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Posudek vedoucího diplomové práce

Diplomant: Aleš Vyhnánek

Téma a rozsah práce: Ochrana životního prostředí v judikatuře Evropského soudu pro lidská
práva
Předložená diplomová práce má celkem 77 stran, z toho cca 65 stran čistého textu. Kromě
úvodu a závěru je výklad rozdělen do pěti částí. První část představuje Evropskou úmluvu o
lidských právech (dále jen „Evropská úmluva“) a Evropský soud pro lidská práva (dále jen
„ESLP“), druhá část se zabývá vývojem environmentální judikatury ESLP a části třetí až pátá
jsou věnovány relevantní judikatuře ESLP, a to s rozdělením na oblast ochrany před hlukem,
před znečištěním z průmyslové činnosti a před jinými zdroji ohrožení životního prostředí.
Práci doplňují seznamy použitých zdrojů a zkratek a povinné součásti (cizojazyčné shrnutí,
abstrakty, klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 29. května 2015

Aktuálnost (novost) tématu: Autor si pro svou práci zvolil zajímavé a aktuální téma, které
sice není zcela nové, jemuž ale česká odborná právní literatura (na rozdíl od té zahraniční)
věnuje zatím pouze omezenou pozornost. Lidskoprávní přístup k ochraně životního prostředí
přitom představuje zajímavý doplněk tradičního regulatorního (command and control)
přístupu, umožňující – alespoň v některých případech – čelit selhání států při ochraně
životního prostředí. Zároveň se však jedná o přístup, který má své poměrně výrazné limity.
Analýza relevantní judikatury ESLP je v tomto směru velmi vítaným příspěvkem k odbornému
právnímu diskurzu.

Náročnost tématu: Zvolené téma v žádném případě není jednoduché, neboť vyžaduje
znalost Evropské úmluvy a činnosti ESLP a analýzu řady poměrně dlouhých rozhodnutí, která
existují pouze v cizojazyčných originálech (dosud žádný „environmentální“ případ řešený
ESLP se netýkal České republiky). Zpracování tématu obecně komplikuje nutnost pracovat
s cizojazyčnými (především anglickými) prameny; nezbytná je též schopnost analýzy a
kritického právního myšlení, u tématu si nelze vystačit pouze s deskriptivním přístupem.
Jistou výhodu představuje naopak jasné vymezení tématu a jeho relativně omezená šíře.

Hodnocení práce: Práci celkově hodnotím jako nadprůměrnou, autorovi prakticky nemám co
vytknout. Jeho výklad je srozumitelný a v nejlepším smyslu slova čtivý, v práci se prakticky
nevyskytují pravopisné chyby a překlepy, grafická úprava je na výborné úrovni. Autor vhodně
využívá poznámek pod čarou a svědomitě a formálně bezchybně odkazuje na použité zdroje.
Struktura výkladu je logická a umožňuje čtenáři udělat si jasnou představu o obsahu výkladu.
Část výkladu má popisný charakter (shrnutí jednotlivých případů), tento postup je však pro
navazující analytickou a hodnotící část nezbytný, neboť znalost judikatury ESLP nepatří mezi
notoriety. Nejzajímavější části výkladu jsou „komentáře“ jednotlivých případů, resp.
rozhodnutí ESLP: autor se nebojí polemizovat se závěry soudu či názory uvedenými
v odborné literatuře a upozorňovat na jejich možné slabiny, své názory přitom podpírá
srozumitelnými a přesvědčivými argumenty. Výborně je zpracován závěr práce, který není
pouhým shrnutím předchozího výkladu, ale jeho skutečným završením, v němž autor
upozorňuje na limity přínosu rozhodovací činnosti ESLP pro stav životního prostředí na území
smluvních stran Evropské úmluvy. Autor v práci prokazuje nejen svůj skutečný zájem
o pojednávanou problematiku a poctivý přístup k jejímu zpracování, ale též schopnosti a
dovednosti, jež jsou pro dobrého právníka nezbytné, ať už se jedná o kritické právní myšlení,
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dovednost práce s primárními i sekundárními zdroji či schopnost srozumitelného a přesto
odborného právního vyjadřování. Velmi mě těší, že si autor toto individuální téma vybral a
doporučuji mu věnovat se vědecké práci i v budoucnu.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK,
a doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm výborně.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autora požádala
o vyjádření k následujícím tématům:

1. Na str. 69 autor uvádí, že „[p]okud … nedojde k přijetí dalšího protokolu, který by
Úmluvu rozšířil o právo na příznivé životní prostředí, vliv Soudu na stav životního
prostředí ve smluvních státech Úmluvy pravděpodobně nikdy nebude příliš
významný“. V čem konkrétně by dle autorova názoru mohlo být zakotvení
specifického práva na příznivé životní prostředí přínosné, resp. do jaké míry by mohlo
pomoci překonat stávající limity ochrany životního prostředí prostřednictvím ESLP?
Dopadl by dle autorova názoru případ Kyrtatos proti Řecku jinak, pokud by se
stěžovatelé mohli dovolat svého práva na příznivé životní prostředí?

2. Má stávající environmentální judikatura ESLP reálný dopad na zlepšení životních
podmínek stěžovatelů? Jinými slovy, došlo v autorem analyzovaných případech, kdy
ESLP konstatoval porušení některého z práv chráněných Evropskou úmluvou
z důvodu zhoršení životního prostředí, v důsledku rozhodnutí ESLP (či alespoň pod
vlivem řízení před ESLP) k nápravě závadného stavu?

V Ústí nad Labem dne 14. června 2015

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

vedoucí diplomové práce


