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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Uchazečka: Mgr. Alice Štěpánová 

Název práce: Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

 

 Hodnocená rigorózní práce na téma „Ekonomické nástroje ochrany životního 

prostředí“ je zpracována v celkovém rozsahu 144 stran vlastního odborného textu, k tomu je 

třeba ještě připočíst povinné přílohy dané rigorózním řádem PFUK v Praze. Autorka Mgr. 

Alice Štěpánová si v případě rigorózní práce zvolila téma, které je poměrně zásadní nejen pro 

právní vědu v oblasti práva životního prostředí, nýbrž i v jiných oborech, zabývajících se 

environmentální problematikou (environmentální ekonomie, environmentální politika, apod.). 

Zvolené téma představuje jednu ze stěžejních právních úprav v rámci systému práva životního 

prostředí, konkrétně obecné části, a to na úseku právních nástrojů ochrany životního prostředí. 

Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí představují nejen doplněk, ale i vítanou 

alternativu k nástrojům přímého působení, nástrojům administrativně právním a souvisejícím. 

Téma je to nejen aktuální, ale i nadčasové. Autorka musela zvládnout náročné studium 

velkého penza odborné literatury a výsledný text její rigorózní práce je nejen reflexí existující 

odborné literatury, ale i příležitostí zaujmout k tématu vlastní názory.  

 

 Je třeba ovšem upozornit, že právě název práce nevystihuje její obsah, když v názvu 

chybí vyjádření vztahu tématu k právu a právní vědě. Se zvoleným názvem by klidně mohla 

být práce napsána na Vysoké škole ekonomické nebo na Ústavu pro životní prostředí 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze či Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 

UK v Praze. 

 

Rigorózní práce Mgr. Alice Štěpánové je rozdělena kromě úvodu a závěru na 4 části, 

členěné dále do kapitol a subkapitol. V první části se uchazečka zabývá vymezením nástrojů 

ekologické politiky a zařazením ekonomických nástrojů do jejího rámce. Stručně zmiňuje 

vývoj politiky, pro nějž je charakteristický přechod od nástrojů přímého působení k nástrojům 

nepřímého působení včetně ekonomických a k nástrojům dobrovolného charakteru. Zmiňuje 

zde Státní politiku životního prostředí platnou v letech 2004-2012. Dovolím si upozornit, že 

v lednu 2013 byla již schválena nová vládní politika v této oblasti. Rovněž tak si dovoluji 

uvést, že termín ekologická politika je dle mého názoru již zastaralý, preferuji spíše moderní 

výraz „environmentální politika“.  
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V druhé části práce se autorka zaměřila na obecnou charakteristiku ekonomických 

nástrojů, jejich funkcí a kategorizaci. V kapitole 2.4.autorka rozebírá jednotlivé druhy 

ekonomických nástrojů. Velkou pozornost věnuje nástrojům negativní stimulace. Dochází 

k názoru, že nejvyužívanějšími druhy obecně jsou poplatky a daně. Z dalších ekonomických 

nástrojů jsou využívány nástroje se zajišťovací funkcí. Tyto nástroje jsou využívány pro účely 

ochrany životního prostředí, přestože se nejedná o nástroje zavedené primárně za tímto 

účelem. V třetí kapitole se autorka zaměřila na právní úpravu ekonomických nástrojů v ČR. 

Provádí nejprve jejich kategorizaci a poté se věnuje jednotlivým druhům. Stěžejní pozornost 

věnuje poplatkům a jejich funkci v ochraně životního prostředí. Ve shrnutích se poměrně 

kriticky staví k fungování jednotlivých druhů ekonomických nástrojů (nejen poplatků) 

v praxi.  Patrně po dohodě s konzultantem rigorózní práce se autorka zaměřila ve čtvrté části 

na právní úpravu ekonomických nástrojů ve vztahu k jedné z hlavních složek životního 

prostředí, k půdě. Ve výsledku se však v podstatě věnuje všem složkám životního prostředí, 

zde mohl být výklad koncentrovanější. 

  

V závěrech práce autorka shrnuje nejvýznamnější poznatky své práce, poukazuje na 

nedostatky platné právní úpravy a předkládá návrhy de lege ferenda. S řadou z nich se můžu 

ztotožnit, jiné však by bylo bývalo třeba dopracovat (např. poznámky k novým ekonomickým 

nástrojům ochrany ovzduší).  

  

Hodnocená rigorózní práce představuje komplexní dílo, které je logicky 

strukturováno. Práce je sice velmi popisná, výklad je však srozumitelný, místy autorka  

provádí docela solidním způsobem i analýzu získaných poznatků a kriticky nahlíží na 

jednotlivé problémy. Rigorózní práce Mgr. Alice Štěpánové je na velmi dobré právní i věcné 

úrovni, přičemž obě stránky jsou uspokojivě vyváženy. Text přináší velké množství 

faktografických údajů. Celkově lze konstatovat, že uchazečka prokázala velmi solidní znalosti 

daného tématu a orientaci i v praktických problémech a vytvořila dílo, které dle mého názoru 

nemá zásadní vady.  

 

Na druhou stranu je však třeba upozornit i na jisté  formální nedostatky (např.chybná 

čísla paragrafů, např. na str.4 v pozn.p.č.4) či nesmyslné uvádění kapitol v knihách či 

sbornících z konferencí jako časopisecké články (str.150).   
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Závěr: Předložená rigorózní práce Mgr. Alice Štěpánové splňuje formální i obsahové 

požadavky na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v Praze a proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě:  

 

 V rámci obhajoby doporučuji, aby se uchazečka věnovala následujícím dotazům: 

 

1. Jaké typy zajišťovacích nástrojů byste doporučila k zavedení ve smyslu § 14 

zákona č.167/2008 Sb. ? 

2. Posuďte starou a novou úpravu poplatků v zákonech o ovzduší. 

3. Změnilo se nějak zásadně pojetí ekonomických nástrojů ve staré a nové Státní 

environmentální politice ČR ? 

 

 

V Praze dne 14. února 2013 

        Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

            oponent rigorózní práce 


