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Posudek vedoucího diplomové práce

Diplomant: Zuzana Trnková

Téma a rozsah práce: Problematika nevyjmenovaných zdrojů dle nové právní úpravy
ochrany ovzduší
Předložená diplomová práce má celkem cca 60 stran, z toho 50 stran čistého textu. Kromě
úvodu a závěru je výklad rozdělen do čtyř částí, věnovaných postupně obecnému úvodu do
ochrany ovzduší v ČR, povinnostem provozovatelů a dalších osob ve vztahu ke zdrojům
znečišťování ovzduší, otázce možného prolomení domovní svobody za účelem kontroly
domácích kotlů a způsobům omezování znečištění pocházejícího z nevyjmenovaných zdrojů
vycházejícím jak ze zákona o ochraně ovzduší, tak ze soukromého práva a nástrojů
mimoprávních. Práci doplňují seznam použitých zdrojů (ne zcela přesně nazvaný Seznam
použité literatury) a povinné součásti (cizojazyčné shrnutí, abstrakty, klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 3. září 2014

Aktuálnost (novost) tématu: Přes název práce, který odkazuje k nové právní kategorii zdrojů
znečišťování ovzduší (tzv. nevyjmenované zdroje), je třeba říci, že zvolené téma zcela nové
není. Autorka se totiž z kategorie nevyjmenovaných zdrojů zaměřuje prakticky výlučně na
tzv. domácí kotle, tedy stacionární spalovací zdroje používané k vytápění domácností, které
představovaly problém i za účinnosti zrušeného zákona č. 86/2002 Sb. Téma je však
bezpochyby vysoce aktuální a právně zajímavé.

Náročnost tématu: Zvolené téma patří mezi témata, u nichž je hodnocení náročnosti do
značné míry závislé na přístupu zvoleném pro jejich zpracování. Je třeba říci, že se autorka
vydala snazší cestou, když si téma zúžila pouze na jednu subkategorii nevyjmenovaných
zdrojů, totiž domácí kotle, jež sice představují právně nejzajímavější část problematiky, ale
v žádném případě ji nevyčerpávají (autorka navíc nevyčerpává ani zvolenou část). Zpracování
tématu i tak přepokládá schopnost práce se zdroji a kritické myšlení, je však bezpochyby
jednodušší. Ve světle přístupu k jeho zpracování proto hodnotím téma jako středně náročné.

Hodnocení práce: Předložená práce podává relativně komplexní přehled problémů
spojených s provozováním domácích kotlů a možností, jež právní úprava nabízí pro
omezování znečišťování, které z těchto zdrojů pochází. V práci se nevyskytují závažnější
obsahová pochybení (dovolím si však zapochybovat o výkladu ustanovení § 1012 nového
občanského zákoníku, jejž autorka – s podporou doktríny – uvádí na str. 47, totiž že je-li
rušení práv jiných osob vlastníkem věci závažné, není automaticky třeba, aby bylo zároveň
nepřiměřené poměrům; dle mého názoru takový výklad neodpovídá jazykovému vyjádření
normy), je z ní však zřejmé, že primárním cílem autorky bylo odevzdat práci obhajitelnou,
nikoliv co nejlepší (z hlediska rozsahu diplomové práce zůstává autorka ostatně na samé
minimální požadované hranici). Spěch je vidět zejména v části páté, v níž se autorka bez
výraznější koncepce věnuje různým dílčím aspektům tématu, přičemž její výklad je místy ne
zcela logický (není například zřejmé, proč autorka na str. 41-42 rozvíjí problematiku poplatků
za znečišťování ovzduší, které se u nevyjmenovaných zdrojů vůbec neuplatní) a povětšinou
zůstává velmi povrchní (viz např. výklad mimoprávních či soukromoprávních nástrojů
ochrany ovzduší). Obdobně závěr práce vyvolává dojem, že jediným aspektem právní úpravy
nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, jenž stojí za zmínku, je nemožnost vstoupit
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do obydlí za účelem kontroly domácích kotlů. Je to škoda, protože v části čtvrté, která
vychází z práce předložené autorkou v VII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK, autorka
prokazuje, že je schopna napsat akademické právní pojednání výborné úrovně, dalece
přesahující pouhý povrchní popis relevantní právní úpravy. Z hlediska formálního nemám
k práci zásadní výhrady. Je psána srozumitelným a v dobrém slova smyslu čtivým stylem a
objevuje se v ní jen málo chyb a překlepů. Grafická úprava práce je standardní, odkazy na
použité zdroje jsou bezchybné.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Přes výše uvedené výtky konstatuji, že
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala
o vyjádření k následujícím tématům:

1. Na str. 18 autorka uvádí, že spalování odpadu běžně vznikajícího v domácnosti
v malých stacionárních zdrojích „je […] zákonem zcela vyloučeno“, aby v poznámce
pod čarou č. 39 doplnila, že prováděcí vyhláška „užití odpadu jako paliva připouští“.
Prosím autorku o vysvětlení těchto dvou protichůdných tvrzení.

2. Možnosti náhrady škody způsobené emisemi znečišťujících látek z nevyjmenovaných
zdrojů.

V Ústí nad Labem dne 14. září 2014

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

vedoucí diplomové práce


