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POSUDEK ŠKOLITELE 

Jméno disertanta JUDr. PhDr. Vratislav Koštál 

Téma práce: Veřejnoprávní aspekty podnikání v elektroenergetice a 

plynárenství 

Rozsah práce: 499 163 znaků (dle prohlášení autora) 

Datum odevzdání práce: 22. 8. 2021 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma, které si autor zvolil, je aktuální, ale ne konjunkturní povahy. Vztah fenoménu veřejného 

zájmu a právní úpravy podnikání v energetických odvětvích je tématem důležitým, a to (nejméně) 

ze dvou důvodů. Tím prvním je strategický význam regulovaných odvětví pro společnost a 

ekonomiku. Uvedeným konstatovaním se ovšem teze o aktuálnosti tématu nevyčerpává. 

Předkládaná práce je totiž příspěvkem ke zkoumání daleho šířeji koncipovaného a teoreticky 

důležitějšího diskursu o vzájemném vztahu pravidel podnikání na straně jedné a prosazování 

veřejného zájmu na straně druhé.  

Aktuálnost zpracování předkládané dizertace byla autorem podtržena zařazením části páté (str. 

92-113), která je koncipována jako exkurs k problematice úpravy mimořádných opatření vydaných 

během pandemické situace na provozovatele soustav v elektroenergetice a plynárenství.  

Autor zde flexibilně reagoval na aktuální problémy, které v jím zkoumané oblasti implikovala 

pandemie koronaviru.  

 

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

metody 

Téma, které si autor zvolil, je relativně náročné na teoretické znalosti a na vstupní údaje. 

Předpokladem jeho zpracování je relativně detailní znalost právní upravy a aplikační praxe ve 

vztahu ke specifickým institutům tuzemské právní úpravy. U řady z nich (výběrově – právní 

úprava cenové regulace v energetických odvětvích) zatím toho nebylo z právní perspektivy o 

tématu v tuzemsku mnoho napsáno. Jsem současně přesvědčen o tom, že u řady témat (např. právní 

charakter řádů provozovatelů energetických soustav) se jedná o vůbec první psanou právní analýzu 

v naší odborné literatuře.  

Autor při psaní své práce zdárně zúročil své dlouhodobé působení v právních profesích jak 

v podnikovém sektru, tak i ve státní správě energetických odvětvích.  

Použité metody jsou standardní tomuto typu dizertační práce v oborech právní vědy. Jedná se 

zejména o metodu analytickou. Komparativní aspekty jsou slabší.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členení předložené práce je bez výhrad. Autor při členění jednotlivých 

kapitol zvolil logický postup, kdy se nejprve věnuje obecným otázkám a následně analyzuje 

existující právní instituty. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Předložená práce je dle mého soudu cenným přínosem ke zkoumání energetického práva v naší 

právní akademii. Autor právní úpravu kriticky analyzuje, a to nejen z perspektivy teoretické, ale 

také z perspektivy praktické aplikace jednotlivých předpisů. Na tomto místě lze zdůraznit velice 

povedenou pasáž o právní úpravě cenové regulace, kde autor neváhá podrobit existující právní 
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úpravu sofistikované kritice (str. 71-73) a předkládá návrhy na optimalizaci tuzemské právní 

úpravy. Slabinou práce je absence komparativních pasáží, které by podaly detailnější srovnání se 

stavem ve vybraných evropských státech.  

Na tomto místě bych chtěl konstatovat, že předložená práce je výsledkem dlouhodobého studia, 

které zahrnovalo nejenom analýzu tuzemských právních úprav, ale také jejich kritickou analýzu a 

precizaci návrhů na řešení identifikovaných problémů pro futuro.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce: 

Autor cíle práce vymezuje v jejím úvodu (str. 10-17). Cílem je tedy analyzovat, jak je 

v legislativě prosazován veřejný zájem ve vztahu k podmínkám podnikání v energetických 

odvětvích. Dalo by se polemizovat o tom, jestli je cíl vymezen dostatečně pregnantně.   

Lze ovšem konstatovat, že předložená práce podává zevrubnou analýzu vymezeného tématu v 

současném právní řádu. Mám proto jako školitel za to, že dizertant cíle práce splnil.  

 

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství: 

Autor zpracoval práci zcela samostatně a odevzdal ji dle schváleného studijního plánu před 

ukončením třetího roku studia.  

