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Úvodem 

Vypůjčím-li si slova z výroční zprávy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z roku 2017, 

jaderná energie, radioaktivita a ionizující záření z pozemských a kosmických přírodních zdrojů 

vždy ovlivňovaly život na Zemi. Teprve v návaznosti na objevy tzv. paprsků X německým 

fyzikem C. W. Röntgenem koncem roku 1895 a tzv. uranových paprsků francouzským fyzikem 

H. Becquerelem počátkem roku 1896 se však staly předmětem vědomé lidské činnosti a zájmu. 

Prakticky okamžitě začalo být jasné, že jaderné technologie mohou být velmi užitečným 

pomocníkem. Dnes je hojně využíváme v medicíně, průmyslu, zemědělství, energetice a řadě 

dalších oblastí. Nesou však s sebou i rizika spojená s působením ionizujícího záření na živé 

organismy. Tato rizika je třeba dobře znát a patřičně usměrňovat. Jedním z nástrojů předcházení 

a usměrňování těchto rizik jsou i právní nástroje. Doktorand JUDr. Bc. Eduard Klobouček  (dále 

jen „autor“) zpracoval disertační práci s názvem „Evropské a české atomové právo 

v kontextu práva energetického a práva životního prostředí (renesance nebo úpadek)“ , 

která zahrnuje 730476 znaků včetně mezer. 

 

Oponovaná disertační práce se na 255 stranách (zbytek tvoří povinné přílohy dle Opatření 

děkana č.17/2017 a autorovy vlastní přílohy) zabývá nesmírně aktuální, společensky závažnou 

a právně náročnou problematikou v oblasti zvláštní části práva životního prostředí, kterou je 

právní úprava mírového využití atomové energie a ionizujícího záření.  

 

Jak uvádí sám autor, v atomovém právu lze historicky vypozorovat legislativní vlny, které vždy 

reagovaly na jaderné havárie, které se odehrály v Three Mile Island, Černobylu a ve Fukušimě. 

Dodávám však, že vývoj legislativy ovlivnila trochu také havárie menšího rozsahu v bývalém 

Československu, slovenských Jaslovských Bohunicích, kdy tato událost z roku 1977 

rezonovala ještě v době přístupu Slovenska do EU v roce 2004 (Protokol č.9 ke Smlouvě o 

přistoupení států k EU č. 44/2004 Sb.m.s.). 

 



2 
 

Poznámka na závěr úvodu posudku: V názvu disertační práce se objevuje výraz „atomové 

právo“. Autor jej také na str.30 definuje. Z řady míst jeho disertační práce vyplývá, že jej autor 

považuje, cituji „za právní obor“ nebo „právní odvětví“ a staví jej chvíli vedle práva životního 

prostředí nebo správního práva, jindy zase označuje atomové právo za jejich součást. Měl by 

v tom mít jasněji.   

 

Ke struktuře a obsahu disertační práce 

Text disertační práce je strukturován do 13 kapitol, včetně úvodu a závěru. V první kapitole, 

nazvané Úvod, autor shrnuje význam právní úpravy na úseku zvoleného tématu, připomíná 

milníky vývoje přístupů států k jaderné politice, a především představuje strukturu své 

disertační práce a výzkumné otázky. 

Oponovaná disertační práce je strukturována tak, že autor při svém výkladu postupuje od 

obecných témat ke zvláštním. V kapitole 2.pojednává o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření, přičemž se jedná o věcné uvedení čtenáře do dané problematiky. Kapitola 

3. navazuje historickým úvodem do dané problematiky na českém území. Od kapitoly 4. se pak 

čtenář již setkává s právní problematikou mírového využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření. Důraz je kladen ze strany autora zejména na výklad zákona č. 263/2016 Sb., atomový 

zákon, zákona č. 18/1997 Sb. (dosud zbytkově platný „starý“ atomový zákon v oblasti 

odpovědnosti za jadernou škodu) a právních předpisů EURATOM. Zajímavá je bezesporu 

kapitola 5., kde autor zařadil i drobnou komparaci licenčního systému jaderných aktivit ve 

vybraných zemích. Další kapitoly autor pojal jako průvodce po právních úpravách 

souvisejících, zejména pokud jde o trestní a přestupkovou odpovědnost či odpovědnost za 

jaderné škody. Závěrečné kapitoly 10. a 11. se zabývají vztahem právní úpravy atomového 

zákona a souvisejících právních předpisů s právem životního prostředí, správním právem a 

předpisy zabývajícími se energetikou.   

