
Posudek oponentky diplomové práce  

Ivona Spitzenbergerová: Potravinové právo v České republice a v zahraničí 

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 178 stran včetně povinných i nepovinných příloh. 

Rozsah práce je tedy více než dostatečný. V případě předložené práce platí, že velký rozsah 

není na úkor podrobného a pečlivého zkoumání vybrané problematiky. Naopak, diplomantka 

dané téma velmi zdárně zpracovala a vyhodnotila komplexním způsobem.  

Datum odevzdání práce: 26.7.2013 

1. Aktuálnost tématu: 

Diplomantka sama v předmluvě a úvodu představuje potravinové právo jako téma aktuální a 

v současném globálním trhu též celosvětově významné. S jejími závěry lze určitě souhlasit. 

Téma využívání potravin (resp. jejich výroby) je důležité s ohledem na dopady na zdraví a 

životní prostředí a do popředí se dostává též s otázkami „ekologicky šetrného“ života 

v moderní společnosti, popř. s požadavky (do určité míry módními) na využívání biopotravin 

apod. 

Vzhledem k tomu, že potravinové právo jako celek nestojí v popředí zájmů v rámci práva 

zemědělského, resp. práva životního prostředí (spíše je zkoumáno v rámci souvisejících 

otázek), je předložená práce užitečným komplexním zpracováním dané problematiky.  

2. Náročnost tématu  

Diplomantka zvolila pro zpracování témat tradiční metody práce s právním textem: analýzu, 

syntézu, jakož i metodu logickou a komparatistiku. Velmi dobře se vyrovnala s poměrně 

malým množstvím odborné literatury na daném úseku a k práci využila přímo právní 

předpisy. 

3. Hodnocení práce 

Práce je systematicky a logicky členěna. Autorka již v úvodu vysvětluje důvody řazení a 

představuje obsah práce, což zvyšuje její přehlednost. 

Kapitola třetí je věnována zařazení potravinového práva do širšího rámce práva životního 

prostředí (resp. zemědělského práva), a to za pomoci výkladu ustanovení ústavního práva 

České republiky. 

V kapitole čtvrté je vysvětlen samotný pojem „potravina“ a jsou vyjasněny návaznosti na 

právo zemědělské a právo životního prostředí. Tento vztah je definován na jedné straně 

požadavkem na bezpečnost potravin a na druhé straně ochranou životního prostředí. To vše ve 

spojení s efektivní, ale zároveň šetrnou rostlinnou a živočišnou výrobou. 

V kapitole čtvrté jsou vysvětleny též základy potravinového práva na mezinárodní, resp. 

evropské úrovni. Ač by se mohlo zdát nadbytečné charakterizovat v této práci jednotlivé 

mezinárodní organizace, resp. orgány a předpisy Evropské unie, diplomantka to provádí tak, 

že z textu jsou zřejmé všechny potřebné návaznosti a současně je připomenut základní rámec 

mezinárodní či evropské úpravy. V rámci výkladu evropské úpravy potravinového práva 

nejsou opomenuty ani doporučující dokumenty a v rámci soudních rozhodnutí jsou zmíněny  

i základní rozsudky ovlivňující náhled na volný pohyb zboží. 

Diplomantka se zde drží publikovaných textů (zejm. KOCOUREK, V. Úvod do potravinářské 

legislativy. Praha: VŠCHT, 2012, popř. internetový zdroj), nicméně vždy využívá odkazů. 

V některých případech by bylo vhodné převzaté tvrzení doložit též požadavkem uvedeným 

přímo v právním předpisu.  



Na uvedené členění navazuje výklad v podkapitole 4.6, kde je popsána systematika 

potravinového práva v České republice.  

Kapitola pátá je věnována vývoji potravinového práva. Nejprve v rámci Evropských 

společenství, resp. Evropské unie, dále pak v rámci České republiky. 

V rámci kapitoly 6 se diplomantka věnuje zejména základnímu předpisu evropského práva 

v oblasti potravin – nařízení o obecných zásadách potravinového práva. Naplňování zásad 

uvedených v nařízení má směřovat k zajištění bezpečnosti potravin. Proto je nastaven i systém 

řešení mimořádných situací a specifická opatření. 

V kapitole sedmé a následujících je proveden poměrně podrobný rozbor české právní úpravy 

na zvoleném úseku (uváděny jsou též vazby na evropskou legislativu). Nejprve je věnována 

pozornost základnímu zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Často 

jsou využity odkazy na publikovaný komentář k tomuto zákonu. S těmito daty diplomantka dobře 

a systematicky pracuje. 

Zmíněna je problematika ekologického zemědělství a také otázka přídatných potravinářských 

látek. 

Kapitoly 12 a 13 považuji za doplňkové části. Vzhledem k tomu, že se nejedná o podrobný 

rozbor, jde spíše o náhled do problematiky potravinového práva vybraných zemí. Což 

samozřejmě umožňuje srovnání právních úprav a hledání optimálního nastavení právní 

úpravy k zajištění bezpečnosti potravin, resp. ochrany životního prostředí, a naplnění 

relevantních principů. Sama diplomantka dochází k závěru, že zásadní rozdíly v právních 

úpravách České republiky, Polska a Francie nejsou patrné, a to zejména vlivem společného 

práva Evropské unie. 

V závěrečném shrnutí vyzdvihuje diplomantka hlavní závěry práce. Stručně odkazuje na hlavní 

zanalyzované části k tématu. V závěru vyjadřuje též vlastní názory na celou problematiku a 

vyzdvihuje bezpečnost a kvalitu potravin jako jeden z předpokladů pro optimální a funkční vývoj 

společnosti. Navrhuje též určité náměty de lege ferenda.  

Práce je zpracována velmi kvalitně (byť popisným způsobem). Diplomantka si vhodně stanovila 

osnovu práce, které se pečlivě držela. Práce zahrnuje všechny podstatné části potravinového 

práva. 

Na práci hodnotím kladně její komplexnost a také to, že diplomantka vždy do rámce výkladu té 

které části dokázala vhodně začlenit obecné základní informace (aniž by tyto působily 

nadbytečným dojmem) a na tyto navázat výklad zvláštní věnující se potravinovému právu. 

Práce je též kvalitní, pokud jde o jazykovou úroveň.  

4. Otázka k zodpovězení při obhajobě: 

V závěru jsou naznačeny určité ekonomické nástroje. Vzhledem k tomu, že v práci se 

speciálně ekonomickými nástroji nezabýváte, prosím shrňte stručně a vyhodnoťte jejich 

uplatnění v potravinovém právu České republiky včetně návrhů de lege ferenda. 

5. Doporučení práce k obhajobě: 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.  

 

V Praze dne: 3.9.2013                                                      

                                                                                           ---------------------------- 

    JUDr. Tereza Snopková, Ph.D., oponentka diplomové práce 


