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Radka Prachmanová „Ekonomické nástroje ochrany životního 

prostředí“ 
 

Diplomová práce Radky Prachmanové na téma „Ekonomické nástroje ochrany životního 
prostředí“ má celkem 100 stran, z toho 87 stran vlastního textu a skládá se vedle úvodu a 
závěru ze čtyř dále strukturovaných kapitol, seznamu použité literatury a jiných pramenů, 
anglicky psaného resumé, česky a anglicky psaného abstraktu a seznamu klíčových slov. 
Splňuje tak veškeré požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 4.4.2014. 

 
Aktuálnost tématu. Téma práce je nepochybně tématem aktuálním, neboť ekonomické 

nástroje patří k nezastupitelným nástrojům ochrany životního prostředí a jejich právní úprava 
podléhá poměrně často změnám, aktuálně došlo např. k podstatným změnám v právní úpravě 
poplatků za znečišťování ovzduší a v právní úpravě povolenek na emise skleníkových plynů. 
Způsob zpracování tématu tyto změny v právní úpravě reflektuje. 

 
Náročnost tématu. Materii, kterou práce zpracovává, považuji za dosti náročnou, neboť 

vyžaduje značnou míru abstrakce, ke které je však nutná výborná znalost celého rozsáhlého 
systému ekonomických nástrojů, což vyžaduje znalost nejen právních předpisů práva 
životního prostředí, ale též právních předpisů daňových. Oporu zpracování tématu poskytuje 
dostatečné množství odborné literatury.  

 
Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce poskytuje aktuální a zdařilý pohled na 

problematiku ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí. Práce je systematicky 
vhodně uspořádána a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Autorka se tak nejprve 
zabývá obecně nástroji ochrany životního prostředí, což jí umožňuje zařadit ekonomické 
nástroje do tohoto systému. Vhodná je zejména pasáž věnovaná nástrojům nepřímého 
působení a hodnocení jejich významu. Po následném obecném vymezení ekonomických 
nástrojů, kdy autorka vhodně využívá odbornou literaturu, se ve dvou kapitolách věnuje 
rozboru jednotlivých druhů ekonomických nástrojů, zejména jejich právní úpravě. Největší 
pozornost je věnována problematice poplatků ve třetí kapitole. Jedná se o velmi kvalitní 
rozbor platné právní úpravy, který reflektuje soudní judikaturu a obsahuje též autorčiny 
vlastní názory týkající problémových otázek platné právní úpravy i jejího hodnocení včetně 
zohlednění změny právní úpravy u poplatku za znečišťování ovzduší. Diskutabilní může být 
výběr poplatků zařazených mezi tzv. uživatelské, nicméně v odborné literatuře nepanuje 
shoda ohledně této kategorie poplatků a autorka svůj výběr řádně zdůvodňuje.  Poslední, 
čtvrtá, kapitola se věnuje platné právní úpravě ostatních ekonomických nástrojů. Jedná se opět 
o zdařilý rozbor platné právní úpravy, byť stručnější a více popisného charakteru, což je však 
dáno především šíří tématu a volbou autorky zaměřit se na poplatky.  

Celkově práce podává velmi komplexní a zdařilý přehled o ekonomických nástrojích, 
zejména jejich vnitrostátní platné právní úpravě. Práce reflektuje aktuální vývoj a vhodně 
využívá odbornou literaturu i soudní judikaturu. Autorka často prezentuje vlastní názory a 
stanoviska, výborně pak shrnuje své závěry a zejména hodnocení právní úpravy v závěru 
práce.  

Po formální stránce nemám k práci žádné připomínky. Úroveň grafického zpracování je na 
standardní úrovni, text je téměř prost překlepů a jako výbornou hodnotím rovněž stylistickou 
stránku textu. Odpovídají je též práce s literaturou, ocenit je třeba jak způsob jejího využití tak 
šíři pramenů. 

 



Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím diplomovou práci 
Radky Prachmanové jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 
 
Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby diplomantka odpověděla na 

tyto otázky: 
1. Věnujte se problematice zajištění odpovědnosti na příkladu právní úpravy 

odpovědnosti za ekologickou újmu v zákoně č. 167/2008 Sb. 
 
2. Porovnejte motivační prvky v platné právní úpravě poplatků za znečišťování 

životního prostředí.  
 
 
 
V Praze dne 17. dubna 2014   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


