
Vyjádření vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant: Michaela DVORSKÁ    

Téma a rozsah práce: Právní regulace znečišťování ovzduší na komunální úrovni  

Předložená práce je zpracována v rozsahu 79 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr, do pěti 

základních kapitol. Vedle obligatorních náležitostí autorka do práce zařadila rovněž přílohy doplňující 

samotný text práce.     

Datum odevzdání práce: duben 2015 

Aktuálnost (novost) tématu: S přijetím nové právní úpravy ochrany ovzduší v podobě zákona                    

č. 201/2012 Sb. se nabízí celá řada příležitostí pro srovnávání předcházející a nové právní úpravy, 

srovnávání s evropským unijním právem atd. Autorka se zaměřila na problematiku ochrany ovzduší na 

komunální úrovni, která patří, s ohledem na stav ovzduší v ČR, mezi nejvíce diskutované oblasti. Současně 

se jedná o oblast, která je spjata s některými dlouhodobě neúspěšně řešenými problémy a kde v jádru 

řešení leží ryze právní otázky. Na tyto otázky se autorka v práci zaměřila především.          

Náročnost tématu: Téma považuji za standardně náročné.              

Hodnocení práce:  Po obsahové stránce hodnotím předloženou práci jako nadstandardně zpracovanou. 

Předpokladem úspěšného zpracování bylo rozumné vymezení rozsahu tématu, které autorce umožnilo 

v mezích diplomové práce nejen popsat všechny relevantní aspekty daného úseku právní úpravy, ale 

především podrobně a smysluplně analyzovat identifikované nedostatky.    

 

Východiskem práce je vymezení imisních limitů jako základního právního nástroje, jehož prostřednictvím 

stát definuje cíle v oblasti ochrany ovzduší a jejich konfrontace se skutečným stavem ovzduší (kapitola 2.). 

Zmíněné limity se pak v různé míře uplatňují v rámci koncepčních a administrativních nástrojů, jejichž 

systému a charakteristice autorka věnovala kapitoly 3. a 4. Jejich obsah je zaměřen především na 

vymezení a zhodnocení rozdílů, které přinesla nová právní úprava. Funkčnost systému těchto nástrojů 

pak autorka demonstrovala na problému připojování k (odpojování od) systému zásobování tepelnou 

energií. Navazující 6. kapitola, zaměřená na způsob regulace jednotlivých kategorií lokálních zdrojů 

znečišťování ovzduší, nejlépe demonstruje autorčin pozitivní přístup k tématu. Diskusi k nedostatkům 

právní úpravy založila nejenom na obecně dostupných pramenech, ale využila i osobních konzultací se 

zástupci dotčených institucí, opatřila si touto cestou řadu pracovních materiálů a v neposlední řadě 

zahrnula do svých úvah i srovnání se zahraniční právní úpravou. Své závěry pak vystavěla na znalosti 

uvedených podkladů, jejich srovnání a kritickém hodnocení.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Michaely Dvorské hodnotím jako 

vynikající a doporučuji ji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně.      

 

Otázky k ústní obhajobě:  

1. Základem úvah při hledání možností kontroly „lokálních topenišť“ v domácnostech je poměřování 

práva na nedotknutelnost obydlí s jinými Listinou zaručenými právy. Nabízí ochrana některého 

z dotčených práv (právo na život, zdraví, příznivé životní prostředí) lepší východiska pro 

případné „prolomení“ práva na nedotknutelnost obydlí?   

2. Prosím o vyjádření k aktuálnímu návrhu novely zákona o ochraně ovzduší v části upravující 

kontrolu „lokálních topenišť“ z hlediska jeho ústavnosti a funkčnosti. 

 

  

V Praze dne 18. května 2015     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

         vedoucí d.p.  


