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Vyjádření k projektu Luďka Plachkého 
 

Je pro mě velkou ctí a potěšením poskytnout své vyjádření k projektu Luďka Plachkého, kterým se uchází o 

podporu Nadačního fondu UP. Působím na Právnické fakultě Univerzity Palackého (PF UP) jako odborná 

asistentka pro obor Právo životního prostředí a jako vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání, které 

zastřešuje výuku dovednostních předmětů, včetně Studentské právní poradny, v níž studenti PF UP 

poskytují pro bono právní poradenství, a street law programu, v jehož rámci studenti PF UP výukovými 

projekty rozšiřují právní povědomí žáků a studentů na základních a středních školách.   

Luďka Plachkého znám již dva roky právě díky street law programu, do kterého byl zapojen. Oproti svým 

spolužákům vynikal Luděk Plachký tím, že již za studia na Slezském gymnáziu v Opavě vymyslel a 

realizoval vzdělávací projekt pro základní a střední školy s cílem upozornit na to, jak každý člověk může 

přispět k čistějšímu ovzduší. Nejen, že projekt Emise s odchodem Luďka Plachkého na VŠ (na Právnickou 

fakultu UP) neskončil, ale pokračuje dál a rozšiřuje se na další partnerské ZŠ a SŠ. Když jsem se o tomto 

projektu dozvěděla, nadchla mě akceschopnost a přímočarost autora projektu, ale také obrovská snaha 

měnit věci okolo sebe, které jiní přehlížejí, protože si myslí, že s nimi nejde nic dělat. Nabídla jsem 

Luďkovi Plachkému zapojení Právnické fakulty UP do projektu Emise, a to prostřednictvím svého 

volitelného předmětu Environmentální právní klinika, který na PF UP vyučuji. Zapojení se do projektu 

Emise dodalo předmětu smysluplnou náplň, která budoucím právníkům umožňuje zažít pocit přispět svým 

dílem k naplňování veřejného zájmu, ale rozvíjí také solidaritu mezi lidmi (zde mezi studenty VŠ, SŠ a 

ZŠ). Studenti PF UP se do projektu Emise zapojují jako experti na právo životního prostředí – pomáhají na 

informačních brožurách pro veřejnost a připravují výukový blok pro studenty projektových středních škol. 

Projekt překládaný Nadačnímu fondu UP posouvá účast (PF) UP na projektu Emise na vyšší úroveň, a to ve 

dvou liniích: vědecké a popularizační. Projekt by měl umožnit jeho předkladateli hlubší teoreticko-

praktický vhled do právní ochrany ovzduší v EU, a to účastí na konferencích, konzultací s odborníky a 

vlastní publikační činností. Právo EU a judikatura Soudního dvora EU poskytuje tématu ochrany ovzduší 

neopomenutelnou dimenzi a nabízí odpověď na otázku, kde je v našem systému ochrany životního 

prostředí chyba – je to v legislativě, praxi správních orgánů nebo v chování znečišťovatelů? A jako roli při 

tom sehrává veřejnost? Cílem předkládaného projektu je také umožnit rozšíření povědomí studentů UP, 

studentů SŠ a ZŠ v Olomouckém kraji a široké veřejnosti o potřebě chránit ovzduší, o nepříznivých 

důsledcích znečištěného ovzduší pro naše zdraví, ale také o možnostech každého z nás přispět k čistějšímu 

ovzduší.  

Projekt Luďka Plachkého považuji za mimořádně kvalitní a promyšlený záměr, který nepřispívá pouze 

k osobnímu rozvoji předkladatele, ale má i důležitý společenský rozměr. V případě potřeby vám ráda 

poskytnu bližší informace. 
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