Stěžejní pozornost v závěrečných kapitolách disertační práce je věnována (v kap.11) zejména 

složité problematice účasti veřejnosti na různých řízení týkajících se posuzování a povolování 

výstavby jaderných zařízení. Tady bych měl jednu kritickou poznámku. Autor zde opakovaně 

uvádí kritiku ze strany nevládních ekologických organizací, pokud jde o nedostatečnou českou 

právní úpravu účasti veřejnosti ve světle Aarhusské úmluvy. Dobře, ale autor se vůbec 

nezmiňuje, zda tuto kritiku vznesla také odborná právnická veřejnost, třeba z řad akademiků. 

V celé kapitole téměř nezmiňuje (kromě obecné učebnice) odbornou literaturu na toto téma. To 

by mělo být ve vědecké práci reflektováno.  

Kapitola 12. pak představuje potřebný vhled do budoucna, pokud jde o očekávaný vývoj 

v oblasti právní úpravy mírového využívání jaderné energie. Kapitola 13. následně uvádí 

shrnutí a závěry celé disertační práce.  

Strukturu oponované disertační práce považuji za logickou a systematickou. Pozitivně 

hodnotím zařazování souhrnů za jednotlivými kapitolami. Oceňuji bohatou faktografii a 

komentování vlastního textu v poznámkách pod čarou. Autor tématu zjevně rozumí a má již i 

praktické zkušenosti z pracovní pozice v rámci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tím 

zároveň využil příležitosti uvést své vlastní názory, při určitém (patrně) prozatímním deficitu 
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odborné literatury, zejména k novému atomovému zákonu. Některé kapitoly jsou však bohužel 

spíše jen popisné a vlastní výsledky vědeckého výzkumu autora v podstatě nezprostředkují 

(jako např.kap.8). 

 

K závěrům disertační práce 

Závěry v kapitole 13. představují spíše shrnutí podstatných závěrů, ke kterým již autor došel 

v průběhu jednotlivých předchozích kapitol. Což není jistě na škodu. Závěry odpovídají na 

vytčené cíle a výzkumné otázky, přičemž pokud jde o otázku položenou v samotném názvu 

disertační práce, autor se v závěrech podle svých vlastních slov mírně kloní spíše k renesanci. 

To odpovídá vcelku i mému názoru. Vývoj české politiky, legislativy i judikatury v posledních 

letech jde výstavbě jaderných zařízení dle mého názoru spíše „na ruku“. Mimochodem, slovo 

„úpadek“ mi přijde poněkud přepjaté, navíc se k tomu, v čem by se dal spatřovat úpadek 

atomového práva, autor v závěrech mohl vyjádřit jasněji.  

Konkrétní připomínky: 

 

Str.5 třetí odstavec: nevím, co má autor na mysli slovy „nepříjemné události“, doufám, že ne 

jaderné havárie v Černobylu či Fukušimě, to bych považoval za eufemismus, případně 

nemístnou mravní otrlost. 

 

Str. 41 – poslední odstavec, obecné výklady o povaze pramenů sekundárního práva považuji za 

zbytečné odbíhání od základního tématu práce. 

 

Str.61 – 63 Zajímavá je bezesporu kapitola 5., kde autor zařadil i drobnou komparaci licenčního 

systému jaderných aktivit ve vybraných zemích. Zajímalo by mě, proč třeba neuvedl jaderné 

velmoci jako je  Rusko, Kanada, Čína, nebo Indie a především, proč neuvedl, dle jakých kritérií 

vybral zrovna jím uváděných pět zemí. 

 

Str.105, str.139 – za neefektivní považuji fakticky duplicitní výklad o trestní odpovědnosti, 

rozumím, proč to takto autor pojal, ale stačilo na str.105 odkázat na kapitolu 9.1. a v ní obě 

rozebírané problematiky spojit do jednoho textu. 

 

Str.140 – domnívám se, že by ve výčtu trestných činů mohl být i § 294 trestního zákoníku.  

 

Str.151 -přestože autor uzavřel práci k červenci 2018, zde píše o budoucím vývoji, k čemu 

„dojde po 1.červenci 2017“. Text působí spíše jako výtažek odborného článku z konference. 

  

Str.172 nemohu úplně souhlasit s tvrzením, že atomové právo je o něco starší než právo 

životního prostředí. První mezinárodní úmluvy týkající se životního prostředí byly přijímány 

již v průběhu 19.stol. a v první půli 20.stol. Dílčí české zákony týkající se především složkové 

ochrany životního prostředí či péče o zdraví lidu byly přijaty rovněž dříve než-li až 

v 70.letech 20.stol.  
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Str.173 přehled mezinárodních úmluv není okomentován, proč zrovna tyto autor na toto místo 

své disertační práce zařadil?  

