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Posudek vedoucího diplomové práce

Diplomant: Lucie Ignasová

Téma a rozsah práce: Role obcí v ochraně ovzduší dle nové právní úpravy
Předložená diplomová práce má celkem 74 stran, z toho 58 stran čistého textu. Kromě úvodu
a závěru je výklad rozdělen do šesti částí. První dvě části jsou věnovány obecným
východiskům tématu: věcným souvislostem ochrany ovzduší a právní úpravě obcí, včetně
vývoje jejich role v ochraně ovzduší. Další čtyři části se pak zabývají rolí obcí v různých
oblastech relevantních z hlediska ochrany ovzduší: v rámci využití území, při umisťování a
povolování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v oblasti regulace dopravy a ve vztahu
ke znečišťování ovzduší fyzickými osobami nepodnikajícími. Práci doplňují seznam použitých
zdrojů, čtyři přílohy a povinné součásti (cizojazyčné shrnutí, abstrakty, klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 4. září 2015

Aktuálnost (novost) tématu: Byť platná právní úprava ochrany ovzduší již není zcela nová
(zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nabyl účinnosti dne 1. září 2012), roli obcí není při
její analýze zpravidla věnována samostatná pozornost, v tomto směru lze tedy téma
považovat za nové. Téma je též aktuální: úkolem obcí jako základních územních
samosprávných celků je pečovat o rozvoj svého území a potřeby svých občanů, otázka, do
jaké míry mohou ovlivňovat kvalitu „svého“ ovzduší, je tedy zcela na místě.

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně náročné. Pro jeho zpracování je třeba
orientace nejen v řadě předpisů práva životního prostředí, ale též ve správním právu obecně,
zejména ve vztahu k postavení obcí, nutná je i minimální znalost věcných souvislostí
problematiky (která je však u témat z oblasti práva životního prostředí pravidlem). Na
druhou stranu je téma omezeno na českou právní úpravu a žádný z jeho dílčích aspektů
neklade zvláštní nároky na pochopení, při znalosti relevantních právních předpisů by tedy
jeho zpracování nemělo pro studenta právnické fakulty představovat zásadní problém.

Hodnocení práce: Práce přináší relativně ucelené zpracování zvoleného tématu, je z ní
zřejmý autorčin zájem, svědomitost a vědecká poctivost. Z hlediska formálního nemám
zásadní připomínky: až na drobné stylistické neobratnosti a občasné chyby v interpunkci je
práce po jazykové stránce v pořádku, grafická úprava je standardní. Kladně je třeba hodnotit
bezchybné odkazy na použité zdroje. Samotný výklad má logickou strukturu a neopomíjí
žádný z podstatných aspektů zvolené problematiky. Z hlediska obsahového kladně hodnotím
již výše zmíněnou snahu o ucelenost výkladu; je však třeba říci, že práce je převážně popisem
relevantní právní úpravy, kritická analýza a úvahy de lege ferenda se objevují jen ojediněle.
Dílčí připomínku směřuji k ne zcela šťastnému směšování možností obcí v přenesené a
v samostatné působnosti: skutečnost, že určitá pravomoc je (či bude) přiznána obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností neznamená posílení role obce jako územního
samosprávného celku (viz zejména výklad navrhované novely zákona o ochraně ovzduší
v kapitole 6.1.2 a její následné kladné hodnocení v závěru práce). V závěru práce mi chybí
odpověď na výzkumnou otázku položenou v úvodu, tedy „zda stávající právní řád poskytuje
obcím dostatečnou oporu a prostředky k ovlivňování a především zkvalitňování ‘obecního’
ovzduší“ (str. 2). Oceňuji naopak zařazení příloh, které vhodně doplňují část výkladu
věnovanou nízkoemisním zónám.
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Přes výše uvedené připomínky konstatuji, že
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Prosím autorku, aby se v rámci obhajoby
vyjádřila k následujícím tématům:

1. Na str. 58 autorka hodnotí zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jako „zdařilý
právní předpis“. S ohledem na pojednávané téma by bylo vhodné upřesnit, zda zákon
o ochraně ovzduší ve srovnání s předchozí právní úpravou dle autorčina názoru
posílil, či naopak oslabil, možnosti obcí při ochraně ovzduší a jaké jsou případně
v tomto směru její návrhy de lege ferenda.

2. Obec a ekonomické nástroje ochrany ovzduší – srovnání právní úpravy dle zákonů
č. 86/2002 Sb. a č. 201/2012 Sb.

V Jakartě dne 9. září 2015

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

vedoucí diplomové práce


