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Oponentský posudek na rigorózní práci 
 

Autor: Mgr. Ing. Markéta Topinková, LL.M. 

Téma: Právní prostředky ochrany moří před znečištěním 

 

1. Úvod 

Rigorózní práce na téma „Právní prostředky ochrany moří před znečištěním“ Mgr. Ing. 

Markéty Topinkové, LL.M. je zpracována v celkovém rozsahu 168 stran, včetně seznamů zkratek 

a použitých zdrojů, sedmi příloh a povinných součástí (abstrakty, anglické shrnutí, klíčová slova). 

Čistý text zahrnuje přibližně 140 stran. Samotný výklad je, kromě předmluvy, úvodu, závěru a 

doslovu, členěn do šesti částí. První dvě mají charakter věcný a obecný (zdroje a rizika znečištění 

moře, prostředky v boji proti znečištění moří) a poslední je věnována vztahu České republiky 

k problematice znečištění moří. Jádrem práce jsou části pátá až sedmá, věnované postupně 

právním prostředkům prevence znečištění moří ropou, jinými škodlivými látkami a odpady, 

odpovědnosti za znečištění a prostředkům na nápravu škod a reakci na mimořádné události. 

Jednotlivé části jsou zakončeny dílčími shrnutími. 

 

2. Téma 

Autorka si pro svou rigorózní práci zvolila téma v českém prostředí neobvyklé, bezpochyby 

však vysoce aktuální a zajímavé. Znečišťování v důsledku lidské činnosti patří k nejvýznamnějším 

zdrojům ohrožení oceánů, či přesněji života v nich. Autorka v předmluvě své práce velmi správně 

podotýká, že tato problematika se dotýká každého, neboť oceány a procesy v nich probíhající 

výrazně ovlivňují život na celé planetě. Právo, zejména mezinárodní, hraje v ochraně oceánů 

zásadní roli, snaha o účinnou právní regulaci však naráží na celou řadu problémů věcného, 

ekonomického i právního charakteru. Téma má rozměr jak praktický, tak teoretický, a jeho 

zpracování má pro českou právní vědu potenciálně velký přínos, neboť česká odborná právní 

literatura se ochraně moří věnuje pouze ojediněle.  

Zvolené téma považuji též za dosti náročné, a to nikoliv primárně z důvodu nedostatku 

relevantní české odborné právní literatury, ale zejména z důvodu jeho šíře. Pro pochopení právní 

úpravy ochrany moří před znečišťováním, resp. pro kvalitní zpracování tohoto tématu formou 

vědecké práce, jsou nezbytné poměrně široké znalosti obecného mezinárodního a zejména 

mořského práva, stejně jako znalosti technického a přírodovědného charakteru.  

  

3. Hodnocení zpracování tématu 

Autorka v práci prokazuje rozsáhlé znalosti mnoha relevantních pramenů práva, je zřejmé, 

že téma ji skutečně zajímá a usiluje o jeho zpracován komplexním způsobem. Přesto se však 

nedokázala vyvarovat řady nepřesností a sporných tvrzení vyplývajících dle mého názoru právě 

z nedostatečné reflexe širších právních souvislostí, jejichž nezbytnou znalost jsem zmínila výše. 

V hodnocení se budu postupně věnovat cílům práce a použitým metodám, použitým zdrojům, 

struktuře a formální stránce práce a jejímu obsahu.  
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3.1. Cíle a použité metody 

Autorka cíle práce výslovně nevymezuje, z předmluvy je však možné dovodit, že je jejím 

cílem analýza právních prostředků, které „jsou v boji proti znečištění moří k dispozici, či které by 

mohly perspektivně přispět ke zlepšení ekologie moří a oceánů“ (str. 7). Z hlediska použitých 

metod autorka uvádí především analýzu, komparaci a syntézu (str. 8). Zvolené cíle a metody 

odpovídají vědecké práci této úrovně, je však třeba podotknout, že z hlediska skutečně 

uplatněných metod v práci převládá deskripce relevantních pramenů práva. Skutečnému přínosu 

vlastního autorčina „analyticko-syntetického zkoumání“ (str. 8) dle mého názoru brání již výše 

naznačená absence výkladu v širších souvislostech mořského práva. 

