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Diplomová práce Anny Vaněčkové na téma „Posuzování vlivů na životní prostředí – 

Komparace české a australské právní úpravy“ má celkem 88 stran, z toho 68 stran vlastního 

textu a skládá se z osmi kapitol (včetně úvodu a závěru), dvou příloh a dále seznamu zkratek, 

seznamu pramenů, anglicky a česky psaného abstraktu a resumé a seznamu klíčových slov. 

Splňuje tak veškeré požadované formální náležitosti. Byla odevzdána 4. ledna 2016. 

 

Aktuálnost tématu. Téma práce považuji za vysoce aktuální. Jedná z hlediska ochrany 

životního prostředí o jeden z klíčových nástrojů, jehož právní úprava a její aplikace přináší 

řadu problémů. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v ČR byla opakovaně 

předmětem kritiky ze strany EU (Komise). V minulém roce pak byla přijata rozsáhlá novela 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 39/2015 Sb.), která 

byla reakcí na výtky směřující proti nedostatečné transpozici ze strany EU. Práce se zaměřuje 

na komparaci české a australské právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí, což 

umožňuje zpracování problematiky z nového úhlu pohledu. Způsob zpracování tématu jeho 

aktuálnost tématu plně reflektuje. 

 

Náročnost tématu je dána vedle poměrně komplikovanou a novou právní úpravou s 

řadou vazeb zejména na problematiku stavebního zákona. Náročnost tématu dále zvyšuje 

zaměření na porovnání se zahraniční právní úpravou, což zvyšuje též nároky na práci 

s cizojazyčnými prameny.  Z těchto důvodu považuji téma práce za poměrně náročné.  

 

Hodnocení práce. Diplomová práce Anny Vaněčkové po úvodu nejprve obecně 

vymezuje posuzování vlivů na životní prostředí (pojem, cíl a hlavní zásady), dále se ve dvou 

kapitolách věnuje mezinárodnímu a unijnímu zakotvení tohoto institutu. V páté nejrozsáhlejší 

kapitole popisuje platnou právní úpravu v České republice, včetně mezistátního posuzování. 

Rozbor české právní úpravy v páté kapitole lze hodnotit jako poměrně zdařilý, byť autorka 

pojmenovává pouze některé problémové otázky a ne vždy přináší jejich hlubší analýzu (např. 

v případě vymezení navazujícího řízení či omezení účastenství v navazujícím řízení pouze na 

část dotčené veřejnosti). Kladně lze hodnotit analýzu a hodnocení novely právní úpravy 

posuzování vlivů na životní prostředí, kterou přinesl zákona č. 39/2015 Sb. Šestá kapitola je 

věnována posuzování vlivů na životní prostředí v Austrálii a poslední pak komparaci české a 

australské právní úpravy, kdy se autorka zaměřuje na porovnání z hlediska efektivity, 

praktičnosti a účasti veřejnosti. 

K obsahu práce mám z hlediska vymezení tématu práce dvě připomínky. Práce se 

nezabývá posuzováním vlivů koncepcí na životní prostředí (tzv. strategická EIA), byť osobně 

považuji toto zúžení jako jednoznačně vhodné, měla diplomantka v úvodu na tuto skutečnost 

upozornit a odůvodnit ji. S ohledem na vymezení tématu práce by dále mělo být vlastní 

komparaci a australské právní úpravě věnováno více prostoru. V práci, které má přímo 

v tématu komparaci právní úpravy, by mělo být porovnáno více hledisek resp. institutů první 

úpravy.  

Celkově se však jedná o zdařilou logicky strukturovanou práci, která přináší kvalitní 

analýzu právní úpravy posuzování vlivů projektů na životní prostředí obohacenou o srovnání 

s australskou právní úpravou. Diplomantka se snaží o vlastní tvůrčí zpracování. K tomu dobře 

využívá odbornou literaturu včetně anglicky psané a soudní judikaturu. K jazykové a 

stylistické stránce práce a jejímu grafickému zpracování nemám žádné připomínky. 

  



Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Celkově hodnotím práci diplomovou práci 

Anny Vaněčkové jako velmi dobrou až výbornou a jako takovou ji doporučuji k  ústní 

obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Zhodnoťte právní úpravu soudního přezkumu posuzování vlivů na životní prostředí 

(včetně navazujícího řízení). 

2) Zhodnoťte právní úpravu účasti veřejnosti v procesu EIA a v navazujícím řízení. Je 

podle Vás stávající právní úprava plně kompatibilní s požadavky plynoucími 

z unijního práva? 

 

 

 

 

V Praze dne 18. ledna 2016      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 

         oponent diplomové práce 


