojmem vyrovnat, na druhé straně 

s ohledem na téma práce by stačilo vymezení stručnější. Nicméně výklad v kapitole druhé je 

věcně srozumitelný a správný. 

Druhá kapitola je věnována postavení obcí včetně výkladu o typech obcí a jejich orgánech. 

Obsahově je zajímavá zejména třetí část práce, která se věnuje působnosti obce v konkrétních 

procesech ochrany životního prostředí. Prvně je zmíněna samostatná působnost v koncepční 

fázi územního plánování. Dále se diplomant zabývá postavením obce v posuzování vlivů na 

životní prostředí a v integrovaném povolování. 

V této části mírně postrádám rozdělení postavení obce z hlediska toho, zda je iniciátorem 

procesu (zejména investorem) nebo jeho účastníkem (připomínkovým místem). Též by bylo 

zajímavé zabývat se podrobně tím, co je z hlediska zákona obec v těchto řízeních oprávněna, 

resp. povinna prosazovat (zájem občanů, zájem na ochraně životního prostředí?). 

 

Vymezení postavení obce jako povinného subjektu při poskytování informací považuji za 

velmi významné. Stručný úvod o Aarhuské úmluvě by vzhledem ke stručnosti mohl být 

uveden pouze v poznámce pod čarou v dalším výkladu. Rozhodně je však nedílnou součástí 

tématu. 

 

Následuje výklad role obce při ochraně ovzduší, kde jsou vhodně zmíněny jak podmínky pro 

spalování na otevřených ohništích, tak možnost vytváření nízkoemisních zón. Dále je zmíněna 

role obce při plánování v oblasti nakládání s odpady.  

Příklady využití ekonomických nástrojů ve vztahu k obcím uvedené v kapitole 3.5 na jedné 

straně dokreslují postavení obce, na druhé straně jsou pouze velmi stručným odkazem na 

vybrané příklady. Zajímavé by bylo sledovat opačně např. možnosti obce investovat do 

ochrany životního prostředí (mimo účelově vázané příjmy v této kapitole uvedené). 



V rámci popisu přenesené působnosti se diplomant věnuje nařízením vydávaným podle 

zákona o ochraně ovzduší. Dále jsou uvedeny příklady rozhodovací činnosti obcí a 

stanovisek. Zmíněna jsou též opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy. 

 

V závěru práce je vyhodnoceno postavení obce z hlediska obhájce práva na příznivé životní 

prostředí, a to též odkazem na soudní spor vyvolaný městem Ostrava ke kvalitě ovzduší. 

V závěru jsou též zohledněny úvahy ohledně dvojího postavení obce. Dlužno říci, že poznatky 

uvedené v závěru by zasloužily prostor v samotném jádru práce.  

 

V práci hodnotím na jedné straně záběr práce a zajímavé členění. Vybrané příklady vhodně 

ukazují postavení obce a její důležitost. 

Na druhé straně tato šíře přináší zjednodušení výkladu a nemožnost se soustředit speciálně a 

podrobně na vybranou oblast a přinést tedy hlubší analýzu problému. 

 

Jistě však bylo dosaženo cíle práce, tj. zmapování postavení obce v ochraně životního 

prostředí, a to jak z hlediska samostatné, tak přenesené působnosti.  

Diplomant prokázal komplexní přehled v právu životního prostředí. Práci zpracoval přehledně 

a systematicky.  

 

3. Otázka k zodpovězení při obhajobě: 

Jaké jsou limity vstupu obce do procesů v ochraně životního prostředí (do jaké míry má a 

může hájit zájmy na ochraně životního prostředí)? 

 

4. Práce jako celek splňuje požadavky na diplomové práce kladené. Doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením výborně až velmi dobře. 
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