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Téma a rozsah práce: Právní nástroje ochrany klimatu  
Práce je zpracována v rozsahu 74 stran textu rozděleného, mimo úvod a závěr, do pěti 
základních kapitol. Text práce doplňují všechny povinné přílohy a mimo to i řada dalších, 
které výklad vhodně doplňují. Práce je na velmi dobré grafické i jazykové úrovni a po 
formální stránce k ní nemám připomínky.     

Datum odevzdání práce: září 2014 

Aktuálnost (novost) tématu: Problematika právní úpravy ochrany klimatu představuje 
faktickou stálici odborného diskurzu po několik desetiletí. I přes značnou stagnaci vývoje 
mezinárodního práva na tomto úseku, vývoj evropského a tedy i vnitrostátního práva nabízí 
dostatečné množství otázek, kterým je třeba věnovat pozornost. V tomto ohledu není sporu 
o aktuálnosti tématu, byť pouze v jeho dílčích aspektech.         

Náročnost tématu: Zvolené téma je nutné považovat za poměrně náročné s ohledem na 
rozsah právní materie, kterou je nezbytné zkoumat. Problematika ochrany klimatu vyžaduje 
zvládnutí mezinárodního, unijního i vnitrostátního práva a jejich vzájemných vazeb. Na 
druhé straně se nejedná o právní materii zcela novou a autor tak má k dispozici poměrně 
rozsáhlý okruh odborné literatury.      

Hodnocení práce: Předložená práce je v jistém směru zpracována velice kvalitně. Práce 
podává ucelený a systematický přehled platné právní úpravy na všech relevantních úrovních 
a jejího vývoje, včetně rámcového zhodnocení aktuálního stavu. Jak již bylo naznačeno výše, 
problematiky ochrany klimatu je předmětem zkoumání již řadu let, a promítla se i do řady 
kvalifikačních prací. Podstatnou část textu (není míněno doslovně) předložené práce jsem 
měl možnost číst v diplomových pracích několikrát a je otázka, zda má význam se ještě dnes 
zabývat vývojem právní úpravy apod. Pro pochopení a zvládnutí tématu ze strany 
diplomanta je to jistě znalost, kterou si musí jako předklad úspěšného zpracování práce 
osvojit, ale není nutné ji opětovně prezentovat jako práci samotnou. Způsob zpracování 
práce do jisté míry dokresluje i její název, zatímco obsah je poněkud širší. Je značně 
nestandardní, aby název práce odpovídal názvu jedné z dílčích podkapitol.    

Hodnotím-li předloženou práci jako izolovaný text, tak ale musím konstatovat, že je 
zpracována poměrně kvalitně, autor ve svém výkladu dospěl až k aktuálnímu právnímu 
stavu, k němuž zaujímá místy kritické hodnocení. V tomto směru je škoda, že závěry práce 
nejsou příliš konkrétní, což je koneckonců také demonstrací přístupu ke zvolenému tématu. 

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

Otázky k ústní obhajobě:  
1. Autor na str. 65 an. práce naznačuje, že finanční prostředky, alokované ve vazbě na 

bezplatné přidělení povolenek v režimu čl. 10c Směrnice 2003/87/ES, nejsou 
vynakládány efektivně. Bylo by možné za stávajícího stavu dovozovat porušení 
zmíněného ustanovení směrnice? 

2. V rámci ústní obhajoby autor podrobně vysvětlí podstatu argumentace SD EU ve věci 
C-366/10.  
 
 

 V Praze dne 16. září 2014     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
         oponent d.p.  


