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JUDr. Zuzana Šnejdrlová zpracovala svou doktorskou disertační práci na téma role 
soudů v ochraně životního prostředí. Jak sama autorka v úvodní části své práce 
poznamenává, jde o téma, kterému byla poprvé věnována detailnější pozornost 
v literatuře až v době velice nedávné (2009). Domnívám se rovněž, že jde o téma vysoce 
aktuální, které vyloženě volá po dalším rozpracování, neboť role soudů obecně, nejen 
v oblasti ochrany životního prostředí, kontinuálně roste na významu. Autorka při tvorbě 
práce vycházela mimo jiné ze svých vlastních zkušeností soudkyně okresního soudu, což 
jistě pozitivně přispělo při formování obsahu díla. 

Práce v rozsahu 181 stran vlastního textu se zabývá rolí soudů v ochraně životního 
prostředí v rovině práva mezinárodního, evropského unijního i vnitrostátního 
(českého). Tomu odpovídá její členění: práce je logicky strukturována do čtyř velkých 
kapitol (kap. č. 2 až 5), z nichž prvá je věnována mezinárodnímu soudnictví, včetně 
rozboru postavení mezinárodních smluv v českém právním řádu, druhá evropskému 
unijnímu soudnictví, třetí českému ústavnímu soudnictví a čtvrtá českému soudnictví 
trestnímu, vždy ve vztahu k ochraně životního prostředí. Lze říci, že tyto hlavní kapitoly 
jsou objemově dobře vyváženy, všechny jsou vcelku přehledně vnitřně uspořádány do 
podkapitol a obsahují v závěru shrnutí s rekapitulací zásadních poznatků. Kandidátka 
v předmluvě konstatuje, že vědomě do práce nezahrnula oblast českého správního 
soudnictví, přestože tato oblast je z hlediska tématu role soudů v ochraně životního 
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prostředí velmi důležitá. S jejím vysvětlením, že totiž jde o materii velmi rozsáhlou, která 
by spíše zasloužila zpracování v samostatném díle, lze souhlasit. I tak je práce co do 
analyzovaných soudních rozhodnutí značně rozsáhlá a dílo dobře ukazuje, právě až na 
chybějící část o správním soudnictví, komplexní přístup kandidátky k vytčené 
problematice. 

V rámci zkoumání role mezinárodního soudnictví v ochraně životního prostředí 
postihuje autorka všechna důležitá mezinárodní soudní tělesa, která se zabývají alespoň 
do určité míry rovněž otázkami ochrany životního prostředí: Mezinárodní soudní dvůr, 
Mezinárodní tribunál pro mořské právo a Evropský soud pro lidská práva; zmiňuje též 
úlohu soudů rozhodčích. V případě každé podkapitoly se věnuje otázce historického 
vývoje „environmentální“ judikatury daného soudu a detailně popisuje skutkové 
okolnosti a právní závěry u těch nejdůležitějších případů, které se týkaly ochrany 
životního prostředí. Ve zvláštní podkapitole rozebírá vývoj ústavní úpravy postavení 
mezinárodních smluv v českém právním řádu, s důrazem na mezinárodní smlouvy 
s environmentálním obsahem. Stejným způsobem autorka postupuje rovněž v kapitole 
věnované rozboru role Soudního dvora Evropské unie v ochraně životního prostředí, 
kde si podrobně všímá též aktivit České republiky, ať již jde o vlastní řízení s účastí 
České republiky nebo o vyjadřování se České republiky v rámci řízení o předběžných 
otázkách kladených soudy jiných členských států Evropské unie. Popis role českých 
soudů v ochraně životního prostředí zahajuje kandidátka rozborem úlohy českého 
Ústavního soudu v této oblasti. Postihuje zde abstraktní i konkrétní kontrolu ústavnosti. 
Poté se věnuje, rovněž velmi detailně a do hloubky, českému trestnímu soudnictví 
v oblasti ochrany životního prostředí, přičemž zahrnuje i historii právní úpravy 
trestných činů proti životnímu prostředí a uvádí řadu příkladů postupu trestních soudů 
v konkrétních případech. 

