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Právnická fakulta UK v Praze 

katedra práva životního prostředí 

 

 

Oponentský posudek  

 

Veronika Pochobradská: Právo na informace o životním prostředí 

v kontextu svobodného přístupu k informacím 

 

Datum uzavření rukopisu: 26.2. 2016 

 

Autorka se v posuzované diplomové práci na 76 stranách (včetně povinných příloh) zaměřila 

na oblast obecné části práva životního prostředí; konkrétně zpracovala problematiku právní 

úpravy zpřístupňování informací. Zpracovala pohled na platnou českou právní úpravu, a to 

srovnání úpravy čl.17 a 35 Listiny základních práv a svobod a zákonů č.106/1999 Sb. a 

č.123/1998 Sb. (dále jen „informační zákony“). Jedná se o společensky závažné téma. Pokud 

jde o náročnost, jde o středně náročné téma, kde je nutné se vyrovnat s nutností znalosti i 

ústavního a evropského práva. Na druhou stranu zase je třeba konstatovat, že k tématu 

existuje množství odborné literatury. Práce je aktuální, jak vzhledem k vývoji právní úpravy, 

tak k judikatuře.   

 

Samotný text diplomové práce je rozdělen do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Na počátku 

práce autorka zařadila ještě jeden odstavec, nazvaný Preambule, který je něčím mezi mottem 

a předmluvou. Autorčině poznámce o „snaze zachování životního prostředí v současném 

stavu“ by se dalo oponovat, s tím,  že například na Ostravsku by s ní občané pravděpodobně 

nesouhlasili. 

 

V první kapitole nazvané Úvod se autorka mimo jiné stručně zabývá teoretickými východisky 

zkoumané právní úpravy. V kapitole druhé, pojednávající o základních pramenech práva na 

informace, diplomantka popisuje obsah Aarhusské úmluvy, ústavní prameny českého 

vnitrostátního práva a oba výše zmíněné informační zákony. Bohužel pokud jde o prameny 

evropského unijního práva, zde se autorka omezila jen na jejich stručný výčet. Vzhledem 

k přímé závaznosti evropských nařízení ovšem považuji za nedostatek diplomové práce, že 

autorka neprovedla rozbor nařízení č. 1049/2001 a č.1367/2006. Na str. 22 postrádám odkazy 

na autorkou uváděné „názory“ k čl.35 odst.2 LZPS. V subkap. 2.6. postrádám vzhledem 

k tématu rozbor § 11 věty druhé zákona č. 123/1998 Sb. 

  

Jádrem diplomové práce jsou kapitoly 3 a 4. Autorka v kap. 3. popisuje a analyzuje platnou 

právní úpravu práva na informace o životním prostředí a v kap. 4. srovnává právní úpravu 

obou informačních zákonů. Ve skutečnosti provádí srovnání částečně již v kap. 3. Subkapitola 

4.4. je myšlenkově postavená na dvou pramenech cca. deset let starých, je otázkou, zda platí 

tyto názory, resp. informace i dnes?  
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K tvrzení autorky na str.30 o legálních definicích pojmů „veřejnost“ a „dotčená veřejnost“ si 

dovolím upozornit na § 3 zákona č.39/2015 Sb. Dále upozorňuji na chybné tvrzení na str.34: 

protože Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je správním úřadem a organizační 

složkou státu podle zákona č.147/2002 Sb., nelze jej zařazovat do druhé skupiny povinných 

subjektů.  

Závěr diplomové práce představuje v podstatě jen shrnutí jednotlivých kapitol, postrádám 

v něm vlastní autorčiny závěry vycházející zejména z kapitol 3. a 4.  

Formální stránka diplomové práce je na standardní úrovni, autorka uvedla všechny povinné 

přílohy vyžadované příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě kvalifikačních prací. 

Odborná literatura je citována často, přehledně a správně, avšak na druhou stranu je třeba 

autorce vytknout, že přehled použitých pramenů, zejména monografická díla, v příloze 

diplomové práce není seřazen abecedně podle autorů. Autorka také mohla věnovat více 

pozornosti závěrečným grafickým a jazykovým korekturám. 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Diplomová práce 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 velmi dobře. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím otázkám: 

1) Zhodnoťte ústavnost zákona č.123/1998 Sb. ve vztahu k čl.35 odst.2 Listiny 

základních práv a svobod. 

2) Diskutujte vztah § 11 zákona č.123/1998 Sb. a § 38 zákona č.500/2004 Sb. 

 

 

 

V Roztokách dne 19. března  2015    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

        oponent diplomové práce  


