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I. Téma, koncepce práce a použité metody 

Autor předložené disertační práce si zvolil téma, které je velmi aktuální, odborně náročné a 

společensky závažné, především v souvislosti s následky jaderných havárií, naposledy havárie 

v japonské Fukušimě. Zpracování zvoleného tématu vyžaduje nejen právní erudici, ale také schopnost 

orientovat se v technických aspektech jaderné energetiky. Po přečtení předložené práce musím 

konstatovat, že autor obojí splnil – v práci se zrcadlí nejen potřebná právní erudice, ale také autorův 

přehled v oblasti jaderné energetiky. Výběr tématu a jeho zpracování v podobě disertační práce 

oceňuji také z toho pohledu, že odborných publikací v českém jazyce na toto téma není dle mého 

názoru dostatek. 

Předložená disertační práce je koncipována velmi široce, což vyplývá již z jejího názvu i z cíle práce 

uvedeného na str. 7, kde autor uvádí: „Tato práce si klade za cíl komplexně zpracovat recentní  vývoj 

v atomovém právu jak na národní, tak i na mezinárodní a evropské úrovni.“ To je jistě chvályhodný 

záměr, ten však může mít i svá úskalí, především nedostatečnou hloubku provedené analýzy. To je 

také případ předložené disertační práce, v níž byl autor veden snahou pojmout atomové právo 

komplexně. Tomu odpovídá i rozsah práce, který je dle mého názoru nadstandardní, ale také hloubka 

provedené analýzy a vyšší míra popisnosti, než bych u disertační práce očekávala. 

II. Formální stránka práce a práce se zdroji 

Z formálního hlediska splňuje předložená práce požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce 

vnitřními předpisy UK a PF UK. Určitým nedostatkem je chybějící seznam zkratek, které autor v práci 

používá. V některých případech naopak zkratky nepoužil, i když by jejich zavedení a systematické 

používání text práce zpřehlednilo (např. zkratka pro „starý“ a „nový“ atomový zákon). Text práce by 

byl místy čitelnější, kdyby autor používal kratší odstavce.  

Co se týče práce se zdroji, má disertační práce rezervy. Domnívám se, že disertační práce mohla čerpat 

vzhledem k částečnému zaměření na mezinárodní a evropské aspekty atomového práva z širší palety 

zahraničních zdrojů. Stejně tak mohly být v práci víc využity komentáře relevantních právních 

předpisů, např. Ústavy ČR, přestupkového zákona, trestního zákona, správního řádu, občanského 

zákoníku ad. Některé má autor v seznamu použité literatury, jiné v něm zcela chybí.  

Disertační práce obsahuje celkem 723 poznámek pod čarou, které jsou až na drobné výjimky 

zpracovány v souladu s citační normou. Touto výjimkou jsou citace kolektivních monografií, u 

kterých autor neodkazuje na autory konkrétních částí. Co se týče charakteru poznámek pod čarou, 



autor je hojně využívá k vysvětlení pojmů nebo doplnění informací nad rámec textu práce. V těchto 

poznámkách však chybí odkazy na konkrétní zdroj informací. Nejde přitom o banalitu, protože odkazy 

na zdroje není nutné uvádět pouze o obecně známých informací a u vlastních názorů. Odkazy na 

zdroje v práci bohužel chybí i tam, kde autor píše o mezinárodních či evropských aspektech 

atomového práva nebo o zahraniční právní úpravě.  

III. Obsahová stránka práce a její struktura 

Disertační práce je rozdělena do třinácti kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly na sebe logicky 

navazují.  K obsahu disertační práce mám následující připomínky: 

 Na str. 30 - 31 autor vymezuje rozdíly mezi „atomovým“ a „jaderným“ právem, toto vymezení 

však nepůsobí přesvědčivě. 

 Na str. 39 v posledním odstavci před podkapitolou 4.2 autor zmiňuje, že standardy U.S. NRC 

(Komise pro jadernou regulaci USA) „posloužily jako zdroj pro různé metodiky vydané 

Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.“ Zcela chybí odkaz na zdroj této informace, ale 

také např. uvedení, jakých metodik SÚJB se to týká. 

 Na str. 41 autor uvádí: „Přísně vzato, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak úplně 

neskončilo rozdělení na Evropskou unii a Společenství, jak je to velmi často v literatuře 

uváděno...“ K tomuto tvrzení chybí odkaz na jakoukoli literaturu. Na téže straně je bez odkazu 

také vymezení sekundárních aktů práva EU, tj. nařízení a směrnic. 