 

3.2. Použité zdroje 

Pro zvolené téma je nezbytná práce jak s primárními, tak se sekundárními zdroji. Co se týká 

primárních zdrojů, autorka pracuje zejména s relevantními prameny práva, a to jak 

mezinárodního, tak práva Evropské unie. V zásadě žádný z významných pramenů práva 

neopomíjí, byť Úmluvě OSN o mořském právu (UNCLOS) mohla – a měla – dle mého názoru 

věnovat mnohem větší pozornost. Výraznější výtku směřuji k použitým sekundárním zdrojům, 

zejména k odborné literatuře. Za prvé, autorka prakticky vůbec nepracuje s českou odbornou 

literaturou zabývající se mořským právem. Důsledkem toho je používání chybných překladů 

některých pojmů, pro které existují zažité (a vnitrostátním právem potvrzené) české ekvivalenty, 

například „exkluzivní ekonomická zóna“ místo „výlučná ekonomická zóna“ či „vlajkový stát“ 

místo „stát vlajky“. Za druhé, použitá zahraniční odborná literatura je v mnoha případech starší 

než 15 let, což vzhledem tématu nepovažuji za šťastné (v úvodu autorka dokonce odkazuje na 

studii o původu znečištění moří z roku 1987!). Volbu těchto zdrojů by bylo možné přejít bez 

komentáře, pokud by autorka neměla přístup ke zdrojům aktuálním, vzhledem k tomu, že ve své 

práci děkuje univerzitám ve Stockholmu a Cambridge, se však nedomnívám, že by to byl její 

případ.  

 

3.3. Struktura a formální stránka 

Struktura práce je v zásadě logická a srozumitelná, byť dle mého názoru autorku nutí 

k popisnosti. Osobně mi též přijde poněkud matoucí používání výrazu „prostředky“, kterým 

autorka až na výjimky rozumí jednotlivé prameny práva, zejména příslušné mezinárodní smlouvy, 

to je však věc osobních preferencí, nikoliv chyba. 

Co se týká formální stránky práce, mé připomínky jsou spíše drobnějšího charakteru.  Jedná 

se především o již naznačené nevhodné používání některých výrazů; kromě výše uvedených 

nepovažuji za šťastné ani používání neprávního výrazu „rejdař“ místo právně mnohem 

srozumitelnějšího „vlastník plavidla“ (mám za to, že českým „rejdař“ je označován i subjekt, který 

si plavidla pro přepravu zboží pouze pronajímá). Nevhodné je dle mého názoru též skloňování 

použitých mezinárodních zkratek, např. MARPOL, UNEP apod. (autorka je měla buď nechat 

nesklonné, nebo použít pomocné výrazy typu „Úmluva MARPOL“). Z hlediska gramatického a 

pravopisného je práce na odpovídající úrovni (upozorňuji pouze na to, že Evropská unie se píše 

s malým „u“), použitý styl je srozumitelný, grafická úprava práce velmi dobrá (nepřirozeně na mě 
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působí pouze široké okraje, které jsou však důsledkem formátování přesně na rozsah 

normostrany, autorce je tedy nelze vyčítat). 

Autorka v zásadě správně odkazuje na použité zdroje, výjimkou jsou pouze odkazy na 

internetové zdroje, kde by měl být – za účelem ověřitelnosti informace – uveden přesný URL 

(nikoliv pouze doménová adresa hlavních stránek instituce, např. www.imo.org) a datum 

přístupu. 

 

3.4. Obsah 

Hodnocení obsahu práce není snadné. Autorka sice prokazuje rozsáhlé znalosti pramenů 

právní úpravy zabývajících se ochranou moří před znečišťováním, zároveň je však z některých 

míst jejího výkladu zřejmá neznalost – či opomenutí – obecných souvislostí mezinárodního 

mořského práva, což kvalitu výkladu znehodnocuje. Uvedu několik příkladů. Ve výkladu 

věnovaném ochraně mořského dna (kapitola 4.6.) autorka vůbec nezohledňuje odlišnost 

právních režimů jednotlivých mořských prostorů.  Nečiní tak ani ve vztahu volné moře (tj. 

mezinárodní vody)-Oblast, ani ve vztahu Oblast-kontinentální šelf. Pokud by brala v úvahu právní 

odlišnosti, pravděpodobně by nemohla tvrdit, že by se pro ochranu mořského dna – „ať už 

v mezinárodních vodách či mimo ně“ – mohl Mezinárodní řad pro mořské dno (ISA) stát tím, čím 

je pro námořní dopravu Mezinárodní námořní organizace (str. 37). Působnost ISA je velmi 

striktně omezena na Oblast, tj. mořské dno a podzemí za hranicemi národní jurisdikce, a úvahy o 

jejím rozšíření na kontinentální šelf, kde pobřežní státy disponují svrchovanými právy, 

nerespektují mezinárodněprávní realitu. V kapitole 5.3.7., zaměřené na kontroly státem přístavu, 

autorka uvádí, že memoranda o porozumění jsou mezinárodní smlouvy, což není pravda, jedná 

se pouze o dohody mezi příslušnými správními úřady jednotlivých států, které z hlediska 

mezinárodního práva nejsou formálně závazné (proto jsou označovány jako memorandum of 

understanding, nikoliv jako agreement). Nesmyslná je kritika Úmluvy OSPAR, že „[b]ohužel 

