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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma energetického práva jako samostatné právní disciplíny v poslední době v zahraniční odborné 

literatuře značně rezonuje. Jedná se tedy nesporně o téma aktuální. Řada zahraničních autorů 

zhruba od 90. let upozorňují na skutečnost, že vzniká nové právní odvětví, které reflektuje aktuální 

technologický rozvoj a které se od jiných právních odvětví odlišuje specifickými principy. Autorka 

předložené diplomové práce tento diskurs reflektuje a předkládá nástin energetického práva jako 

specifického právního odvětví ve vazbě na tuzemskou právní úpravu. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma je náročné ze dvou důvodů. Za prvé, téma je ve své podstatě značně široké – zahrnuje 

nejenom prameny mezinárodního práva veřejného, práva EU a vnitrostátního práva. Za druhé, 

téma vyžaduje zvládnutí relativně náročné technické materie. Autorka předložené diplomové 

práce se s oběma nastíněnými determinanty vypořádala výborně. Práce je koncipována jako 

analýza vybraných institutů, které mají reprezentativní povahu. Autorka přitom v relaci 

k vybraným problémům prezentuje i komparaci se vybranými úpravami v zahraničí.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členění práce zcela odpovídá nárokům, kladeným na tento typ 

kvalifikační práce.  

 

4. Vyjádření k práci 

Autorka předložila práci vykazující výbornou úroveň. Práce prezentuje vybrané aspekty výkonu 

správy v energetických odvětvích a podává k nim kritickou analýzu. Autorka zdařile prezentuje 

nejenom znalosti tuzemské právní úpravy, ale také znalost zahraniční odborné literatury 

k předmětnému tématu. Ve vybraných partiích nechybí i komparativní pohled na jednotlivé 

instituty tuzemské právní úpravy (např. cenová regulace).  

Zhruba v okamžiku odevzdání diplomové práce bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení 

ohledně věcného záměru nového právního předpisu, který by měl v budoucnu nahradit současný 

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích. S ohledem na načasování odevzdání práce je ovšem pochopitelné, že autorka již 

nemohla obsah věcného záměru ve své práci reflektovat.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka splnila cíle práce, které vymezila v úvodu. 

Práce obsahuje jak analýzu platné právní úpravy, tak 

i některé úvahy de lege ferenda.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorika pracovala na práci zcela samostatně, 

předložená diplomová práce nevykazuje jakékoliv 

prvky plagiátorství.  



  

Logická stavba práce Předložená diplomová práce vykazuje logickou 

jednotlivých kapitol, které na sebe vzájemně navazují 

a odkazují na sebe.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka svědomitě pracuje s tuzemskými odbornými 

zdroji k předmětnému tématu. Reflektuje závěry 

obou dostupných komentářů (z provenience 

vydavatelství C.H. Beck a Wolters Kluwer) 

k energetickému zákonu a podává k nim vlastní 

kritický pohled. Pracuje také s odbornou literaturou, 

uveřejněnou v odborných periodikách. Kvalitu 

předložené diplomové práce nepochybně zvyšuje 

fakt, že autorka pracuje také se zdroji zahraničními a 

poukazuje na aktuální odborné články, které se 

v současnosti otázkou energetického práva zabývají.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autorka provedla relativně zevrubnou analýzu 

vybraných institutů tuzemského energetického práva 

– zejména instrumentů cenové regulace, státní 

autorizace atd. Její přítup je analytický am kritický, 

neváhá polemizovat se závěry, vyjádřenými 

v publikované odborné literatuře.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava předložené práce zcela odpovídá nárokům, 

kladeným na tento typ kvalifikační práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zcela odpovídá 

nárokům, kladeným na tento typ kvalifikační práce.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Navrhuji, aby byly v rámci obhajoby tematizovány následující otázky:  

1) Považuje autorka současný model, kdy jeden právní předpis upravuje souhrnně tři odvětví 

energetiky (elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství) za optimální, nebo by uměla 

identifikovat i jiné možné přístupy k veřejnoprávní úpravě předmětných odvětví?  

2) Jaké jsou klady a jaké jsou zápory úpravy energetického práva v jediném zákonném 

právním předpise?  

3) Jakým způsobem přistupují k diskutované otázce zahraniční právní úpravy?  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci rád doporučuji k obhajobě před komisí. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 

 

 

V Praze dne 08. 07. 2020 
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