
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Tomáš Nosek 

Téma a rozsah práce: České atomové právo  

Práce je zpracována v rozsahu 78 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr, do pěti 

základních kapitol. Samotný text práce vhodně doplňuje několik příloh vážících zejména 

k návrhu nového atomového zákona. Práce obsahuje všechny předepsané součásti a po 

formální stránce je na velmi vysoké úrovni.  

Datum odevzdání práce: květen 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, a to zejména s ohledem na 

pokročilou fázi projednávání návrhu nového atomového zákona.  

Náročnost tématu: Téma lze považovat za relativně náročné. Autor vzhledem k zaměření 

práce na mezinárodní, evropskou a vnitrostátní úroveň právní úpravy musel při zpracování 

práce obsáhnout poměrně široký okruh primárních právních pramenů. Současně ale autor 

téma a práci zejména v části věnované mezinárodnímu a evropskému právu pojal spíše jako 

popis, byť poměrně podrobný, než jako kritické hodnocení, k čemuž měl k dispozici 

relativně široký okruh odborné literatury.      

Hodnocení práce:  

Předložená práce komplexním způsobem postihuje vývoj a aktuální stav mezinárodní, 

evropské a české právní úpravy atomového práva. Vzhledem k rozsahu tématu je podstatná 

část práce především popisem stavu právní úpravy, ovšem musím připustit, že popisem 

velmi výstižným a přehledným. Nejzajímavější a rozhodně klíčovou částí práce je pak 

představení návrhu nové právní úpravy.  V jejím rámci autor nabízí mimo jiné i diskusi 

k nejdůležitějším okruhům problémů, které současná právní úprava vykazuje, a které by 

měla nová právní úprava řešit. Z autorova hodnocení navrhovaných změn je zjevné, že 

některé nedostatky (zejména okruh účastníků povolovacích řízení podle N/AtZ) není ani 

v návrhu nového zákona vyřešen tak, aby Česká republika byla sto dostát závazkům 

plynoucí jí z evropského, potažmo mezinárodního práva. 

Z textu práce je zcela zjevné, že autor je s danou problematikou velmi dobře obeznámen, při 

zpracování tématu využil rozsáhlý soubor odborné literatury a dalších pramenů a k práci 

nemám zásadní výhrady.         

    

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Tomáše Noska doporučuji 

k ústní obhajobě a i přes výše uvedenou výhradu ji hodnotím jako výbornou.  V rámci ústní 

obhajoby prosím o vyjádření k následujícím otázkám: 

 

1. Jaký je aktuální vývoj judikatury k problematice účasti dotčené veřejnosti v řízeních 

o povolení k umístění jaderných zařízení? 

2. Jakým způsobem řeší současná/budoucí právní úprava trvalé uložení vyhořelého 

jaderného paliva?       

 

V Praze dne 22. června 2016       JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 

                      oponent d.p.  


