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Předložená diplomová práce má celkový rozsah 105 stran, z toho 75 stran vlastního textu.
Kromě úvodu a závěru je výklad rozdělen do pěti částí věnovaných postupně vědeckému
pozadí změn klimatu, vývoji mezinárodní právní regulace, nástrojům právní úpravy ochrany
klimatu a souvisejícím principům, koncepčním nástrojům ochrany klimatu v Evropské unii a
právním aspektům obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Práci doplňují
dva seznamy, Seznam a vysvětlivky zkratek a cizích výrazů a seznam použitých zdrojů
(poněkud nepřesně označený jako Použitá literatura), čtyři přílohy a povinné součásti
(cizojazyčné shrnutí, abstrakty, klíčová slova).

Datum odevzdání práce: 3. září 2014

Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si autor zvolil pro svou diplomovou práci, nelze
označit za nové (počátek diskuzí o potřebě právní úpravy ochrany klimatu se datuje do 80.
let 20. století, základní obecný právní dokument – Rámcová úmluva OSN o změně klimatu –
byl přijat v roce 1992). Bezpochyby se však jedná o téma, jež je aktuální, a to zejména
s ohledem na mezidobí, v němž se mezinárodní právní úprava ochrany klimatu v současné
době nachází (u změn klimatu je však možné mluvit o jakési „chronické“ aktuálnosti, dané
pozvolností klimatických změn, neustávajícími vědeckými diskuzemi na téma jejich
antropogenního původu a více než dvacet let trvajícími mezinárodními vyjednáváními v této
oblasti).

Náročnost tématu: Téma klimatických změn obecně hodnotím jako jedno z nejnáročnějších.
Byť k němu existuje velké množství odborné literatury (právní i z oblasti přírodních věd,
bohužel převážně zahraniční), zpracování komplikuje jeho rozsáhlost (mitigační a adaptační
opatření se potenciálně dotýkají téměř všech aspektů života společnosti) a z ní vyplývající
množství relevantních aktérů a dokumentů. Právní úprava ochrany klimatu, byť v základních
rysech relativně snadno pochopitelná, je komplexní a v řadě dílčích aspektů složitá.

Hodnocení práce: Ve světle náročnosti zvoleného tématu hodnotím práci celkově jako
zdařilou, je z ní zřejmé autorovo zaujetí tématem a poctivý přístup ke zpracování. Jeho
výklad dílčích aspektů právní úpravy ochrany klimatu je srozumitelný a neobjevují se v něm
zásadní chyby, místy ho dokonce hodnotím jako výborný (např. výklad principů právní úpravy
ochrany klimatu či některé části výkladu věnovaného EU ETS); autor usiluje i představení
vlastního pohledu na používané nástroje a předkládá návrhy de lege ferenda, byť pouze
v obecné rovině. Přesto mám k práci několik připomínek. Z hlediska formálního upozorňuji
na úpravu poznámek pod čarou (text by měl vždy začínat velkým písmenem a končit tečkou),
na neúplnost seznamu zkratek a cizích výrazů (zkratka COP není vysvětlena a v seznamu řada
v textu používaných cizích výrazů chybí, pokud už se autor rozhodl takto čtenáři pomoci, měl
být důsledný) či na neabecedně řazený seznam použité literatury. Na druhou stranu oceňuji
velmi poctivé odkazy na použité zdroje a obecně dobré využívání poznámek pod čarou (s
výhradou jejich úpravy, jak bylo zmíněno výše). Z hlediska obsahového mi v práci chybí
obecnější vymezení nástrojů ochrany klimatu (je naprosto v pořádku, že se autor zaměřuje
pouze na některé z nich, v práci měl však tento svůj výběr vysvětlit) a za její slabiny považuji
poměrně velkou popisnost a absenci rozsáhlejších úvah o možné budoucí podobě
diskutovaných nástrojů. Typickým příkladem tohoto přístupu je výklad věnovaný flexibilním
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mechanismům Kjótského protokolu, u nichž autor dobře popisuje jejich fungování do roku
2012, resp. 2020, avšak jejich možné zakotvení v nové právní úpravě (jež by měla být
podepsána v roce 2015, tedy příští rok) odbývá jediným odstavcem. Přitom právě role
v novém systému je v současné době nejzajímavější otázkou s flexibilními mechanismy
spojenou. Za nejlépe zpracovanou tak považuji část pátou, věnovanou evropskému systému
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Autor popisuje a analyzuje nejen
jeho stávající podobu, ale zamýšlí se i nad možnostmi jeho budoucího posílení, ať už v rámci
Evropské unie, nebo propojením s obdobnými systémy v jiných zemích. Chválím využití
příloh, soudím dokonce, že jich v práci mohlo být více, pro ilustraci výkladu jsou velmi
užitečné. Závěrem si neodpustím upozornění na poněkud úsměvnou chybu z nepozornosti
na str. 35, kde autor uvádí, že „při přepočtu per capita není [Čína] ani v první desítce zemí
produkující[ch] na hlavu nejvíce skleníkových plynů, je až na sedmém místě“.

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že
předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, a
doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autora požádala o
vyjádření k následujícím tématům:

1. Autor se ve své práci zabývá prakticky výhradně (nepočítám-li kapitolu věnovanou
koncepčním nástrojům ochrany klimatu v EU) tzv. flexibilními mechanismy, tedy
nástroji ochrany klimatu s významným ekonomickým rozměrem. Zároveň však na str.
46 konstatuje, že „[z]ůstává otázkou, zdali by právní úprava flexibilních mechanismů
měla být obsažena i v nové předpokládané mezinárodní úmluvě účinné po roce 2020“.
Vzhledem k tomu, že tato otázka připouští i negativní odpověď, zajímalo by mě, jaké
jiné nástroje by dle autora mohly být základem nové právní úpravy.

2. Jakým způsobem by dle autorova názoru měl být v budoucí právní úpravě ochrany
klimatu proveden princip společné, ale diferencované odpovědnosti?

V Praze dne 17. září 2014

…………….…………………………………..
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
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