Vyznění práce je jednoznačné: Role soudů v ochraně životního prostředí roste, a to na 
všech zkoumaných úrovních soudnictví, byť se četnost a intenzita ochrany poskytované 
životnímu prostředí na těchto jednotlivých úrovních liší, zejména v závislosti na 
existenci a stavu hmotněprávních ustanovení,  která daný soud používá jako podklad 
pro svou rozhodovací činnost, ať již jde o ustanovení práva mezinárodního, unijního 
nebo vnitrostátního. Například v případě českých soudů autorka správně poukazuje na 
stále narůstající objem a nepřehlednost environmentální legislativy, která soudům 
aplikaci právní úpravy jednoznačně ztěžuje. Na druhou stranu dokládá i příklad opačný, 
a to Evropský soud pro lidská práva, který rozvinul bohatou environmentální judikaturu 
pouze na základě interpretace Evropské úmluvy, v níž jakékoli ustanovení o životním 
prostředí zcela chybí. Celkově autorka na základě analýzy rozsáhlé judikatury všech 
zkoumaných druhů soudů dochází k závěru, že „soudům nečiní problém poskytnout 
životnímu prostředí a jeho jednotlivým složkám ochranu před negativními vlivy, naopak“ 
(str. 187), což chápu jako vyjádření obecně ochoty soudů poskytovat životnímu 
prostředí ochranu, a toho, že jsou soudy ochraně životního prostředí příznivě 
nakloněny. Soudy rovněž hojně aplikují základní právní zásady ochrany životního 
prostředí, které tak nabývají stále většího významu (str. 183). Hlavní problém vidí 
autorka ve stavu zákonů: správně konstatuje, že „předpokladem kvalitní ochrany 
životního prostředí jsou kvalitní zákony, jejich stabilita a relativní neměnnost“ (str. 188), a 
další problém pak ve výkonu soudních rozhodnutí.  
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Po stránce formální hodnotím práci vcelku kladně: z hlediska grafického je práce 
perfektní; z hlediska jazykového je možno konstatovat, že práce je psána s minimem 
překlepů a s pouze malým množstvím drobných jazykových chyb (typu „trestné činy, 
jenž“ či „tyto negativa“); na některých místech práce je snad možno vytknout značnou 
délku použitých souvětí, která mírně ztěžuje srozumitelnost výkladu. Kladně hodnotím 
zařazení seznamu zkratek, které nebývá pravidlem, přestože jde o užitečnou pomoc pro 
čtenáře. Co se týče práce s prameny, bibliografie je bohatá a velmi se mi líbí logicky 
uspořádaný přehledný seznam použitých soudních rozhodnutí na konci práce. Na 
druhou stranu bych kandidátce vytkla, že v citacích zdrojů v poznámkách pod čarou 
nerespektuje doporučenou citační normu ISO 690, ba navíc ani necituje prameny 
jednotným způsobem a na některých místech chybí uvedení strany v dokumentu, kde 
byla daná informace získána. Ohledně metodiky práce pak kandidátka v úvodu práce 
uvádí, jakými metodami postupovala (abstrakce, indukce a dedukce, analýza a syntéza); 
s tím je možno jen souhlasit, neboť jde o metody práce v tomto oboru standartní. 

Z hlediska obsahového je možno konstatovat, že předložená práce v dostatečné šíři a 
hloubce postihuje doktorandkou  zvolené téma. Autorka shromáždila a přehledně 
utřídila velké množství podkladového materiálu z rozhodovací praxe různých typů 
soudů mezinárodních i národních a při jejich posuzování často vyjadřuje vlastní názory 
a postřehy.  Vytýčila-li si autorka jako cíl své práce „prostřednictvím rozboru činnosti 
jednotlivých soudů a jejich judikatury zjistit, jak často soudy v oblasti ochrany životního 
prostředí rozhodují, jak se jejich rozhodování vyvíjí, jak se liší rozhodování na jednotlivých 
úrovních (národní, evropské a mezinárodní), která oblast životního prostředí je z hlediska 
rozhodování soudů oblastí problematickou a frekventovanou, zda soudy při svém 
rozhodování jsou životnímu prostředí „nakloněny“ či nikoli, zda tento jejich postoj je 
neměnný a jaký je tedy vliv činnosti soudů na ochranu životního prostředí“ (str. 8), pak je 
třeba konstatovat, že tomuto cíli dostála. Obecně mám k obsahu práce pouze tu 
připomínku, že velmi detailním a důkladným způsobem podává značné množství 
poznatků z rozhodovací praxe soudů, avšak menší důraz je kladen na zhodnocení a 
zejména zobecnění těchto poznatků a vyvození z nich nějakých hlubších závěrů či 
obecných trendů. Dílčí připomínky mám pak k následujícím místům práce: 

- v kapitole o českém ústavním soudnictví je značná pozornost věnována judikátům o 
vztahu vlastnického práva a životního prostředí, a nepoměrně menší pozornost pak 
rozhodování o právu na příznivé životní prostředí, přestože to zasahuje do tématu práce 
patrně zcela přímo; 

- v téže kapitole se s autorkou neztotožňuji se zařazením podkapitoly o judikatuře 
Ústavního soudu ohledně přezkumu ústavnosti obecně závazných vyhlášek obcí 
v samostatné působnosti; podle mého názoru tyto vyhlášky, byť se týkají třeba i veřejné 
zeleně nebo chovu zvířat, nelze považovat přímo za právní úpravu ochrany životního 
prostředí, ale jak i vyplývá z  judikatury Ústavního soudu, jde v nich o úpravu místních 
podmínek a zvláštností a o kvalitu života obyvatel obce, a nikoli o úpravu záležitostí 
patřících do působnosti správních úřadů jako výkon státní správy, kterou je právě i 
ochrana životního prostředí.  
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I přes výše uvedené kritické připomínky konstatuji, že doktorská disertační práce JUDr. 
Zuzany Šnejdrlové s názvem „Role soudů v ochraně životního prostředí“ vyhovuje 
požadavkům kladeným na tento druh kvalifikačních prací a doporučuji ji k ústní 
obhajobě. K ní navrhuji kandidátce následující doplňující otázky: 

1. Jaký má názor na myšlenku zřizování specializovaných mezinárodních soudů 
zaměřených na otázky ochrany životního prostředí, event. v případě vnitrostátních 
soudů zřizování specializovaných senátů? 

2. Autorka na str. 185 konstatuje, že (současná) role českého Ústavního soudu v oblasti 
ochrany životního prostředí není malá, avšak ani „není nijak zásadní“  - mohla by toto 
své konstatování blíže okomentovat a zhodnotit (co je příčinou tohoto stavu, zda jde o 
jev pozitivní nebo negativní, zda a jak by se to mělo změnit)? 

 

 

 

 

V Praze dne 9. října 2012 

 

                                                      

                

 

 

                                                 JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 


