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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Tématem předložené disertační práce je analýza konkrétních forem projevu ochrany veřejného 

zájmu v rámci právní úpravy elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Veřejný zájem, resp. 

jeho ochrana a prosazování, se promítá v této oblasti v různých formách zejména do energetického 

zákona, ale i do dalších, souvisejících právních předpisů. Jde o téma zajímavé, přesahující svým 

zaměřením obor práva, a taktéž aktuální, což dokládá v současnosti i dění týkající se ukončení 

činnosti společnosti Bohemia Energy v ČR. Aktuálnost spatřuji i ve skutečnosti, že autor zpracoval 

dané téma nejen z pohledu řádného fungování energetické infrastruktury, ale i pro případy 

mimořádných stavů (tj. v současnosti z pohledu řešení pandemie nemoci Covid-19). Autor na 

základě provedené analýzy identifikuje řadu nedostatků stávající právní úpravy i praxe a následně 

navrhuje možná řešení. Odborné zdroje k danému tématu existují, nicméně nejsou příliš četné. 

Celkově lze tedy volbu tématu a jeho zpracování hodnotit kladně, s aktuálním přínosem jak pro 

doktrínu, tak i správněprávní praxi. 

 

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

metody 

 

Autorem zpracovaná problematika zasahuje nejen do oblasti práva správního, ale i dalších 

právních odvětví, přičemž je třeba zohlednit i značný vliv práva EU. Současně jde o téma 

přesahující samotný obor práva a zasahující například do věd ekonomických, či i technických. 

Jedná se tedy o téma relativně náročné co do svého zpracování. Z tohoto pohledu lze konstatovat, 

že autor ve své práci prokázal velmi dobrou odbornou orientaci v dané problematice, a to jak 

z pohledu nauky, tak i praxe. 

Práce je vedle tradičního Úvodu a Závěru členěna do 6 hlavních kapitol, dále pak ještě vnitřně 

strukturovaných. Lze konstatovat, že autor postupuje od obecného ke zvláštnímu, jednotlivé 

kapitoly na sebe navazují a směřují k naplnění autorem stanoveného cíle práce. Tímto cílem je dle 

autora dospět jednak k „poznání, jakým účelem a kterými důvody byla vedena snaha zákonodárce 

z pozice veřejného práva zasahovat do právních vztahů, jež vznikají v energetice, a to na všech 

úrovních dodavatelsko – odběratelského řetězce, jednak též k poznání, zdali je zákonodárcem 

představená míra veřejnoprávní regulace tomuto účelu a těmto důvodům přiměřená, potažmo a 

následně, je-li co do svého faktického působení vůči subjektům v elektroenergetice a plynárenství 

efektivní. Cílem této práce tak bylo jak rozkrytí relevantní právní úpravou reprezentovaných 

veřejných zájmů, tak analýza, zdali je právní úprava především energetického zákona dostatečně 

efektivně, resp. adresně s to takové veřejné zájmy v různých projevových formách hájit.“ Disertant 

se tedy nejprve zaměřuje na vymezení obsahu pojmu „veřejný zájem“, následně jej pak identifikuje 

a analyzuje jeho jednotlivé formy a projevy jeho ochrany zejména v rámci úpravy energetického 

zákona, jakož i některých dalších předpisů upravujících související problematiku. 

Pokud jde o použité vědecké metody, autor pracuje za pomoci popisné metody a zejména metody 

analýzy, a to jak příslušných právních předpisů, tak i relevantní judikatury. Dále je v rámci 

některých kapitol pracováno taktéž s metodami komparační povahy. Nejenom v Závěru pak 

nechybí autorův syntetický pohled. 



  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Disertační práce je řádně strukturována a logicky uspořádána. Pro lepší přehlednost některých 

dlouhých kapitol či podkapitol by bylo pro čtenáře vhodné text vybavit vícero podnadpisy. Práce 

je vybavena relevantním poznámkovým aparátem a lze konstatovat, že autor pracoval dostatečně 

s odbornou literaturou, právními předpisy i judikaturou. Co do zahraničních zdrojů mohl být jejich 

počet vyšší. Nicméně i přesto lze mít za to, že autor prokázal znalost relevantních zdrojů 

vztahujících se k danému tématu. Práce je psána odborným jazykem. Z pohledu stylistiky je však 

text psán ve velmi květnatých a rozvětvených souvětích, které často znesnadňují orientaci čtenáře 

v textu, jakož i pochopení jeho obsahu. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Z pohledu mých připomínek a podnětů k obsahu disertační práce lze uvést zejména tyto: 

- V Úvodu práce mohla býti více rozebrána zvolená strukutura práce, použité vědecké 

metody a zdroje, nicméně zejména by v tomto typu vědecké práce neměly absentovat 

konkrétní hypotézy, či alespoň jasně formulované výzkumné otázky. Nicméně nechybí 

alespoň obecněji a šířeji vymezený cíl práce. 

