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Úvodem 

Ve své disertační práci se autorka zaměřuje na jednu z významných oblastí evropského práva, 

a to na oblast vnitřního trhu EU. Zároveň se však jedná o téma z oblasti práva životního 

prostředí, neboť autorka se podívala na tuto oblast z pohledu vztahu společné politiky ochrany 

životního prostředí (čl. 191 – 193 SFEU). Oceňuji tedy multidisciplinaritu vybraného tématu. 

Zajímavostí je, že oba instituty mají společný rok 1986, kdy Jednotný evropský akt jednak 

zavedl společnou politiku ochrany životního prostředí do primárního práva a jednak definoval 

v primárním právu pojem vnitřní trh. Zároveň však oba instituty stojí ve vzájemném 

konfliktu, a tomu autorka věnovala obsah své disertační práce. 

Téma lze považovat bezesporu za právně i věcně zajímavé, kterému však dosud, alespoň 

v české odborné literatuře (konflikt ochrany životního prostředí a vytváření společného 

vnitřního trhu) nebyla věnována taková pozornost, jakou by si téma zasloužilo. Považuji tento 

konflikt totiž vzhledem k obsahu tématu za společensky závažný a vysoce aktuální. Jedná se 

dle mých znalostí o první disertační práci na PFUK, zabývající se tímto tématem. 

Ke struktuře a obsahu 

Hodnocená disertační práce o délce 167 stran (plus přílohy) je strukturována - vedle Úvodu a 

Závěru – do sedmi kapitol (kapitolou č. 1 je Úvod, takže vlastně osmi plus závěr), jež se dále 

vnitřně člení a to až do tří úrovní. Z tohoto důvodu je lze hodnotit jako přehledné.  

V Úvodu autorka předkládá výzkumné otázky a formuluje cíle své disertační práce. Na str. 9 

uvádí, že hlavním cílem je vymezení a analýza problematik ochrany životního prostředí a 

vnitřního trhu samostatně i v jejich vzájemné souvislosti a nastínění budoucího směřování 

ochrany životního prostředí v kontextu prohlubování vnitřního trhu. Autorka chtěla ukázat, 

jakým způsobem jsou ekologické a ekonomické zájmy v právu EU zohledněny. Ve vztahu 

k relevantní judikatuře si vytkla za cíl zjistit, zda je SDEU při řešení daného konfliktu spíše 

konzistentní, či je nakloněn změnám ve výkladu a upřednostnění jednoho či druhého zájmu. 
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Druhá kapitola se zabývá základními pojmy, především pojmem „životní prostředí“ a 

„ochrana životního prostředí“ a pochopitelně pojmem „vnitřní trh EU“. Autorka dochází 

k závěru, že ačkoliv samotný pojem „životní prostředí“ není dodnes v primárním právu EU 

definován, tento deficit nevyvolává výraznější praktické problémy. 

Třetí kapitola se věnuje historickému vývoji ochrany životního prostředí v rámci 

mezinárodního práva, na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Například subkapitola 3.1., 

týkající se vývoje ochrany životního prostředí, mě alespoň co do části týkající se konferencí 

OSN o životním prostředí, vysloveně zklamala, neboť je povrchní, neúplná a spíše na úrovni 

diplomové práce. Podobně je tomu i s ostatními dvěma oddíly. Například na str. 37 autorka 

věnovala aktuálnímu 7. Akčnímu programu pro životní prostředí jen necelé čtyři řádky (sic!). 

Čtvrtou kapitolu autorka koncipovala jako pojednání  o vývoji vnitřního trhu EU a základních 

principech jeho fungování. Autorka zde vynechala záměrně hlubší rozbor otázek ochrany 

životního prostředí, aby se soustředila na popsání a rozbor problematiky fungování vnitřního 

trhu. Vztahům, resp. konfliktu vnitřního trhu a ochrany životního prostředí, se věnuje až 

v následujících kapitolách (5. až 7.). Tento přístup chápu. 

Pátá kapitola se dotýká ochrany životního prostředí ve vztahu k vnitřnímu trhu. Fakticky by se 

ale mohla tato kapitola nazývat také „ochrana životního prostředí a volný pohyb zboží“. 

Klíčová je zde práce autorky s judikaturou Soudního dvora EU, a to zejména v případech 

tarifního omezení dovozu a vývozu v zájmu ochrany životního prostředí, zákazů 

množstevního omezení či výjimek ze zákazu omezení volného pohybu zboží. Nechybí rozbor 

dnes již legendárních případů Bluhme Bees Case či Danish Bottles Case, na nichž se daná 

problematika vyjasňovala a profilovala, ale i novějších judikátů. Pátá kapitola představuje 

jednoznačně pro mě jádro hodnocené dizertační práce a hodnotím ji jako nejzdařilejší. 

V šesté kapitole se autorka zabývala z pohledu ochrany životního prostředí jednou ze čtyř 

základních tržních svobod – poskytování služeb. Zde měla ztíženou úlohu, neboť judikatura 

SDEU je na tomto úseku dosud poměrně omezená. V porovnání s jinými kapitolami práce je 

tato výrazně kratší, popisnější a neopírá se tolik o odbornou literaturu.   

Sedmá kapitola se věnuje soutěžnímu právu EU a jeho vztahu k ochraně životního prostředí. 

