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Aktuálnost (novost) tématu: Proces posuzování vlivů na životní prostředí, respektive jeho 
právní úprava, je předmětem soustavného zájmu a poměrně častým tématem kvalifikačních 
prací, diplomové nevyjímaje. Důvodem je zaprvé samotný význam procesu EIA jako nástroje 
ochrany životního prostředía dále pak řada dílčích problémů, které jsou s aplikací jeho právní 
úpravy spjaty. Autorčin přístup je svým způsobem nový, neboť pokus o systematické 
zhodnocení procesu EIA z pohledu správního řádu doposud předložen nebyl.

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. K oběma částem tématu -
procesu EIA a obecné úpravě správního řádu – je k dispozici poměrně rozsáhlá literatura i 
judikatura. Na druhé straně srovnávací přístup autorčin vyžaduje poměrně originální zpracování 
zvolené problematiky. 

Hodnocení práce: Hodnocení předložené práce se mi jeví jako poměrně obtížné. Na jedné 
straně je zjevná kvalita práce spočívající v systematickém uchopení zkoumané materie, logickém 
vymezení jednotlivých dílčích institutů procesu EIA a jejich zhodnocení z pohledu samostatné 
právní úpravy podle zákona č. 100/2001 Sb. a obecných požadavků plynoucích ze správního 
řádu. V tomto směru oceňuji i množství pramenů, včetně judikatury, kterou autorka při 
zpracování práce využila a rovněž kritický přístup včetně formulace řady návrhů de lege ferenda. 

Na druhé straně mám za to, že autorka se zabývá problémem, který existuje pouze zdánlivě a do 
jisté míry srovnává nesrovnatelné. Proces posuzování vlivů na životní prostředí není svébytně 
upraven z pouhého rozmaru zákonodárce, ale z důvodů ryze věcných. Proces EIA představuje 
především specifický způsob získávání informací a nikoliv proces, jehož podstatou či cílem je 
zasahovat do práv kterékoliv osoby, natož o nich rozhodovat. Snaha o vyrovnání se s požadavky 
správního řádu by měla být především postavena na vymezení povahy procesu EIA a úkonů 
správních orgánů v něm. Proces EIA není postupem, který by sám o sobě směřoval k vydání 
rozhodnutí nebo závazného stanoviska (a tomu by nemělo být ani de lege ferenda).  Je nesporné, 
že zejména z hlediska práv veřejnosti v intencích Aarhuské úmluvy, se může jevit platná právní 
úprava jako nedokonalá, ale případné nedostatky lze přičítat spíše právní úpravě řízení 
navazujících na proces EIA než samotnému procesu EIA. A v tomto směru je nutné zdůraznit, že
navazující řízení jsou sice upravenav obecné rovině správním řádem, ale v řadě případů existuje 
velmi podrobná speciální právní úprava, bez které není srovnání úplné a mnohdy ani nemá 
význam. 

Mimo výše uvedenou výhradu, která může pramenit z mého nepochopení pojetí d.p., musím 
upozornit na některé dílčí nepřesnosti či zmatení pojmů, které mne současně utvrzují ve výše 
uvedeném názoru. Např. na str. 30/31 autorka hovoří o příslušném správním úřadu (k 



posuzování)jako o účastníku navazujícího správního řízení. To je naprosto terminologicky 
nesprávné, neboť správní orgán nemůže být účastníkem. Lze hovořit o (procesním) subjektu 
správního řízení s postavením DSÚ, ale nikoliv o účastníku. Hledat pak oporu pro postavení 
dotčeného správního úřadu z procesu EIA pro jeho účast v navazujícím řízení v § 23 odst. 9, resp. 
10 zákona o EIA, je potom naprosto nesprávné. Zaráží mne, že autorka nespatřuje oporu pro 
jejich postavení jako DSÚ v navazujícím řízení v § 136 s.ř. Výtky směřované směrem k vymezení 
postavení veřejnosti jako subjektu procesu EIA či navazujícího řízení (str. 31/32) jsou výtky, 
které lze oprávněně směřovat k úpravě navazujících řízení. Nevidím zde ale nedostatek úpravy 
procesu EIA, tím spíše potřebu aplikovat kterékoliv z ustanovení správního řádu na tento proces 
z důvodu jeho odstranění. Naprosto pak musím nesouhlasit se závěrem autorky (zejména pro 
rozpor s povahou a smyslem procesu EIA) o ideální úpravě stanoviska EIA jako (spíše) 
rozhodnutí (str. 48 dole). Jaká práva či povinnosti stanovisko zakládá, či by snad mělo zakládat, 
aby mohlo (mělo) být považováno za rozhodnutí?! 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Předloženou práci považuji za zpracovanou na 
takové úrovni, aby mohla být postoupena k ústní obhajobě. V jejím rámci nechť autorka vysvětlí 
a obhájí východiska práce a stručně shrne základní závěry. Vedle toho nechť se vyjádří k dílčím 
výhradám uvedeným výše. Za předpokladu úspěšné obhajoby bych předloženou práci mohl 
celkově hodnotit jako velmi dobrou, při velmi přesvědčivé obhajobě nelze vyloučit i příznivější 
hodnocení.   

V Praze dne 19. března 2013 JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
oponent d.p.


