
Posudek vedoucího diplomové práce Jana Votruby 
 

 

 Tématem diplomové práce bylo porovnat metody ekonomické regulace v energetice, tj. 

v elektroenergetice a teplárenství s metodami ekonomické regulace cen ve vodárenství. Úloha byla 

zadána pro prostředí České republiky a pro současné podmínky. Téma je dost aktuální, neboť 

zejména právě ve vodárenství se projevuje výrazný růst cen, ovlivněný rostoucími investičními 

potřebami i výraznými změnami v chování odběratelů pitné vody. 

 

 Diplomant odložil odevzdání práce o jeden semestr, přesto se mu podle mého názoru 

podařilo odevzdat spíše jen podprůměrnou práci. Konzultace se mnou jako vedoucím byly 

nepravidelné, diplomant sám nepřicházel s vlastními náměty na řešení práce.  

 

V úvodní části práce je popis metod regulace v odvětví elektroenergetiky, teplárenství a 

vodárenství. Značná část textu má popisný charakter, aniž by diplomant identifikoval významné 

rozdíly v metodice a v její aplikaci (viz např. kalkulace nákladů na vodu a na teplo, výčet položek 

neoprávněných nákladů). Složitost tématu je v různosti vlastnických a provozních modelů u 

vodárenských společností, kde se díky různým přístupům k privatizaci objevila řada různých 

vlastnických struktur. U nich pak je obtížné vyhodnotit, kdo a v jaké (regulované) míře má právo 

na zisk a v jaké výši. S tímto problémem stejně jako s kompetencemi nejrůznějších orgánů a 

ministerstev se diplomant vypořádal a různé modely popsal podrobněji. 

 

Hlavním výsledkem práce je výpočet a porovnání základních ukazatelů ziskovosti 

vybraných vodárenských společností. Z různého vlastnictví vyplývá i rozdílná interpretace 

ziskovosti hodnocených firem. 

 

 Diplomant pracoval na jednotlivých bodech v souladu se zadáním. Úkolem práce bylo 

pracovat s metodami a údaji v prostředí ČR, nicméně v práci chybí obecnější zamyšlení nad 

důvody, které svědčí pro regulaci těchto síťových odvětví. Práce s číselnými údaji je omezena na 

základní ukazatele ziskovosti a na diskusi základních odchylek v úrovni ziskovosti. Použitá 

literatura je také výhradně z prostředí ČR.  

 

 Při obhajobě navrhuji diskutovat otázku přiměřenosti investic a možnosti regulace 

(kontroly) hodnoty majetku, ze které se odvozuje regulovaný zisk. Jak je majetek oceňován? 

 

Vzhledem k úrovni práce, k míře podrobnosti zpracování a k celkovému přístupu 

diplomanta k řešení zadaného úkolu navrhuji hodnocení práce známkou  
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