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Autor práce zpracoval problematiku, která je velmi aktuální a zahrnuje otázky nejen právního, 

ale též ekonomického a ekologického charakteru. Právě v propojení těchto náhledů vyniká 

komplexní znalost tématu. Autor tak vybírá prakticky důležité prvky právní úpravy 

obnovitelných zdrojů, v nichž nachází též možnosti budoucí (vhodnější) právní úpravy.

Práce je zpracována v rozsahu 84 stran včetně příloh, klíčových slov aj. 

V úvodu se diplomant věnuje rozdělení zdrojů energie na konvenční a obnovitelné. Dále 

rozvádí jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a vysvětluje jejich výhody, ale také určité 

nevýhody. Již v této části se objevují odkazy na koncepční (právní) dokumenty vztahující se 

k energetice, ale primárně se jedná o věcný popis problematiky.

V kapitole druhé jsou popsány právní nástroje pro oblast energetiky – obnovitelných zdrojů, 

a to v logickém členění. Nejprve jsou zmíněny koncepční nástroje, dále nástroje 

administrativní a ekonomické.

Další část práce je věnována subjektům na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů energie. 

V této části je odkazováno na relevantní ustanovení energetického zákona, která zakládají, 

resp. upravují postavení vyjmenovaných subjektů.  

Zvláštní kapitola je věnována právu Evropské unie. Podrobněji se autor věnuje evropské 

energetické legislativě po přijetí tzv. Kjótského protokolu. Tento vývoj dokládá odkazem na 

platné evropské normy a současně výkladem o jejich implementaci do českého právního řádu.

Následující kapitola je věnována právní úpravě obnovitelných zdrojů energie v České 

republice. Vývoj právní úpravy je sledován od roku 1994. V kapitole 5.1 by bylo vhodné 

provést plný výčet legislativy až do současně platné a účinné úpravy. Tato je sice rozebírána 

v další části práce, ale neuvedení v základním přehledu je matoucí.

Ve zvláštní podkapitole se diplomant zabývá fotovoltaikou, a to s ohledem na specifika 

investiční výstavby a ekonomických nástrojů na tomto úseku. Zde odkazuje též na řešení 

ústavní stížnosti týkající se dané oblasti. Pro prokázání právní zdatnosti by bylo jistě zajímavé 

provést podrobný rozbor daného případu, nicméně jak autor sám uvádí, tímto by se příliš 



vzdálil od tématu obnovitelné energie (ústavní stížnost je založena na obecnějších právních 

otázkách, ústavní právu a otázce retroaktivity). 

Autor velmi podrobně rozebírá ekonomické nástroje na úseku obnovitelných zdrojů. Tomuto 

pohledu je věnována kapitola 5.3, resp. její podkapitoly. 

Dále jsou stručně popsány prováděcí právní předpisy k energetickému zákonu. 

V systematicky členěném závěru jsou shrnuty hlavní závěry práce. Současně jsou uvedeny 

úvahy de lege ferenda, které navazují na Státní energetickou koncepci, jakož i připravovanou 

evropskou, resp. českou legislativu.

Autor v práci prokázala komplexní znalost tématu. Do právního rámce vhodně promítl též 

praktické dopady podpory obnovitelných zdrojů, a to jak z ekonomického, tak z ekologického 

hlediska. 

Práce je logicky členěná, obsahuje řadu odkazů na publikované zdroje. Jazykově je práce 

velmi zdařilá.

Práci doporučuji k obhajobě  s navržením hodnocení výborně.

V rámci obhajoby doporučuji zaměřit se na proces realizace (výstavby) např. fotovoltaické

elektrárny v širším rámci práva životního prostředí. Tj. zasazení této realizace do struktury 

procesních nástrojů práva životního prostředí od plánování k výstavbě včetně zohlednění 

dalších možných požadovaných postupů.
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