Posudek vedoucího diplomové práce
Diplomant: Nina KREMPLOVÁ MENDRYGALOVÁ
Téma a rozsah práce: Česká inspekce životního prostředí
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 5z stran samotného textu, rozděleného,
mimo úvod a závěr, do čtyř základních kapitol. Práce obsahuje všechny předepsané součásti a po
formální stránce splňuje všechny požadavky předepsané pro tento druh prací.
Datum odevzdání práce: 30. března 2018
Aktuálnost (novost) tématu: Problematice právní úpravy postavení a činnosti České inspekce
životního prostředí je v odborné literatuře věnována pozornost pravidelně. V současné době se
zájem o toto téma opírá nejen o aktuální vývoj na jednotlivých úsecích složkové ochrany
životního prostředí, ale rovněž o změnu obecné úpravy státního dozoru.
Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za standardně náročné. Jeho obtížnost plyne
především z rozsahu zkoumané právní materie.
Hodnocení práce: Cílem předložené práce je analýza postavení a činnosti České inspekce
životního prostředí (ČIŽP) zejména se zaměřením na změny, které do českého právního řádu
přineslo přijetí nového kontrolního řádu a právní úpravy odpovědnosti za přestupky. Práce je po
obsahové stránce rozdělena do dvou základních oblastí. V první autorka nastiňuje potřebu
ochrany životního prostředí a postavení ČIŽP v jejím rámci. Podrobněji pak rozebírá vývoj
postavení ČIŽP, její organizaci a vymezuje aktuální rozsah její působnosti.
Klíčovou částí práce je zejména 3. kapitola, ve které autorka postupně podrobně rozebírá
jednotlivé fáze dozorové činnosti ČIŽP zahrnující kontrolní činnost na místě a ukládání
nápravných opatření a sankcí. V navazující 4. kapitole se zaměřila na ostatní, nedozorovou
činnost ČIŽP. Z textu práce je zjevné, že je autorka s daným tématem velmi dobře obeznámena.
Při zpracování se neomezuje pouze na popis právního stavu, ale nabízí rovněž jeho velmi
podrobné a kritické hodnocení. Vychází přitom rovněž z dostupné odborné literatury
a relevantní judikatury.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené mohu konstatovat, že
předložená diplomová práce Niny Kremplové Mendrygalové splňuje stanovené požadavky
a doporučuji ji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně.
Otázky k ústní obhajobě:
1. Může, a pokud ano, za jakých podmínek, ČIŽP upustit od uložení sankce v souvislosti
s ukládáním nápravného opatření?
2. Zhodnoťte působnost ČIŽP na úseku poplatků podle zákona č. 254/2001 Sb. Jaké změny
v tomto směru přináší aktuální návrh novely zákona o vodách (sněmovní tisk č. 45/0)?
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