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I. 

Výběr tématu a jeho aktuálnost 

 
Soutěžní právo mající dvě větve je upraveno jednak tuzemským zákonodárstvím, což 
je jeho jedna část a ta druhá pak rovněž i nařízeními a dalšími předpisy Evropské 
unie. Ty jsou určeny pro vyspělé demokratické státy, neboť mají za cíl nejen ochranu, 
regulaci a prosperitu tržního hospodářství (ty náležejí do druhé větve), přičemž 
současně zajišťují jeho podporu. Výše uvedené téma práce je druhou součástí 
soutěžního práva, které se týká mnoha, nejen právních, ale zejména ekonomických, 
ale i technických oblastí, kdy k jeho hlavním úkolům náleží vykazování zejména 
takových pravidel, aby mohl být zachován volný trh a jednotliví soutěžitelé měli 
možnost dalšího rozvoje. 
Z tohoto pohledu považuji výběr tématu za velmi vhodný, třebaže zpracované téma 
neobsahuje jen otázky z právní oblasti.  
 

II. 

Cíl práce 

 
Hned v  ú v o d u (ale i v dalších kapitolách) klade autorka mnoho otázek, na které 
hledá odpověď, což není zrovna snadný úkol. Některé z nich však zůstávají bez 
odpovědi, protože je nemůže řešit natož pak vyřešit jednotlivec, ale jen skupina 
odborníků z řady různých odvětví. Po poměrně obsáhlém úvodu autorka práci 
rozdělila do šesti kapitol, kdy se v  p r v n í zabývá dohledem v oblasti hospodářské 
soutěže v České republice, ve Spojených státech amerických a Evropské unii, ale i 
právní úpravou českých kartelů. Jako určité „osvěžení“ práce je stať o trestných 
činech bílých límečků. Vzhledem k tomu, že považuje soutěžně právní úpravu 
zcela atypickou pro finanční trhy - bankovnictví společně s pojišťovnictvím - je 
těmto oblastem, zejména pak americké, věnována v celé práci mimořádná 
pozornost, (i když jsou popsány v dalších kapitolách i jiné případy, např. řešení 
sporů Evropským soudním dvorem). Podle mého názoru zaujetí pro americké 
prostředí vyplývá zřejmě ze skutečnosti, že disertantka studovala i na univerzitě 
v San Franciscu a v důsledku toho měla možnost získat potřebné množství údajů i 
literatury. D r u h á  kapitola je věnována aplikaci soutěžního práva Evropské unie 
na finanční trhy a jejich trendy, zejména finanční technologii, opět s poukazem na 
situaci ve Spojených státech amerických. T ř e t í kapitola se zabývá hospodářskou 
soutěží v bankovnictví, která je provázena popisem některých soudních případů, 
neméně zajímavá je i další  podkapitola o kartelech a zakázaných dohodách 
v tomto sektoru. Přínosem do této kapitoly je rovněž případ LIBOR, ke kterému se 
autorka vrací i v následujících kapitolách, ale také trh kreditních a platebních 
služeb. Č t v r t á kapitola je zaměřena na hospodářskou soutěž v pojišťovnictví, 
což je velmi zajímavé zpracování daného problému, p á t á  pak na antitrust ve 
finanční oblasti USA, kde m.j. docela podrobně rozebírá Shermanův zákon 
s uvedením řízení při porušení jeho některých článků. Poslední  š e s t á  kapitola 



 

se týká zejména právní úpravy programu leniency, což považuji za velice přínosné. 
V  z á v ě r u  své práce autorka navrhuje určitá opatření, ke kterým však mohou 
existovat i odlišné názory (str. 169,170). Má však pravdu v tom, že „nazrál“ čas pro 
dnes již řešení otázek, které mohou nastat v nejbližší době. (Např. zda banky příp. 
další instituce budou moct využít tzv. Big Data). Neodpustím si však poznámku již 
jednou vyslovenou, že americká úprava je dominantní, převládá nad úpravou 
evropskou ale i dalšími úpravami v  mezinárodním prostředí, jak vyplývá z názvu 
posuzované práce.  
 

  

III. 

 

Obsahové zpracování 

 
Nejprve je třeba podotknout, že autorka při psaní práce používala zejména metodu 
popisnou, což lze demonstrovat na řadě zejména jednotlivých kaus, méně pak metodu 
srovnávací. I když k obsahové stránce nemám mnoho připomínek, přesto některé 
z nich uvádím, které však nijak nesnižují hodnotu posuzované práce. Tak např. 
upozadění hospodářské soutěže po druhé světové válce je velký eufemismus, neboť 
po řadu let, tak jako i jiné instituty, přestaly u nás téměř existovat (str.10). Na rozdíl od 
autorky se domnívám, že by ukládání peněžitých sankcí mělo být zachováno - ovšem 
společně se zachováním kontrolního systému (str. 82), a to až nikoliv k dočasnému 
zákazu působení daného subjektu, ale k jeho zrušení (str.170). Nebo – jeden či dva 
zaměstnanci ČNB, kteří by měli na starost spolupráci s ÚOHS je podle mého názoru 
nejsou zcela postačující (str. 116). Na základě čeho dospěla autorka k závěru, že 
existují čtyři základní prvky, které odlišují americký anitrust od evropského soutěžního 
práva? Je to její dedukce nebo jde o přebraný názor z literatury (str. 146). Je 
neinformovanost spotřebitele skutečně jen jejich záležitostí, nemůže být způsobena i 
jinak (str. 170). 
Na druhou stranu je v práci řada konstatování, se kterými je třeba souhlasit, pro 
ilustraci uvádím (např. str. 44, 60). 
 
 

IV. 

Formální stránka práce 

 

Existuje jen minimum prací, které by měly tak vysokou formální úroveň, jako tato 
posuzovaná práce. Její úroveň je skvělá, je napsaná téměř bezchybně. Autorka píše 
zcela jasně, její mateřštině není co vytknout, jednoduše řečeno patří k nejlepším, které 
jsem kdy oponovala. Snad mohu vytknout jen to, že uvedená literatura pod pozn. č. 20 
je - podle mého názoru - omylem. Pokud pak jde o seznam použité literatury, ten je víc 
jak dostatečný, obsahuje přes sto titulů,  podobně tak je i početný seznam judikatury. 

 
 

V. 

 

Otázky k obhajobě 

 



 

1. Má BITCOIN uplatnění, resp. využití pro spotřebitele fyzické osoby? 
2. Jak hodnotí situaci, resp. proč náš ÚHOS jako poslední ze tří států (po Polsku a 
Maďarsku) získal povinnost dohledu nad problematikou mezibankovních poplatků až 
v letošním roce? 
3. Může autorka vysvětlit, proč u nás vynucování IFR bylo rozděleno mez tři orgány, 
když v některých státech k tomu postačuje orgán jen jeden? 

  

VI. 

 

Návrh oponenta 

 
Jak z uvedeno hodnocení vyplývá, jde o práci kvalitně zpracovanou, ke které má 
oponent jedinou výtku výše uvedenou. Tato výtka však nemá na celkové velmi dobré 
zpracování podstatný vliv. 
 

Posuzovanou práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. 

 
 

  

 

Praha, srpen  2018 

 
 

                                                                                           Zahradníčková 
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