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Téma a rozsah práce: Právna úprava obnoviteľných zdrojov energie 
Práce o celkovém rozsahu 73 stran včetně příloh se skládá ze čtyř částí, 
z nichž první je věnována věcným souvislostem problematiky a právní úpravě 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) v mezinárodním právu a druhá až čtvrtá 
postupně právní úpravě OZE v evropském, českém a slovenském právu. Práci 
doplňují úvod, závěr, anglické shrnutí, seznam použitých zdrojů a čtyři přílohy. 
 

Datum odevzdání práce: 6. prosince 2010 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila 
téma, které lze bezpochyby považovat za velmi aktuální. Využívání 
konvenčních zdrojů energie s sebou nese celou řadu problémů, jak 
politických a ekonomických, tak environmentálních, a OZE představují 
logickou alternativu, k níž se upíná pozornost státních i nestátních aktérů. 
Rychlý rozvoj využívání OZE, ke kterému i díky systému státních podpor 
v posledních letech dochází, však vyvolává otázky o jejich možných 
negativních dopadech na životní prostředí. 
 

Náročnost tématu: Téma lze považovat za relativně náročné, a to jak 
z důvodu jeho povýtce technické povahy (zpracování vyžaduje porozumění 
řadě neprávních aspektů problematiky), tak z důvodu jeho značné 
rozsáhlosti. Přes význam OZE navíc stále existuje poměrně  omezené množství 
doktrinálních pramenů věnovaných právním souvislostem jejich využívání.  
 

Hodnocení práce: Vzhledem k tomu, že je práce psána ve slovenštině, 
nejsem schopna zhodnotit její gramatickou a stylistickou stránku. Z hlediska 
grafického je práce na standardní úrovni. Co se týká obsahu, hodnotím práci 
jako průměrnou. Struktura výkladu, ačkoliv nijak originální, je logická, práce je 
však dosti popisná a vyskytuje se v ní řada chyb. Z hlediska věcných souvislostí 
problematiky považuji za chybné, či alespoň nepřesné tvrzení, že využívání 
OZE je energeticky výhodnější než produkce energie z fosilních paliv (str. 4). 
Ve skutečnosti je energetická návratnost ropy, uhlí a plynu stále vyšší, než je 
tomu u naprosté většiny OZE (výjimkou jsou vodní elektrárny). Tvrzení, že právní 
úprava podpory a využívání OZE na mezinárodní úrovni dosud není ucelená 
(str. 7), považuji v lepším případě za eufemismus, neboť taková právní úprava 
téměř neexistuje. Z vyjmenovaných mezinárodních textů považuji za chybné 
uvedení Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy Země, která 
s problematikou OZE nijak nesouvisí. Chybné je také tvrzení v poznámce pod 
čarou č. 22 (Kjótský protokol pro Evropskou unii žádný cíl spočívající ve snížení 
spotřeby primární energie o 20% do roku 2020 ve srovnání s hodnotami z roku 
1999 nestanoví). Dále nesouhlasím s tvrzením, že větrné a vodní elektrárny jsou 
vzhledem k zanedbatelnému rozsahu zastavení považované za zařízení ve 
smyslu § 3 odst. 2 stavebního zákona (str. 42). V obou případech se dle mého 
názoru jednoznačně jedná o stavby, pro něž je – obdobně jako pro autorkou 
zmiňované fotovoltaické elektrárny – třeba územní rozhodnutí a stavební 
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povolení (výjimku tvoří větrné elektrárny do výšky 10 m, u nichž dle § 104 odst. 
2 písm. e) stavebního zákona postačuje ohlášení stavebnímu úřadu). Dvě 
obecnější připomínky směřuji jednak k používání pojmu „komunitární právo“ 
(účinností Lisabonské smlouvy bylo Evropské společenství plně nahrazeno 
Evropskou unií a na místě je tedy používání pojmu „unijní právo“, resp. „právo 
EU“), jednak k citování českých právních předpisů, včetně ústavních, ve 
slovenštině (domnívám se, že vhodnější by byla citace originálního českého 
textu).  
 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Přes výše uvedené výhrady 
konstatuji, že předložená práce ještě splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce na Právnické fakultě UK, a doporučuji ji k ústní obhajobě 
s navrženým klasifikačním stupněm dobře. 
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych 
autorku požádala o vyjádření k následujícím tématům: 
 

1. Shrnutí nejvýznamnějších přínosů a rizik využívání OZE z hlediska ochrany 
životního prostředí. 

2. Na str. 57 autorka uvádí, že by mezinárodní společenství mělo vytvořit 
podmínky pro investice do projektů výstavby zařízení využívajících OZE v 
zemích, kde jejich vyššímu využití brání ekonomické a legislativní 
překážky. Mezinárodní právo však obdobný nástroj upravuje. Mohla by 
o něm autorka stručně pohovořit? 

 
 

 
V Praze dne 15. ledna 2011 
                                                     
 
 
      
                                                                               ……………………………………….. 
           JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
             oponent diplomové práce 