…neumožňuje vytváření programů a přijímání opatření ve vztahu k rybolovu“ (str. 68). Toto 

omezení působnosti úmluvy je naopak zcela logické, neboť udržitelný rybolov spadá do 

působnosti jiných mezinárodních organizací. Chybný je i výklad evropské směrnice 2009/16/ES, 

kde autorka tvrdí, že může být vydán „definitivní zákaz pro vstup do evropských vod“ (str. 78). 

S ohledem na pravidla UNCLOS (svoboda plavby ve výlučné ekonomické zóně, právo pokojného 

průjezdu v teritoriálních vodách) by takové pravidlo nebylo možné (směrnice jej ani nepoužívá, 

upravuje pouze zákaz vplutí do přístavů a kotvišť členských států). Obdobně mezinárodnímu 

právu nekoresponduje návrh autorky bránit informačními systémy tzv. převlajkování, tj. 

registraci plavidla v jiném státě (str. 87); informační systémy nemohou změně vlajky zabránit, 

pokud (nový) stát vlajky bude s registrací plavidla souhlasit (což lze u tzv. států výhodných vlajek 

předpokládat). Z drobnějších nepřesností upozorňuji na špatný překlad rozhodnutí LDC.44(14) 

přijatého smluvními stranami tzv. Londýnské úmluvy (str. 58): nejednalo se o aplikaci 

preventivního přístupu (ten již byl do značné míry aplikován), ale přístupu předběžné opatrnosti 

(precautionary approach). Obdobně na půdě Úmluvy o biologické rozmanitosti byl přijat 

„Jakartský mandát“, nikoliv „Jakartské nařízení“ (str. 64). 

Co se týká závěrů práce (které se objevují především v dílčích shrnutích, část označená jako 

„Závěr“ je především jejich kompilací), s některými návrhy autorky nelze než souhlasit (potřeba 

univerzální mezinárodní smlouvy stanovící principy ochrany moří před znečišťováním z pevniny, 
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kritika individualistického přístupu USA), naproti tomu u některých návrhů mám výrazné 

pochybnosti a požádala bych o jejich upřesnění v rámci obhajoby práce (viz otázky k obhajobě). 

Pro případné další vědecké práce bych autorce obecně doporučila uvádět méně konkrétních 

informací a pokusit se o výraznější syntézu a zobecnění. U textu, v němž jsou „nahuštěny“ 

informace o obsahu právních norem (v práci se tento popisný přístup projevuje nejvýrazněji 

v kapitolách věnovaných evropskému právu), je velmi obtížné udržet pozornost a „nit“ výkladu a 

jeho přínos pro čtenáře i právní vědu je omezený.  

 

4. Závěr a doporučení 

Předloženou rigorózní práci je velmi obtížné jednoznačně hodnotit. Z práce je zřejmý 

autorčin poctivý přístup ke zpracování a snaha o komplexnost výkladu, kvalitu práce však snižují 

některé obsahové nepřesnosti a přílišná popisnost některých částí. Celkově ji hodnotím jako 

průměrnou, byť oceňuji volbu tématu, které je mi osobně velmi blízké.  

 

S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na rigorózní 

práce Rigorózním řádem Právnické fakulty UK, tedy prokazuje autorčiny hlubší znalosti ze 

zpracovávané problematiky a její schopnost samostatné tvůrčí činnosti, a doporučuji ji proto 

k ústní obhajobě.  

 

 Vedle vyjádření k výtkám uvedeným v posudku bych autorku v rámci obhajoby požádala 

o stručné vyjádření k následujícím tématům: 

 

1. Na str. 87 autorka uvádí, že by se mezinárodní společenství mělo soustředit na účinná a 

právně vynutitelná opatření k omezení znečištění na volném moři. Jaká opatření má 

autorka na mysli? 

2. Zhodnocení reálného přínosu právní úpravy zásahu na volném moři dle úmluvy z roku 

1969 (označované autorkou jako INTERVENTION), ve znění protokolu z roku 1973, ve 

světle UNCLOS. 

 

 

 

 

V Praze dne 7. listopadu 2013 

 

 

 

 

 

        JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

            oponent rigorózní práce 