- S. 15 – autor uvádí, že energetický zákon co do splnění podmínek pro vyvlastnění odkazuje 

na stavební zákon. Je tomu skutečně tak? Nnejedná se spíše o zákon o vyvlastnění, neboť 

právě ten upravuje podmínky vyvlastnění (nikoli zákon stavební, zde je pouze úprava 

expropriačního titulu). 

- S. 16 – proč má dle názoru autora přednost expropriační titul dle energetického zákona 

před titulem dle stavebního zákona? 

- Na s. 17-18 se uvádí, že podnikat lze v energetických odvětvích pouze na základě 

„úředního povolení, souhlasu, čili licence“ – jde o synonyma nebo teorie správního práva 

rozlišuje mezi těmito instituty?  

- S. 25 – nelze hovořit o „vydání živnosti“, bylo by vhodnější zvolit přesnější terminologii. 

- s. 34-35 – autor zde uvádí, že řády jsou individuálně závazným správním rozhodnutím. 

Naplňují řády všechny znaky správního aktu tak, jak je vymezuje a charakterizuje nauka 

správního práva?  

- S. 70 – je zde uvedeno, že obecné vymezení adresátů je typické pouze pro právní předpis, 

nikoli pro opatření obecné povahy, je tomu skutečně tak?  

- Jakou právní povahu mají dle autora cenová rozhodnutí? 

Mám za to, že předložená disertační práce i přes výše uvedené dílčí připomínky, či podněty 

k diskusi, naplnila svůj cíl. Domnívám se, že práce jako celek poskytuje odborně fundovaný 

pohled na danou problematiku i její dílčí aspekty, vykazuje vyváženost i logickou uspořádanost 

s věcnou návazností jednotlivých otázek zpracovávané problematiky. Autor se dobře orientuje ve 

zkoumané problematice, a to jak z pohledu právní teorie, tak i praxe. Lze tedy mít za to, že 

předmětnou disertační prací prokázal schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, jakož i 

schopnost její výsledky kvalifikovaným způsobem dále zprostředkovat. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce V Úvodu práce bohužel absentuje formulace 

konkrétních hypotéz, příp. výzkumných otázek. 



  

Uveden je nicméně alespoň obecnější cíl práce (viz 

výše). Ten dle mého názoru autor svojí prací naplnil. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor prokázal schopnost samostatného vědeckého 

zpracování daného tématu. Se zdroji bylo pracováno 

odpovídajícím způsobem. 

Logická stavba práce Disertační práce je řádně členěna a logicky 

uspořádána. Autor postupuje systematicky, 

jednotlivé kapitoly na sebe navazují a směřují 

k naplnění autorem vytčeného cíle. Pro větší 

přehlednost textu a snadnější orientaci by bylo 

vhodné text zpřehlednit četnějšími podnadpisy. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce je vybavena relevantním poznámkovým 

aparátem a lze konstatovat, že autor řádně pracoval s 

odbornou literaturou, právními předpisy, jakož i 

judikaturou. Co do cizojazyčných zdrojů mohl být 

jejich počet nicméně vyšší. I přesto lze mít za to, že 

autor prokázal znalost relevantních zdrojů 

vztahujících se k danému tématu. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Lze konstatovat, že dané téma bylo analyzováno 

dostatečně hluboce, v rozsahu a kvalitě odpovídající 

disertační práci. Lze ocenit řadu vlastních názorů a 

úvah autora, včetně návrhů de lege ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Disertační práce má odpovídající úpravu textu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psána odborným jazykem. Z pohledu 

stylistiky je však text psán ve velmi květnatých a 

rozvětvených souvětích, které často znesnadňují 

orientaci čtenáře v odborném textu, jakož i 

pochopení jeho obsahu. Vyskytují se občasná 

stylistická či gramatická pochybení. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

K ústní obhajobě navrhuji tato témata: 

- Jak disertant hodnotí v souvislosti s ukončením činnosti společnosti Bohemia Energy 

funkčnost a dostatečnost stávajících nástrojů k prosazení a ochraně veřejných zájmů 

upravených pro tyto situace energetickým zákonem?  

- Využívá zákon, resp. zákonodárce odpovídajících a vhodných forem činnosti veřejné 

správy (právní předpis, interní akty, opatření obecné povahy, správní akt) k ochraně 

veřejných zájmů v oblasti energetiky, nebo zde autor identifikoval problematické aspekty 

a navrhuje změny z pohledu de lege ferenda? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

V Olomouci dne 29.10.2021 

 
                                                                                        Doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., v.r. 

oponent/oponentka 


