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Odborná veřejnost vždy s povděkem vítá kvalitní komentáře významných právních předpisů.               

V případě komentáře zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů jde navíc nejen o první ucelený komentář tohoto zákona, ale o komentář, který je 

zpracovaný bezprostředně po rozsáhlé novele realizované zákonem č. 267/2015 Sb. Oblast právní 

ochrany veřejného zdraví je významně ovlivněna i nadnárodním právním prostředím a bylo na 

autorech komentáře, aby tuto skutečnost vhodně a srozumitelně v komentovaných ustanoveních 

zohlednili. Všechny tyto výše uvedené skutečnosti kladly na autory zvýšené požadavky a již v úvodu 

recenze lze konstatovat, že se nelehkého úkolu chopili s vysokou odbornou erudicí. 

 

Komentář je koncipován co do systematiky výkladu tradičně – kromě relativně podrobného                 

a analytického komentování jednotlivých ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví, je ke 

každému komentovanému ustanovení připojen přehled souvisejících ustanovení a souvisejících 

předpisů. Kromě toho jsou u vybraných ustanovení zařazeny odkazy na relevantní odbornou 

literaturu a judikaturu. 

 

Těžiště výkladu provedeného v prezentované publikaci je přirozeně věnováno vlastnímu obsahu dané 

právní úpravy posloupně po jejich jednotlivých ustanoveních. 

 

Je třeba zdůraznit, že autoři ke zpracování komentáře přistoupili s potřebnou znalostí problémů         

a potřeb, které jsou spjaty jak již se samotnou zákonnou úpravou na úseku ochrany veřejného zdraví, 

tak s její aplikací. Cenné na komentáři je, že zjevně vychází z rozsáhlých odborných znalostí autorů      

a dále i z cenných praktických poznatků obou autorů z aplikační praxe.  Komentář je přitom psán 

jazykem srozumitelným i pro neprávníky, a současně je příslušně instruktivně nastaven, což je 

neobyčejně užitečné právě pro praxi. Nezanedbatelnou není ani skutečnost, že je zpracován 

s přiměřenou mírou podrobnosti a také v přiměřeném rozsahu. Kladně je třeba hodnotit, že autoři ve 

svých komentářích věnují pozornost i vyjádření vztahu komentovaných ustanovení zákona o ochraně 

veřejného zdraví k ustanovením jiných právních předpisů a neomezují se toliko na jejich zařazení do 

rubriky „související předpisy“.      

 

Recenzovaná publikace podle mého názoru právem aspiruje na to, aby se stala žádanou a také plně 

využívanou v příslušně specializované praxi, tj. především ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví, 

stejně jako ze strany osob, kterým zákon ukládá povinnosti a stanoví sankce za jejich porušení. 

Obdobně ji lze podle mého mínění doporučit i pracovníkům či představitelům širší právní praxe, kteří 

s předmětnou problematikou přicházejí do kontaktu, jakož i dalším subjektům, kteří se potřebují 

s danou problematikou seznámit, či se řešit konkrétní aplikační problémy. Velmi užitečný může být 

komentář jmenovitě i advokátům, kteří ve spojení s touto problematikou poskytují právní služby.  

 

Z výše uvedených důvodů recenzovaný komentář jednoznačně doporučuji jako velmi kvalitní 

k publikaci. 
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