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 Posuzovaná bakalářská práce o rozsahu cca 41 stran číslovaného textu (bez titulních 

stran, obsahu, abstraktu a seznamu literatury) se zaměřila na otázku kdy a v jakém postavení 

vystupují obce a jejich orgány v samostatné a přenesené působnosti v ochraně jednotlivých 

složek životního prostředí. Dále je v práci stručně podán přehled organizace ochrany 

životního prostředí a některé další související otázky.  

Práce je přehledně členěná, logicky uspořádaná, její těžiště odpovídá názvu práce. 

Autorka vycházela z vybrané literatury a příslušné právní úpravy. Škoda, že se jí nepodařilo 

upozornit alespoň na některá sporná místa v postavení obcí v rámci ochrany složek životního 

prostředí, jak se jim věnuje i judikatura a odborná literatura. 

Z konkrétních připomínek k předložené práci uvádím: 

 

- ke str. 3, 44: autorka chybně cituje Listinu základních práv a svobod jako „ústavní 

zákon č. 2/1993 Sb.“, resp. na str. 44 jako „zákon“ (na str. 44 je nesprávně citována i 

Ústava České republiky jako „zákon“); 

- ke str. 7: text o tom, že v rámci „dekoncentrace“ jsou otázky životního prostředí 

řešeny vždy co nejblíže k místu, kterého se týkají, opomíjí uplatňování principu 

decentralizace; 

- ke str. 11 an.: text kapitoly 3. o právním postavení obcí na mnoha místech zbytečně 

odbíhá od základního tématu, když jen heslovitě uvádí některé známé skutečnosti 

z literatury či právní úpravy (sporný význam má např. uvádění práv občanů obce na 

str. 12, bez jakéhokoli rozboru, navíc neúplně, zcela jsou pomíjena práva dalších osob 

atd.); 

- ke str. 14: zásadnější připomínku mám k formulaci, že v § 10 obecního zřízení jsou 

taxativně vymezeny případy, kdy obec v samostatné působnosti může ukládat obecně 

závaznou vyhláškou občanům povinnosti. Jde o překonaný názor, pokud ho studentka 

zastává, měla se vyrovnat jak s judikaturou Ústavního soudu, tak i s mnoha názory 

v odborné literatuře minimálně za posledních deset let, které vycházejí z jiných 

pravidel pro vydávání obecně závazných vyhlášek, včetně těch, které ukládají 

povinnosti. V zásadě se nevyžaduje, aby se obce opíraly o ustanovení § 10 obecního 

zřízení nebo o zvláštní zákon. Navíc povinnosti ukládané obecně závaznými 

vyhláškami nesměřují jen vůči „občanům“.  

 

Text práce byl ověřen systémem THESES.CZ, podle něhož je nejvyšší míra 

podobnosti práce s jinými texty rovna okolo 0 %.  

 

Celkově hodnotím bakalářskou práci tak, že splňuje požadavky kladené na tento 

stupeň kvalifikační práce, předběžně ji hodnotím známkou „velmi dobře“. 



 

Doporučuji autorce, aby se v rámci ústní obhajoby vyjádřila, kdy lze mají obce 

postavení dotčeného orgánu v řízeních týkajících se ochrany složek životního prostředí.  

 

 V Plzni dne 28. dubna 2017 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


