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Tématem oponované diplomové práce je právní úprava z oblasti horizontálních právních 

nástrojů ochrany životního prostředí, účast veřejnosti na rozhodovacích procesech. Jedná se o 

společensky i právně závažné téma, neboť se dotýká i základních ústavně zaručených práv, na 

příznivé životní prostředí a právo na informace o životním prostředí. Toto téma je zároveň 

neustále aktuální, což dokazuje i současný legislativní vývoj v oblasti účasti veřejnosti na 

řízeních ve věci posuzování vlivů na životní prostředí a změny ve stavebním zákoně a zákoně 

o ochraně přírody a krajiny. 

 

Text diplomové práce je rozdělen do sedmi kapitol včetně úvodu a závěru. Autorka se nejprve 

zabývá východisky a pojmem účasti veřejnosti a pojmy veřejnost a dotčená veřejnost. 

Klíčovým je přitom rozbor Aarhusské úmluvy v kapitole 3. Poněkud ošizená je kapitola 

4.naznačující, že i v právu EU existují prameny právní úpravy účasti veřejnosti na 

rozhodovacích procesech  v oblasti ochrany životního prostředí. Z pro mě nepochopitelných 

důvodů se jimi však v této kapitole čítající jen dvě stránky (sic!) vůbec dále nezabývá.  

 

Jádro diplomové práce však tvoří pátá a šestá kapitola, analyzující platnou právní úpravu ve 

vnitrostátním právu. Autorka přitom honě využívá judikaturu soudů a nálezy Ústavního soudu 

ČR. Poukazuje přitom na celou řadu nedostatků při implementaci Aarhusské úmluvy, resp. 

absenci mnohých právních institutů a nástrojů. Cenná je zejména kapitola 6., kde se autorka 

kriticky zmiňuje o současném restriktivním pojetí dotčené veřejnosti, efektivitě účasti a 

navrhuje i některé možné změny platné právní úpravy, i když je si vědoma limitů, 

vyplývajících často i z mimoprávních podmínek (zejména politických). Toto se promítá 

ostatně i do závěrů práce. 

 

Oponovaná diplomová práce prokázala autorčinu schopnost seznámit se s prameny právní 

úpravy, nalézt příslušná fakta, tato utřídit, popsat a analyzovat. Práce má s výjimkou kapitoly 

4. komplexní charakter a logickou strukturu. Závěry představují shrnutí problematiky věcné i 

právní (de lege lata i de lege ferenda).  

 

Formální stránka diplomové práce je na standartní úrovni, autorka však měla pečlivěji provést 

korektury (např. opakované chyby v čísle správního řádu; uvedení zdrojů v příloze, které ale 

v textu v poznámkách pod čarou nejsou; překlepy, atd.). 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

 

Diplomová práce Lenky Hlaváčové splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních 

prací na PFUK v Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě, s navrženým hodnocením výborně. 
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V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím otázkám: 

 

1) Jak se staví judikatura Soudního dvora EU k výkladu čl.9. Aarhusské úmluvy?  

2) Jaké zájmy hájí spolky na ochranu životního prostředí v řízeních týkajících se ochrany 

životního prostředí?    

 

 

V Roztokách, dne 22. října 2014    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

         oponent diplomové práce  


