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Posudek oponentky diplomové práce 

  

Jméno diplomantky:  Gabriela Blahoudková 

Téma diplomové práce: Energetické právo České republiky 

Rozsah práce:        83 stran vlastního textu (počet znaků vlastního textu dle 

diplomantky 229 149, dle mého zjištění 230 837) 

Datum odevzdání práce: 28. 6. 2020 elektronická verze 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma energetického práva je tématem, které není přes existenci dvou komentářů k energetickému 

zákonu, a několika článků a monografií, důkladně v České republice zpracované. Proto má význam se 

jím zabývat. I když jde o téma velmi široké, diplomantka k jeho zpracování přistoupila rozumně a 

zaměřila se především na podmínky podnikání v energetice a vybrané právní nástroje, které se 

v odvětví energetiky pro jeho regulaci uplatňují. Aktuálnost práce je zvyšována i u vybraných 

právních institutů základní komparací české právní úpravy s vybranými zahraničními úpravami 

(německou a slovenskou). 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Téma je z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro jeho zpracování obtížné. Obtížnost 

je zvyšována potřebou porozumění faktickému fungování energetických trhů, dobrou orientací jak 

v tuzemském právu veřejném a soukromém, tak i v právu mezinárodním. V neposlední řadě byla 

obtížnost práce dána i zvoleným tématem, které by pro svou šíři mohlo svádět k popisnosti. 

Diplomantka se v práci dokázala s těmito obtížemi vcelku vypořádat. 

3. Formální a systematické členění práce  

Předložená práce splňuje formální požadavky kladené na diplomové práce, ba výrazně je svým 

rozsahem překračuje, přičemž si ale udržuje slušný obsahový standard. Žádoucího zkrácení práce 

mohlo být dosaženo vhodnějším přístupem k poznámkovému aparátu, zejména použitím zkrácených 

citací u opakovaně citovaných zdrojů. 

Co se týče systematického členění práce, je zvoleno vhodně. Diplomantka člení práci do tří částí – 

nejprve se věnuje právní regulací energetiky, následně se zabývá obsahem správy v energetických 

odvětvích a v závěru vybranými právními nástroji uplatňovanými v oblasti energetiky. 

4. Vyjádření k práci  

Diplomantka prokazuje velmi dobrou orientaci v tuzemské i zahraniční úpravě, nauce a judikatuře, a 

dokáže zprostředkovat čtenáři znalosti, které při zpracování diplomové práce nabyla. Příliš široký 

rozsah tématu pak diplomatce neumožnil hlubší analýzu zkoumaných institutů. O každém ze 

zkoumaných institutů (např. licence, certifikát nezávislosti) by totiž bylo možné napsat samostatnou 

diplomovou práci. 

Dále si dovolím připojit několik otázek reagujících na konkrétní pasáže diplomové práce.  

K textu na str. 39: Rozumí se podle diplomantky dodavatelem tepelné energie pouze držitel licence na 

výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie nebo existují názory, že okruh osob, 
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které mají postavení dodavatele tepelné energie je širší? Jaký je její názor? Uděluje se licence na 

výrobu tepelné energie jen na provoz teplárny nebo výtopny nebo i na jiná energetická zařízení? 

K textu na str. 49: Mohla by diplomantka srovnat výhody a nevýhody právních nástrojů cenové 

regulace v České republice a v zahraničí a vyhodnotit, který je nejvhodnější? Lze uvažovat i o jiném 

nástroji cenové regulace, než je právní předpis a individuální správní akt? Může být zvolen rozdílný 

právní nástroj regulace pro elektroenergetiku a plynárenství na jedné straně a pro teplárenství na straně 

druhé? 

