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odpadu 
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Vedoucí:   JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., LL.M. 

 

Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je velmi specifické, nicméně důležité, zajímavé a aktuální, zejména s ohledem na 

úvahy České republiky o vybudování hlubinného úložiště na našem území. Předmět práce je 

smysluplně vymezen. Nicméně postrádám v něm klíčovou „koncovku“: Práce se se totiž 

zabývá jen právními aspekty „výstavy“, ale nezabývá se právními aspekty provozu (včetně 

kolaudace) a především ukončení provozu, tj. způsobu uzavření hlubinného úložiště, které 

bude nepochybně spojeno se stavebními, popřípadě i hornickými činnostmi, a to s dopady či 

riziky na veřejné zdraví a životní prostředí. To jsou ovšem aspekty významné i pro posouzení, 

zda, kde a za jakých podmínek hlubinné úložiště vůbec umístit a postavit. Bude úložiště po 

ukončení provozu zasypáno či zabetonováno? Jak? V jakém právním či správním režimu 

(procesu) by to mohlo povolovat? 

 

K systematice práce: 

 

Práce (na 68 stran čistého textu) je logicky rozdělena - kromě Úvodu a Závěru - do 4 kapitol. 

V kapitole 1 se autorka zabývá pojmem hlubinného úložiště. V kapitole 2 právní úpravou 

vztahující se k hlubinnému úložišti. Do této kapitoly jsou poněkud nesystematicky zařazeny i 

oddíly 2.4. „Institucionálním zabezpečení“ (pojednávající o příslušných orgánech výkonné 

moci a státní správy na daném úseku) a 2.5. „Finančním zabezpečení“. Tyto oddíly autorka 

jen měla vydělit do samostatných kapitol. Ve stěžejní kapitole 3. pak rozebírá jednotlivé 

správní procesy, jejichž předmětem je v tom či onom aspektu výstavba hlubinného úložiště: 

počínaje postupem vydání politiky územního rozvoje, konče stavebním řízením. V zajímavé, 

analyticky pojaté kapitole 4. se pak autorka zabývá účastí dotčených obcí a veřejnosti v 

jednotlivých správních procesech. Závěry mají podobu stručných a jasných shrnutí hlavních 

zjištění autorky, mají oporu v předchozím textu. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je po obsahové stránce kvalitní a zajímavá. Autorka prokázala znalost speciální 

problematiky atomového práva, týkající se předmětu její práce, i potřebných širších 

souvislostí s obecnou částí správního práva, zejména poměrně složitých otázek jednotlivých 
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forem správní činnosti (správních úkonů, jako je opatření obecné povahy, rozhodnutí a 

závazné stanovisko) a správních procesů. 

 

Rukopis vychází ze stavu v listopadu 2016. Práce je díky tomu zpracována z převážné části 

podle „starého“ atomového zákona č. 18/1997 Sb. Ten byl ovšem z převážné části zrušen ke 

dni 1.1.2017, kdy nabyl účinnosti „nový“ atomový zákon č. 263/2016 Sb. Díky tomu jsou 

některé části textu nepoužitelné, což samozřejmě není chyba autorky. Jde však 

o nepoužitelnost vesměs jen z formálního hlediska, neboť normativní podstata nové zákonné 

úpravy zůstala podobná. Smysl práce tedy není novým zákonem významně dotčen. Přesto 

k některým obsahovým změnám došlo. Např. na str. 25 autorka píše, že „podle § 25 (starého 

– pozn. P.S.) atomového zákona … stát ručí za bezpečné ukládání všech radioaktivních 

odpadů“. Nový atomový zákon – navzdory své pozoruhodné podrobnosti – nic podobného 

nestanoví. Nebo ano? Proč asi? 

 

Mám-li být kritický, práce má jisté rysy popisnosti. Myslím, že si autorka mohla na některých 

místech položit závažnější otázky, popřípadě se se zamyslet na některými problémy, které se 

nabízejí. Např. v oddílech 3.4. a 3.5. o zásadách územního rozvoje a územním plánu se nabízí 

otázka, jak by měl stát postupovat v případě, kdy dotčený kraj či obec odmítne (či po nějakou 

dobu bude odmítat) schválit ve svém územním opatření obecné povahy (tj. v zásadách 

územního rozvoje, popřípadě územním plánu) konkrétní plochu pro úložiště v souladu 

s politikou územního rozvoje. Jak by bylo možné takovou nezákonnou nečinnost kraje či obce 

právně řešit? Nebo na str. 20 autorka uvádí obecnou proklamaci o „konečné a 

nepřenositelné“ odpovědnosti státu za nakládání s radioaktivními odpady ve smyslu § 107 

odst. 4 nového atomového zákona. Nicméně nekonfrontuje ji s „reálnou“ zákonnou úpravou, 

která omezuje odpovědnost držitele povolení za škodu způsobenou jaderným zařízením, jakož 

i odpovídající ručení státu za tuto škodu, do částky 8 mld Kč (§ 35 a 37 starého atomového 

zákona). 

 

Konkrétně: 

 

Ke str. 16-18: Z textu, v němž autorka interpretuje směrnice Euratomu, není jasné, z čeho (ze 

kterého ustanovení) dovozuje mezinárodněprávní závazek (povinnost) České republiky 

vybudovat hlubinné úložiště. Názor, který cituje z monografie J. Handrlici na str. 18, že jde 

„do značné míry o realizaci závazku plynoucího z evropského práva“, nevyplývá - 

přinejmenším jasně a srozumitelně - z předchozího vlastního výkladu autorky. Co to znamená 

„do značné míry“? 

 

Ke str. 47: Názor autorky, podle něhož územní rozhodnutí bude třeba jen k nadzemní části 

úložiště, není dostatečně (konkrétně) právně odůvodněn. Autorka se zřejmě domnívá, že jde o 

„důlní dílo“ či „důlní stavbu pod povrchem“. Proč? 

 

Ke str. 53: Autorka píše: „… teoretické rozlišení účastníků … není důležité. Práva mají 

všichni účastníci stejná.“ To je chyba. Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu nemají 

stejná práva jako účastníci podle § 27 odst. 2 správního řádu. V čem například? 

 

K oddílu 4.8.: Velmi kvalitní, analytické zpracování složité problematiky účastenství jiných 

subjektů než žadatele (zejména obcí a spolků) v řízení o povolení k umístění jaderného 

zařízení podle atomového zákona. 
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K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje stručně, jasně, stylisticky vyspěle a kultivovaně. Tok textu je logický. 

Práce se dobře čte. Na str. 17 je roztomilá chybička: „státy měli povinnost …“. 

 

K pramenům: 

 

Autorka si vyhledala a pečlivě zpracovala prakticky veškerou dostupnou literaturu ke 

zvolenému tématu. Rovněž okruh použité judikatury je vybrán smysluplně a dostatečně. 

Citace jsou přesné a poctivé. Jen citace pramenů z internetových stránek by měly obsahovat i 

určení data, kdy si je autorka vyhledala, a to kvůli případným pozdějším změnám 

v internetové adrese pramene. Např. v pozn. pod čarou č. 33 na str. 19. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Prosím autorku, aby se při obhajobě pokusila odpovědět na mé otázky či připomínky výše. 

 

II. 

 

Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji 

klasifikovat známkou „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 10.2.2017 

 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK v Praze 

 


