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Diplomant: Pavlína Žejšková 

Téma a rozsah práce: Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně 
životního prostředí 

Práce je zpracována v rozsahu 105 stran textu rozděleného, mimo úvod a 
závěr, do tří základních kapitol. Práce splňuje všechny formální náležitosti, 
obsahuje všechny předepsané přílohy.  

Datum odevzdání práce: leden 2011 

Aktuálnost tématu: Problematika deliktní odpovědnosti fyzických osob nabyla 
na aktuálnosti přijetím nového trestního zákona. Vzhledem k faktu, že ani 
nová právní úprava není považována za dostatečnou, např. z hlediska 
souladu s evropským právem, je zcela nabíledni, že je předmětem odborné 
diskuse, diplomové práce nevyjímaje. Oblast odpovědnosti za správní delikty 
je, vzhledem ke své roztříštěnosti a poměrně značné proměnlivosti, rovněž 
poměrně vděčným a rovněž aktuálním tématem ke zpracování.  

Náročnost tématu: Téma rozhodně považuji za náročné. Autorka si obtížnost 
zpracování tématu ještě ztížila tím, že svůj zájem neomezila pouze na jednu 
z oblastí deliktní odpovědnosti, ale pokusila se zpracovat jak problematiku 
trestných činů, tak správních deliktů. Vzhledem k rozsahu materie, kterou při 
tomto přístupu musí obsáhnout a vzhledem k rozsahu diplomové práce je 
evidentní, že není možné zvolené téma zpracovat v celé jeho šíři.  
Hodnocení práce:  Autorka práci rozdělila do tří základních kapitol. V první se 
obecně zabývá problematikou odpovědnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí a vymezením postavení deliktní odpovědnosti v tomto obecném 
rámci. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor, či spíše popis, trestněprávní 
odpovědnosti a třetí kapitola je následně věnována oblasti správních deliktů. 
Práci mohu vytknout několik základních nedostatků. Z obsahového hlediska se 
jedná o drobnější nedostatky spočívající v zařazení textu vymezujícího rozdíly 
mezi správními a soudními delikty až do kapitoly 4.2, když tento rozbor 
představuje úvod do problematiky deliktní odpovědnosti jako takové. Druhým 
nedostatkem je zařazení kapitoly 3.6, která je, vzhledem k tématu práce, 
nadbytečná. Daleko závažnějším problémem práce je její popisnost, které je 
s ohledem na rozsah práce dosti pochopitelná.  Autorka se při zpracování 
tématu (zejména u trestněprávní odpovědnosti) omezila na práci s několika 
velmi málo zdroji. Daleko nejzávažnější problém však vidím v naprostém 
oddělení jednotlivých kapitol. V práci jsem nezaznamenal jedinou zmínku o 
hodnocení návaznosti odpovědnosti za správní delikty a trestné činy 
v relevantních oblastech. Nabízí se např. srovnání § 298 TZ a        § 69 zákona 
o odpadech apod. Při zvoleném tématu bych očekával rozbor a srovnání 
právě těch ustanovení, kde se setkává právní úprava na obou úsecích 
deliktní odpovědnosti. Na druhé straně se mi jako nadbytečné jeví části textu 
věnované obecným podmínkám trestněprávní odpovědnosti. V části 
věnované správním deliktům pak postrádám propojení kapitoly 4.3 a 4.4. 
Autorka na jedné straně kritizuje roztříštěnost platné právní úpravy (vyjma 
úpravy přestupků), na druhé ovšem zcela rezignovala na srovnání právní 



úpravy na jednotlivých úsecích, stejně tak na srovnání těchto úprav 
s teoretickými poznatky o jednotlivých typech správních deliktů. Práce tak ve 
své podstatě nepřináší nic nového, pouze konstatuje, jaký je stávající stav 
právní úpravy.    
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Pavlíny 
Žejškové doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení dobře. 

Otázky k obhajobě:  
1. Jaké typy správních deliktů fyzických osob jsou v platné právní úpravě 
ochrany životního prostředí zakotveny? Uveďte příklady.   
2. Které okolnosti vylučující protiprávnost lze aplikovat na úseku odpovědnosti 
fyzických osob za správní delikty?  
 
V Praze dne 14. ledna 2011 
 
       JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
         vedoucí diplomové práce  