5. Kritéria hodnocení práce 

a) splnění cíle práce  

Diplomantka sice nevymezuje jednu klíčovou zastřešující otázku, na níž by její práce měla přinést 

odpověď, což je škoda, formuluje však několik dílčích na sebe navazujících cílů – od analýzy 

základních institutů energetického práva, vymezení energetického práva jako samostatné disciplíny, 

úpravy právních nástrojů regulace energetiky až po otázku licencí, certifikátu nezávislosti a státní 

autorizace, které v souhrnu mají podat obrázek o energetickém právu jako samostatném právním 

odvětví a jeho specifik. Přes šíři otázek, kterým se diplomantka v práci věnuje, se jí podařilo v zásadě 

napsat práci, která je uceleným základním pohledem na energetické právo a na základní pilíře, na 

nichž stojí. 

b) samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce nevykazuje žádné prvky plagiátorství, proto nepochybuji o tom, že diplomová práce byla 

vypracována diplomantkou zcela samostatně.  

 c) logická stavba práce 

Jak jsem uvedla výše, práce je vyjma úvodu a závěru rozdělena do tří kapitol, které jsou dále bohatě 

vnitřně členěny. Struktura byla s ohledem na šíři záběru diplomové práce zvolena vhodně. Kapitoly 

jsou vnitřně soudržné a vzájemně na sebe navazují. 

d) Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

Použité zdroje považuji za reprezentativní. Chválím, že diplomantka pracuje i s cizojazyčnými 

prameny německé a anglické provenience. Na druhou stranu se diplomantka mohla ve větší míře 

inspirovat i prameny obecně se zabývající soukromým právem, např. při vymezení energie jako věci 

v právním smyslu, nebo obchodním právem, např. při zkoumání podmínek podnikání. 

Jde-li o dodržení zásad odborné práce se zdroji, práce nevykazuje žádných podstatných pochybení. 

Výtku činím k citování komentáře k občanskému zákoníku, u nějž diplomantka uvádí všechny 

spoluautory, ač podle citačního vzoru uvedeného v samotném komentáři je správně tato verze citace: 

„HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014.“  Nicméně tento nedostatek lze nejspíše připsat na vrub systému beck-online, 

který užívá nestandardní formu citování a tím může uživatele mást. 

Poznámkový aparát je velmi rozsáhlý (365 poznámek); jeho součástí by však neměly být odkazy na 

konkrétní ustanovení zákona, pokud s nimi diplomantka dále nepracuje, např. neuvádí jejich plnou 

citaci či je nekomentuje apod. (srov. např. pozn. 39 a 40). Za nedostatek považuji i plné citace při 

opakování již jednou citovaných děl (např. pozn. 37, 96 a 136).  
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e) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za vcelku zdařilou. S ohledem na šíři tématu se 

diplomantka nemohla vyhnout určité míře popisnosti (kupř. v první kapitole s výjimkou subkapitoly 

1.5), aby čtenáře uvedla do problematiky energetického práva, nicméně tuto obtíž zvládla. Za nejlépe 

zpracované považuji kapitoly věnované otázce, zda je energetické právo samostatným právním 

odvětvím, a otázce cenové regulace, v nichž diplomantka ve větší míře předkládá svá vlastní 

přiměřeně odůvodněná stanoviska. 

f) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň textu je velmi dobrá. Vyjadřování diplomantky je až na výjimky 

srozumitelné a přesné. Rušivým shledávám používání velkých písmem u názvů právních předpisů 

(např. Energetický zákon, Občanský zákoník apod. v celém textu práce), což je ale celkem rozšířený 

nešvar nejen v diplomových pracích, nýbrž i obecně v odborném tisku. Diplomantkou použitá citace 

zákonných ustanovení v poznámkách pod čarou je nestandardní: na místo např. obratu „ustanovení § 

489 obč. zák.“ diplomantka používá „Občanský zákoník, § 489“ (pozn. 39). 

g) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nad rámec výše položených otázek předkládám diplomantce k zodpovězení při obhajobě ještě tyto 

otázky: 

1) Jaký je názor diplomantky na regulaci trhu s uhlím v návaznosti na oblast elektroenergetiky a 

teplárenství? 

2) Je současná zákonná regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství s ohledem na princip 

bezpečnosti a udržitelnosti nastavena vhodně? Existují právní nástroje pro případ obtíží či přímo 

selhání držitelů licencí na přenos elektřiny nebo přepravu plynu? 

3) Má časové omezení výrobních licencí své věcné opodstatnění? 

7. Závěrečné hodnocení 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Práci považuji za vcelku zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 

Předběžně navrhuji ohodnotit diplomovou práci známkou výborně až velmi dobře. Konečné 

hodnocení závisí na rozhodnutí komise v návaznosti na průběhu obhajoby. 

 

 V Praze dne 2. srpna 2020 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

oponentka diplomové práce 