Str.178 první odstavec, neexistuje termín „zvláštní právo životního prostředí“. 

Str.180, str. 206 a i jinde: Listina základních práv a svobod formálně není ústavním zákonem, 

i když je  součástí ústavního pořádku. 

Str.185 u ekonomických nástrojů chybí výjimka z poplatkové povinnosti za odběr povrchové 

vody pro průtočné chlazení výzkumných jaderných reaktorů dle zák.č.254/2001 Sb.  

Str.186 u vztahu atomového zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny není uvedena citace 

judikátu. 

Str.195 a násl. autor píše o energetickém právu, ale neuvádí jeho vymezení či alespoň odkaz 

na odbornou literaturu, která by jej vymezovala, dokonce na str.196 uvádí, že „samotné 

energetické právo je ještě starší než právo atomové“ jelikož první regulaci představuje zákon 

již z roku 1919?!  

Str.218 – co si myslí autor, je ČEZ, a.s., povinným subjektem alespoň podle zákona 

č.123/1998 Sb.? 

Str.228 první odstavec: autor přejal chybný názor S.Malého. 

Str.251 – autor uvádí chybný název zákona č.123/1998 Sb. 

Práce s odbornou literaturou 

Pokud jde o práci s odbornou literaturou a dalšími prameny, oponovaná disertační práce je 

vybavena opravdu bohatým poznámkovým aparátem. Autor důsledně citoval použité prameny 

a odbornou literaturu. Totéž platí pro citaci judikatury. Seznam použitých pramenů uvedl 

v přílohách disertační práce, čímž splnil i požadavky Opatření děkana č.17/2017. Své analýzy, 

syntézy a závěry opíral o odbornou literaturu a judikaturu, avšak činil i své vlastní úvahy. 

Pokud jde o citace, je třeba ovšem uvést, že autor v řadě případů nedodržoval obsah citační 

normy ISO 690, např. neuváděl citace článků či kapitol v monografiích ve správném tvaru či 

opakovaně neuváděl čísla vydání učebnic správního práva či práva životního prostředí atd. 

Formální náležitosti  

Pokud jde o formální požadavky na tento typ kvalifikační práce, tyto autor rovněž splnil. Práce 

je psána čtivým jazykem bez zjevných gramatických chyb, i když místy se objevují překlepy 

(například tři již v anglickém názvu disertační práce, a to hned na dvou místech – na titulu a v 

abstraktu), chybějící/přebytečná slova či chybná čísla paragrafů. Autor tedy zjevně nevěnoval 

pozornost závěrečným korekturám.  

Disertační práce je vybavena bohatými a zajímavými barevnými přílohami, vhodně 

doplňujícími předchozí text disertační práce (i když je třeba říct, z hlediska uživatelského, že 

bez předchozí znalosti textu disertační práce nejsou některé přílohy srozumitelné). 
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Závěr 

Předložená disertační práce JUDr. Bc. Eduarda Kloboučka splnila cíle, které si autor při jejím 

zpracování stanovil v úvodu. Konstatuji, že práce jako celek odpovídá požadavkům na 

disertační práce z doktorského studijního oboru právo životního prostředí. Oponovaný text je 

zajímavý, čtivý, věcná i právní stránka je vyvážená. U použitých vědeckých metod převažuje 

deskripce, analýza a syntéza, jazykový, teleologický a historický výklad. Autor prokázal 

schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, jakož i schopnost její výsledky kvalifikovaným 

způsobem dále zprostředkovat, o čemž svědčí tato disertační práce.  

Předloženou disertační práci JUDr. Bc. Eduarda Kloboučka proto v souladu s čl. 82 

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

obhajobu disertační práce. 

Otázky k obhajobě 

 

1) Autor podal v kapitole 11. korektní výklad, pokud jde o účast veřejnosti status quo. 

Zajímal by mě však jeho osobní názor na danou problematiku de lege lata a de lege 

ferenda. 

2) Domníváte se (viz str. 106, 140), že by šlo využít v rámci trestní odpovědnosti i § 298 

trestního zákoníku, když § 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech uvádí, že se zákon o 

odpadech nevztahuje na nakládání s radioaktivními odpady?  

 

V Roztokách, dne 28.8. 2018   

                                              

  doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

     oponent 


