
Posudek oponenta rigorózní práce 

Diplomant: Andrej Bareš 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Integrovaná prevence znečištění a ochrana 

životního prostředí. Práce je přehledně zpracována na 154 stranách v 10 kapitolách. 

Datum odevzdání práce: červenec 2014 

Aktuálnost (novost) tématu: Úprava integrované prevence je v právu Evropské unie známá 

již od roku 1996, v českém právu pak od roku 2003. Nejedná se tedy o téma zbrusu nové. 

K jeho novosti a aktuálnosti ovšem přispívá poslední zásadní novelizace, která proběhla 

v roce 2013. Z  výše uvedených důvodů lze téma práce hodnotit jako spíše aktuální. 

Náročnost tématu: Náročnost je dána především novostí právní úpravy, neboť novelizace 

v roce 2013 byla velmi rozsáhlá a vzhledem k termínu odevzdání původní práce i velmi 

čerstvá. Náročnost tématu zvyšuje (jak ostatně upozorňuje i sám rigorózant) i nedostatek 

odborné literatury k tématu. Z těchto důvodu považuji téma práce za náročné. 

Hodnocení práce: Rigorózní práce má celkem 154 stran v10 kapitolách s přílohami. Členění 

práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň je takřka bezchybná 

- práce neobsahuje téměř žádné překlepy, formátování práce je kvalitní a bezchybné, atd. 

Práce je také napsána neobvykle zdařile po straně stylistické a jazykové. Jedinou možnou 

výtkou je zvážení používání zdůraznění pro snazší orientaci v textu a připojení krátkých 

úvodů k provázání jednotlivých kapitol.  

Autor se v práci zabývá všemi podstatnými otázkami spojenými s integrovaným povolením. 

Samostatné kapitoly tak věnuje otázkám pramenů, principů, základním pojmům, vztahu 

integrovaného povolení k jiným právním předpisům, zúčastněným subjektům, řízení o vydání 

integrovaného povolení, integrovanému povolení a odpovědnosti na úseku integrované 

prevence. Práce přináší mnoho zajímavých a nikoliv povrchních informací například o 

fungování technických pracovních skupin na str. 28, popisu přípravy dokumentů BREF nebo 

popisu tvorby integrovaného povolení na str. 74 práce. Autor hojně a správně cituje odbornou 

literaturu i judikaturu soudů na vnitrostátní i unijní úrovni.  

Práce autora však získané poznatky nedostatečně analyzuje, zamýšlí se nad nimi a nenavrhuje 

možná řešení. Přestože integrace povolení je obtížná spíše po věcné než po právní stránce, lze 

v této problematice nalézt i zajímavé právní otázky a autor se jich dotýká, ať se jedná o 

problematiků účastenství, kterou zkomplikovala judikatura Nejvyššího správního soudu, nebo 

otázku vzájemného řetězení právních aktů při vydávání integrovaného povolení. Autor tyto 

otázky zmiňuje, cituje k nim judikaturu, ale vlastní právní názor k nim nezastává. Pokud 

zastává, je tento názor velmi stručně spíše nastíněn a není zcela správný. Na straně 77 

rigorózní práce autor uvádí: „Jednotlivci z řad „nedotčené“ veřejnosti nejsou považováni za 

účastníky řízení a nemohou se odvolat proti vydanému povolení ani následně podat žalobu ke 

správnímu soudu, pokud s vydaným povolením nesouhlasí.“ Autor opomíjí možnost 

„neúčastníků“ z řad veřejnosti podat žalobu i bez předchozího odvolání a nezamýšlí se vůbec 

nad dopady jejich postavení (srovnej k tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 



dubna 2014 čj. 4 As 157/2013). Z citované literatury je například zřejmé, že autor se zabýval i 

články Mgr. Šrytra, ale v celé práci jsem nenašla zamyšlení nad konkrétní věcnou podstatou 

kauzy obnovy elektrárny Prunéřov a návrhem možného řešení (je-li nějaké).  

Uvedené výtky souvisí s obecnějším, systémovým problémem celé práce. Autor si nestanovil 

cíl práce, neklade si v úvodu otázky, které chce prací zodpovědět (kromě konstatování 

nedostatku odborné literatury, kterou ovšem nelze suplovat diplomovou ani rigorózní prací). 

Právě vhodně položené otázky by přitom pomohly při kritickém zkoumání jednotlivých 

institutů, prokázaly by jeho schopnosti právní analýzy i argumentace, umožnily by mu práci 

hlouběji zaměřit. V závěrech práce by se pak autor mohl soustředit na zodpovězení těchto 

otázek a navrhovat jejich řešení. Vzhledem ke kvalitě práce je totiž výše uvedené zcela 

bezpochyby v možnostech autora. 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že 

předložená práce splňuje požadavky kladené na uznání diplomové práce za práci rigorózní na 

Právnické fakultě UK, a doporučuji ji proto uznat.  

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení 

následujících otázek:  

1. Rozbor kauzy obnovy elektrárny Prunéřov (včetně návrhu možných řešení) a její zobecnění 

k praktickým problémům.  

2. Soulad současného stavu v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k soudům s unijním a 

mezinárodním právem. Spolu s návrhem na možná řešení.  

V Praze dne 8. 4. 2015 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


