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Vznik a vývoj evropského právního režimu pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů  

Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 100 stran je členěna (mimo úvodu a včetně závěru) do šesti 

částí, z nichž některé jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a struktura diplomové práce 

jsou systematické a logické. Práce podává podrobný přehled vybraných úseků zvolené problematiky. 

Diplomant dle mého názoru při práci se značně velkým množstvím pramenů skládajících se převážně 

z evropských právních předpisů, literatury k věcné problematice i poznatků z praxe, prokázal velmi 

dobré až výborné znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci. Téma diplomové práce je 

zajisté vysoce aktuální. Problematika evropského právního režimu pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů je poměrně náročnou oblastí práva, která ovšem představuje významný 

prvek celosvětového boje se změnami klimatu.  

V jednotlivých částech práce autor zejména popisuje vznik a vývoj evropského právního rámce 

obchodování s emisními povolenkami. Důraz je kladen na aktuální stav včetně jeho historických 

návazností a na základy další směřování systému EU ETS. Posuzovaná práce velmi uceleně zpracovává 

zkoumanou látku a podává jak velmi dobrý přehled jednotlivých přístupů k pojetí emisního 

obchodování, tak zejména postižení problematiky věcného i historického vývoje. Diplomant se 

v závěru snaží i o přehledné shrnutí systému EU ETS.  Chybí mi však více vlastních úvah diplomanta 

z pohledu de lege ferenda. Práce je již na základě definovaných cílů poněkud popisnou, podává však 

na druhé straně poměrně ucelený přehled dané problematiky. Po obsahové stránce je zpracována na 

mírně nadstandardní a komplexní úrovni. Toto se bohužel nedá říci o stránce grafické úpravy a místy i 

větné skladby. Práci poněkud poškozuje nezvládnutí grafické úpravy. Použití číslování, kdy jako první 

strana je označena již strana s názvem práce, vakant strany 4 a následné neuspořádání textu po 

použití formátování „zarovnání do bloku“, včetně absence používání tvrdé mezery celkovou úroveň 

práce zbytečně snižuje. Zcela pak chybí seznam českých a zejména anglických zkratek.  

Celkově diplomovou práci hodnotím jako výbornou až velmi dobrou. Doporučuji ji k ústní obhajobě, v 

jejímž rámci navrhuji se věnovat zejména následujícím otázkám:  

1/ Důsledky hospodářských událostí roku 2008 na systém obchodování s emisními povolenkami 

a shrnutí současné situace.  

2/ Jak vnímáte budoucnost systému EU ETS v návaznosti na jeho současný stav a proč?   
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