Práce dle kontroly v informačním systému nevykazuje znaky plagiátorství. Spolupráce autora 

(dizertanta) a školitela byla během doktorského studia zcela bezproblémová a konstruktivní.  

 

Logická stavba práce: 

Stavba práce je logická a zcela adekvátní tomuto typu kvalifikační práce. Práce je dělena do šesti 

částí, které na sebe vzájemně logicky navazují. 

 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Tuzemských odborných zdrojů, věnujících se problematice energetického práva není mnoho. 

V nakladatelstvích Wolters Kluwer a C. H. Beck byly doposud vydány dva tuzemské komentáře 

k energetickému zákonu. S oběma publikacemi autor průběžně pracuje. Stejně tak autor pracuje 

s řadou publikovaných článků, věnujících se parciálním problémům aplikace energetického 

zákona.  

K práci se zdroji bych rád uvedl dvě výhrady:  

Za prvé, zatímco autor vzorně pracuje s tuzemskými zdroji, které se věnují otázkám 

energetického práva, reference o celé řadě klasických děl, věnujících se problematice veřejného 

zájmu chybí. Chybí tak např. práce s klasickými dílemi Jiřího Hoetzela, který se problému 

veřejného zájmu věnval jak ve své učebnici Československé správní právo. Část všeobecná, tak i 

ve svých příspěvcích ve Slovníku veřejného práva československého. Absence práce s klasickými 

prameny tuzemské právní nauky je politováníhodná, lze jí ovšem pochopit s ohledem na 

skutečnost, že dizertace byla dokončována v éře končícího lock-downu.  

Uvedená skutečnost ovšem nemůže odůvodnit druhý deficit ohledně využití cizojazyčných 

zdrojů. Autor pracoval s komentářem ke slovenskému energetickému zákonu, vydanému 

nakladatelstvím C. H. Beck v Bratislavě v r. 2020. Kromě jednoho dalšího článku německo-

jazyčné provenience nepracuje autor se žádným dalším zahraničním zdrojem. Tato obsence 

cizojazyčných zdrojů je slabinou předložené práce a má potenciál její závěry do určité míry 

relativizovat.  
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Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Autor provedl relativně hlubokou analýzu jednotlivých klíčových aspektů prosazování veřejného 

zájmu v pravidlech podnikání v energetických odvětvích. Cenný je jeho interdisciplinární přístup 

a přesahy do úpravy soukromoprávní povahy.  

Autor dále provádí detailní analýzu judikatury tuzemských soudů a aplikuje její závěry ve vztahu 

k tématu své práce. Jeho přístup je analytický, neváhá vyjádřit jak kritický názor k existující 

úpravě, tak i poukázat na disfunkce, které existujicí úprava, resp. jednotlivé její instituty (napr. 

dodavatel poslední instance) implikuje v aplikační praxi. Nebojí se polemizovat s publikovanými 

právními názory. Předkládá i návrhy řešení de lege ferenda.  

Hloubka provedené analýzy dle mého soudu vyvažuje výše uvedené deficity co se týče práce se 

zahraniční literaturou.  

 

Úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Úprava textu práce zcela odpovídá tomuto typu kvalifikační práce. Grafy, ani tabulky v práci 

nefigurují.  

Jazyková a stylistická úroveň: 

Jazyková a stylistická úroveň předložené práce plně odpovídá nárokům, které jsou na naší 

Právnické fakultě kladeny na práci dizertační.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Čteme-li aktuální odbornou produkci zahraničních akademiků, nemůžeme pominout směr, který 

se sám označuje jako New Energy Law Movement. Tento směr tematizuje energetické právo jako 

svébytnou disciplínu práva, která je produktem technologického rozvoje posledních desetiletí.  

Navrhuji proto, aby se dizertant v rámci obhajoby vyjádřil k tomu, jestli lze dle jeho názoru 

energetické právo považovat za takovou právní disciplínu  - obdobně jako např. právo kosmické, 

právo životního prostředí, nebo právo medicínské.  

Pokud ano, lze dle jeho soudu etablováním těchto nových právních disciplín překlenout tradičné 

dělení právních oborů na disciplíny veřejného a soukromého práva? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 26. 8. 2021 

 
_________________________ 

Doc. JUDr. Jakub Handrlica, DSc.  

školitel 