 Na str. 60 uvádí namátkově výčet rozhodnutí dle stavebního zákona, která jsou potřeba pro 

realizaci záměru, kterým je výstavba a následně provoz jaderného zařízení, a zde uvádí mj. 

kolaudační souhlas. Bude v případě záměru jaderného zařízení ve světle novely stavebního 

zákona postačovat kolaudační souhlas? 

 Na str. 61 – 63 najdeme exkurz do zahraničních systémů licencování jaderných zařízení. 

V této části práce zcela postrádám odkazy na zahraniční zdroje! Podle čeho autor vybral právě 

ty země, které vybral, a jaký význam měl tento exkurz mít pro práci jako celek? 

 Na str. 66 autor uvádí, že zakotvení možnosti vydat povolení dle takového zákona na dobu 

neurčitou je „pozitivním momentem.“ Tato možnost má jistě i své nevýhody a rizika – bylo by 

vhodnější, kdyby autor v práci uvedl i případné nevýhody a rizika povolení na dobu neurčitou. 

 Na str. 80 autor odkazuje na definici odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. U této definice 

postrádám zmínku o tom, že odpad musí být kromě splnění jednotlivých kritérií z definice 

také zařaditelný do Katalogu odpadů. 

 V kapitole 6.4 postrádám podrobnější zmínku o tom, kde v ČR se uvažuje o vybudování 

trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva. 

 Pozitivně hodnotím rozbor prvků nezávislosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

uvedených na str.122 – 124. Dala by se nezávislost SÚJB ještě nějak posílit? Má autor v této 

souvislosti návrh de lege ferenda? 

 Zaujal mě autorův návrh, že by SÚJB mohl být speciálním stavebním úřadem pro stavby 

jaderných zařízení. Vidí autor v tomto návrhu nějaká úskalí? 

 Na str. 191 – 192 autor pojednává o zkušebním provozu jaderných zařízení a v závěru pak 

nejednoznačně uvádí, že „výslovné povolení ke zkušebnímu provozu jaderného zařízení již 

v českém právu nenajdeme.“ Znamená to, že stavební úřad nemůže nařídit zkušební provoz 

jaderného zařízení ve smyslu stavebního zákona? 

 Na str. 212 autor odkazuje na kritické názory  nevládních organizací, opět bez odkazu na 

konkrétní zdroj. 

 Na str. 213 uvádí, že účast veřejnosti dle zákona č. 100/2001 Sb. je umožněna jen právnickým 

osobám a že je vyloučena v případě osob fyzických. Je tomu skutečně tak? 

 Na str. 206 v poznámkách pod čarou autor Listinu základních práv a svobod cituje jako 

ústavní zákon, a to celkem čtyřikrát za sebou! 



 Na str. 214 uvádí autor rozhodnutí Komise pro dodržování Aarhuské úmluvy, která rozhodla, 

že Česká republika porušila čl. 6 odst. 2 Aarhuské úmluvy ve vztahu k německé veřejnosti. 

Jak Česká republika na toto rozhodnutí Česká republika zareagovala? Byla přijata nějaká 

opatření, aby k tomu v budoucnu nedocházelo? 

IV. Závěrečné vyjádření k práci 

Předložená disertační práce JUDr. Bc. Eduarda Kloboučka splňuje požadavky na disertační práci 

z doktorského studijního oboru Právo životního prostředí na PF UK. Autor v ní naplnil cíle, které si 

v úvodu stanovil a prokázal schopnost samostatného zpracování odborného tématu na odpovídající 

jazykové a stylistické úrovni. Široké pojetí disertační práce neumožnilo, aby se autor do hloubky 

věnoval vybraným problematickým aspektům zvoleného tématu, na druhou stranu se mu podařilo 

zpracovat zvolené téma komplexně. Disertační práce vyhovuje stanoveným formálním požadavkům, 

práce se zdroji však mohla být kvalitnější (zejména širší využití dostupných zahraničních zdrojů a 

komentářové literatury). 

Na základě výše uvedeného předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. Pro účely obhajoby navrhuji následující otázky: 

1) Jaké výhody a nevýhody či rizika má novým atomovým zákonem zavedená možnost vydat 

povolení k provozu jaderného zařízení na dobu neurčitou? 

2) Je podle platné české právní úpravy možné, aby prodloužení platnosti povolení provozu 

jaderného zařízení bez provedení jakýchkoliv faktických změn v zařízení podléhalo 

posuzování vlivů na životní prostředí a pokud ne, je takový postup v souladu s mezinárodními 

závazky České republiky? 

3) Jaké konkrétní změny české právní úpravy či aplikační praxe v oblasti atomového práva byste 

navrhoval a proč?  

 

 

V Olomouci 4. 9. 2018     JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. 

 

 

 


