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Diplomant: Radka Prachmanová 

Téma a rozsah práce: Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 
Předložená práce je zpracována v rozsahu 85 stran textu rozděleného do čtyř základních 
kapitol. Práce splňuje všechny formální požadavky kladené na tento druh prací. Po jazykové 
stránce je na velmi vysoké úrovni a vnější úprava práce nevykazuje žádné nedostatky. Text 
práce je doplněn všemi předepsanými přílohami.  

Datum odevzdání práce: duben 2014 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma patří mezi tradičně zpracovávaná témata. 
Vzhledem k jeho průřezové povaze a šíři lze obvykle nalézt dílčí změny platné právní úpravy 
některého ze segmentů tématu. V aktuálním případě jde především o oblast ochrany ovzduší 
a některé drobnější změny (např. solární energetika). Téma za relativně aktuální.     

Náročnost tématu: Náročnost tématu je dána především jeho šíří. Autorka se musela 
vypořádat s poměrně rozsáhlou právní materií. Na druhé straně teoretické vymezení 
problému je v odborné literatuře poměrně dobře zpracováno, takže prostor pro samostatné 
zkoumání je dán především ve zvláštní části tématu.    

Hodnocení práce: Autorka téma rozdělila na část obecnou (kapitola 1.), ve které vymezila 
pojem nástroje ochrany životního prostředí a jejich jednotlivé kategorie s tím, že zhodnotila 
možnosti nástrojů přímého a nepřímého působení. Pokračováním obecné části je dále 
kapitola druhá, vymezující jednotlivé kategorie ekonomických nástrojů a jejich funkce. 
Jádrem práce je pak kapitola 3., ve které jsou poměrně podrobně rozebrány jednotlivé typy 
poplatků, které se v platné české právní úpravě uplatňují. Zvláštní pozornost je věnována 
aktuálním změnám, zejména na úseku ochrany ovzduší. Závěrečná kapitola 4. se pak 
zaměřuje na ostatní kategorie ekonomických nástrojů, zejména daně. 

 Téma je zpracováno velice pečlivě a důsledně. V práci jsou uvedeny všechny 
podstatné aspekty tématu, byť s ohledem na šíři, nebylo možné se všem dílčím otázkám 
věnovat se stejnou mírou podrobnosti. Autorka využila téměř veškerou dostupnou českou 
odbornou literaturu, postrádám pouze větší využití zahraničních zdrojů.          

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Radky Prachmanové 
doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení výborně.      

Otázky k ústní obhajobě:  
 

1. Které ekonomické nástroje jsou upraveny v zákoně č. 167/2008 Sb. a v jaké 
souvislosti jsou využívány? 

2. V které oblasti právní úpravy, vedle emisí skleníkových plynů, by bylo rovněž 
teoreticky možné (a vhodné) využít obchodovatelná povolení?   
 
 
 

 V Praze dne 21. dubna 2014     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
         oponent d.p.  


