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Patrik Walas 
Alternativní zdroje energie a jejich právní úprava v kontextu českého a komunitárního 
práva 
 Posuzovaná práce je zpracována v rozsahu 66 stran textu rozděleného do pěti 
základních kapitol. Text práce doplňuje, mimo povinné přílohy, soubor faktografických 
příloh, kterými autor doplňuje samotný výklad.  Z formálního hlediska lze práci hodnotit jako 
velmi kvalitní a nemám v tomto směru žádné připomínky. Práce byla odevzdána dne 14. října 
2011.  

Aktuálnost tématu: Zvolené téma je bezpochyby aktuální. Obecně energetická problematika 
ve všech svých aspektech patří k nejzávažnějším oblastem, které jsou předmětem zájmu 
současné společnosti. Alternativní zdroje pak náleží mezi oblasti velmi diskutované a vývoj 
právní úpravy v této oblasti v poslední době svědčí o nutnosti hlubší diskuse v souvislosti 
s přijímáním legislativních opatření k jejich podpoře.    

Náročnost tématu: Téma lze považovat za středně náročné. Při zpracování tématu se autor 
musel vypořádat s unijní a vnitrostátní právní úpravou a na obou úrovních s relativně 
širokým okruhem právních předpisů. Na druhé straně takto vymezený rozsah právní úpravy 
dnes představuje standardní situaci. 

Hodnocení práce: Předložená práce poskytuje zevrubný přehled současné unijní a české 
právní úpravy obnovitelných zdrojů energie. Autor představuje všechny relevantní 
legislativní, koncepční a ekonomické nástroje, které se v dané oblasti uplatňují. Pozornost 
věnoval aktuálnímu vývoji, zejména v oblasti podpory solární energetiky a rovněž i 
negativním aspektům využívání obnovitelných zdrojů – zejména konflikty s ochranou přírody 
a krajiny. Z práce je zřejmé, že autor je s danou problematiku velmi dobře obeznámen. Na 
druhé straně rozsah tématu mu neumožnil jeho hlubší zpracování a rozbor. Závěry práce 
jsou tak do značné míry obecné.       

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Patrika Walase doporučuji 
k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře. 

Otázky k obhajobě: 

1. Právní úprava usiluje o podporu obnovitelných zdrojů prostřednictvím ekonomických 
stimulů, které mají vyrovnat nákladovou náročnost na produkci z těchto zdrojů v porovnání 
s konvenčními zdroji energie. Druhou možností je „znevýhodňovat“ konvenční zdroje energie 
s cílem promítnou do jejich ceny skutečné náklady s nimi spojené. Existují v platné právní 
úpravě mechanismy, které jsou takto zaměřeny?  

2. Vysvětlete rozdíl mezi obnovitelným a alternativním zdrojem energie? Jsou posledně 
uvedené zdroje v současné době právně regulovány? 

  
      
V Praze dne 18. října 2011     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
                    oponent d.p.  