Původně se tyto dvě oblasti a jejich pravidla vyvíjely relativně nezávisle na sobě. Autorka 

však dokládá, že se pod vlivem judikatury SDEU a legislativní činnosti Komise začaly 

vzájemně prolínat.  

Poslední, osmá kapitola hodnocené disertační práce, je zaměřena na význam Soudního dvora 

EU pro vývoj unijní politiky životního prostředí. Autorka dochází k závěru, že význam 

judikatury SDEU je pro ochranu životního prostředí klíčový. Proti tomuto závěru samozřejmě 

nic nenamítám, jen uvažuji, proč tato kapitola nebyla zařazena spíše v první třetině práce 

v úvodních obecných kapitolách, případně, jaký vztah má ke kapitole 5., pokud je zařazená až 

za ní ?! Osobně ve způsobu zpracování této kapitoly nespatřuji žádný vědecký přínos rozvoji 

oboru, tato kapitola je popisná a obsahuje až notoriety. 
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Následuje kapitola Závěr, která představuje nejen shrnutí, ale i autorčiny kritické názory a 

náměty de lege ferenda.  Nejen v závěru práce, ale i v rámci jednotlivých kapitol nechybí 

potřebný autorčin syntetický pohled, vč. jejích kritických úvah de lege ferenda. Závěry práce 

myslím mohou vhodně posloužit pro diskusi u ústní obhajoby. 

Hodnocenou práci považuji vzhledem k jejímu tématu za logicky a systematicky vystavěnou 

(až snad na nepoměr kapitoly 6. k ostatním a nelogické zařazení kapitoly o významu 

Soudního dvora EU až ke konci disertační práce). Pokud jde o použité metody tvorby, autorka 

v práci postupuje především za použití metody deskriptivní, analytické a komparační (v 2. 

kapitole práce s německou, švýcarskou a rakouskou úpravou).  

Autorka měla ztíženou úlohu v tom, že se nemohla příliš opírat o českou odbornou literaturu, 

která konfliktům mezi ochranou životního prostředí a vnitřním trhem dosud věnovala spíše 

minoritní pozornost. Z tohoto důvodu čerpala zdroje převážně v angličtině, za všechny 

uveďme zejména prof. de Sadeleera. Naopak se mohla opřít o bohatou judikaturu SDEU. 

Základní cíle práce autorka dle mého názoru splnila. Toto konstatování opírám hlavně o její 

kapitolu Závěr. V Závěru autorka přehledně shrnuje zásadní poznatky z jednotlivých kapitol, 

odpovídá na výzkumné otázky z Úvodu práce a uvádí i návrhy de lege ferenda.  

Formální náležitosti  

 

Pokud jde o formální požadavky na tento typ kvalifikační práce, domnívám se, že tyto autorka 

splnila. Práce je vybavena poznámkovým aparátem, autorka citovala použité prameny a 

odbornou literaturu často a správně. Seznam použitých pramenů uvedla v přílohách. Práce je 

psána čtivým jazykem bez zjevných gramatických chyb a překlepů. Zároveň oceňuji častou a 

přesnou citaci soudní judikatury, která významně dokresluje popis a analýzu zvoleného 

tématu, a o které autorka opírá i své četné úvahy. 

      

Další připomínky k textu práce 

 

str.13 - Listina základních práv a svobod není zákon! 

 

str.20 - v případě poznámky pod čarou č.31 by bývalo bylo vhodnější uvést, že 

Washingtonská úmluva je v ČR naplňována především soustavou evropských nařízení, 

zejména nařízení č.338/97/ES. 

 

str.29 – příklady mezinárodních úmluv z oblasti přelomu 60. a 70.let bych doporučoval volit 

pečlivěji. 

 

Na str.29/30 autorka poněkud nevhodně míchá rozhodování mezinárodních soudních 

tribunálů a rozhodčích tribunálů, přičemž uvádí jen notoricky známé základní případy. 
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 str.162 začátek prvního odstavce: doporučuji nehovořit o „principu ochrany životního 

prostředí“, nýbrž o politice ochrany životního prostředí. 

 

Závěr 

 

     Předložená disertační práce Mgr. Lenky Scheu splnila cíle, které si autorka při jejím 

zpracování stanovila. Domnívám se, že práce jako celek odpovídá požadavkům na disertační 

práce z oboru právo životního prostředí. I přes výše uvedené dílčí připomínky konstatuji, že 

autorka prokázala schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, jakož i schopnost její výsledky 

kvalifikovaným způsobem dále zprostředkovat. Zejména kapitoly č. 5. a 7. mohou být 

přínosem pro rozvoj oboru právo životního prostředí. 

     Předloženou disertační práci Mgr. Lenky Scheu proto v souladu s čl. 66 Pravidel pro 

organizaci studia na PFUK doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací. 

 

Otázky k obhajobě 

 

K ústní obhajobě navrhuji,  

1) aby autorka vysvětlila svůj názor na budoucí směřování ochrany životního prostředí 

v kontextu prohlubování vnitřního trhu EU, zejména po brexitu, 

2) aby autorka rozvedla a odůvodnila svůj názor na str. 165, že by ochrana životního 

prostředí měla být v zakládacích smlouvách výslovně uvedena jako legitimní důvod 

pro omezování základních svobod. 

 

 

V Roztokách dne 18.6. 2017                                                 doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

 

 

  

 

 

 


