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Tématem hodnocené diplomové práce je právní úprava z oblasti právní odpovědnosti v oblasti 

ochrany životního prostředí. Autorka se zaměřila na oblast deliktní odpovědnosti právnických 

osob. Jedná se o společensky i právně závažné téma, neboť zasahuje například i do oblasti 

lidských práv. Vzhledem k vývoji legislativy a především začínající právní praxi jde zároveň 

o téma aktuální. Náročnost zpracování je přitom vysoká, neboť v této tematické oblasti se 

autorka musela vypořádat nejen s otázkami práva životního prostředí, ale i správního práva a 

trestního práva, a to jak hmotného tak procesního.  

 

Hodnocená diplomová práce prokázala autorčinu schopnost seznámit se s prameny právní 

úpravy, nalézt příslušná fakta, tato utřídit a popsat. Práce má relativně komplexní charakter a 

logickou strukturu. Na některých místech, jako např. v subkap. 2.3. nebo 4.1.však nebylo 

nutné text dále členit na další nižší úroveň.  U kapitol 3. a 4. autorka zařadila na závěr shrnutí, 

zatímco u jiných kapitol shrnutí uvedena nejsou. 

 

Formální stránka diplomové práce je na standardní úrovni. Občas lze vytknout autorce 

nedostatečné zarovnání textu poznámek pod čarou na oba okraje, méně vhodné nastavení 

okrajů při tisku textu, chybějící odrážky u výčtu skutkových podstat (str. 45), apod. Práce 

obsahuje všechny předepsané přílohy příslušným opatřením děkana o tvorbě diplomových a 

jiných kvalifikačních prací na PFUK v Praze. Použitá literatura je citována často a správně.  

  

Text diplomové práce je rozdělen do šesti kapitol, nepočítám-li úvod. V první kapitole je 

vymezení základních pojmů relevantních pro zvolené téma. Druhá kapitola popisuje hlavní 

prameny v klasickém členění vnitrostátního, mezinárodního a evropského práva. Tady 

systematicky mělo být vnitrostátní právo zařazeno až jako poslední, ale na druhou stranu je to 

věc názoru.  

Třetí až pátá kapitola tvoří jádro diplomové práce. Nejprve se autorka zabývá správněprávní 

odpovědností právnických osob v ochraně životního prostředí, jakožto vývojově starší 

kategorií deliktní odpovědnosti. Zároveň tyto delikty jsou z hlediska společenské škodlivosti 

ne tak závažné jako u trestní odpovědnosti, které se diplomantka věnuje následně ve čtvrté 

kapitole. V páté kapitole pak autorka shrnuje vztah trestných činů a správních deliktů. Závěry 

odrážejí předchozí autorčiny výsledky popsané v jednotlivých částech práce, představují 

rovněž některé autorčiny názory, doplňují tak její úvahy de lege ferenda, které provedla na 

závěr kapitol 3. a 4.  

Z hlediska obsahového práce představuje standardní zpracování této problematiky, autorka 

hojně vychází z publikované literatury, nebojí se však uvádět i vlastní názory. Občas ovšem 

formuluje nepřesně či polemicky. Příkladem, kdy s autorkou nemohu zcela souhlasit, je 

subkap.3.4., nazvaná Sankce, kde však popisuje i nápravná/ochranná opatření, sice sankční 

povahy, ale sankce to přeci jen dle mého názoru nejsou.  
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Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací na PFUK v 

Praze jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením velmi dobře. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím otázkám: 

 

1) Porovnejte právní úpravu, resp. potřebnost jejího zavedení  u  rejstříků trestů. 

2) Které tresty podle zákona č.418/2011 Sb. by bylo vhodné/praktické ukládat v oblasti 

environmentální kriminality? Co si autorka myslí o citovaném názoru JUDr. 

Bohuslava o nemožnosti uložit trest zrušení právnické osoby společnosti ČEZ ? Šlo by 

využít v českém právu některé prostředky z anglického práva, uváděné ve Vámi 

citované analýze pro britskou Dolní sněmovnu na str. 52 ? 

 

 

 

V Praze dne 19. ledna 2015    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.  

        vedoucí diplomové práce  


