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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Téma je bezpochyby aktuální, zajímavé pro teorii i praxi. Ačkoli jsou vertikální omezení známou a 

rozsáhle zpracovanou tématikou soutěžního práva, jejich analýza a řešení v oblasti elektronického 

obchodu na úrovni EU i členských států je velmi aktuální a živou otázkou.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Téma je náročné zaměřením na problematiku, jejíž dynamika odpovídá překotnému vývoji sektoru 

online obchodování, pro nějž se pevné právní rámce, a to i na poli soutěžního práva, stále ještě 

hledají. Navíc jde o oblast velmi širokou, proto její zpracování vyžaduje promyšlený výběr klíčových 

otázek či typů omezení, která jsou pro zvolený sektor typická či obzvláště významná. Vzhledem 

k relativně skromnější aktivitě Evropské komise v oblasti vertikálních kartelů vyžaduje zpracování 

tématu i ponor do praxe národních soutěžních orgánů a získání hlubšího přehledu o jejich aktivitách 

na tomto poli. Téma je tedy nepochybně vhodné pro závěrečné studentské práce a vyžaduje od 

studentů samostatný přístup, solidní znalost zdrojů i principů soutěžního práva a nepochybně i jistý 

přehled o praktikách podniků aktivních v sektoru elektronického obchodování.  

3. Formální a systematické členění práce 

Po formální stránce je práce zpracována dostatečně pečlivě bez rušivých gramatických nebo 

ortografických chyb. Je podána kultivovaným, výstižným a právně přesným jazykem. Je vybavena 

standardními „přílohami“ – rozsáhlým seznamem použitých zdrojů, seznamem zkratek, abstrakty a 

přílohou v pravém slova smyslu, kterou představuje záznam komunikace autorky se soutěžními úřady 

vybraných zemí EU (jež je jedním ze zdrojů práce).  

Práce je vybavena i velmi podrobným obsahem. Její struktura je logická a dobře vede čtenáře od 

obecných vstupních informací (pojem elektronického obchodu a rizika, která představuje pro 

nerušenou soutěž) přes stručné vysvětlení přístupu EU k vertikálním omezením obecně až po vlastní 

analýzu rozhodovací praxe EU a šesti národních soutěžních úřadů ohledně tří typů vertikálních 

omezení (RPM, dual pricing, MFN doložky). Všechny analytické kapitoly končí vlastním shrnutím, 

která v kondenzované podobě podávají hlavní zjištění autorky.  

Z hlediska formálních požadavků a systematického členění je práce nepochybně zvládnutá a 

odpovídá požadavkům kladeným na PF UK na diplomové práce.  



 

Vyjádření k práci 

Autorka přistoupila ke zpracování promyšleně a samostatně, s nemalou ambicí nabídnout v českém 

jazyce první komplexnější pojednání o přístupu souěžního práva EU ke zkoumané otázce. To je již 

samo o sobě sympatickým rysem její práce, který je navíc umocněn tím, že svého cíle ve značné míře 

dosáhla. Za silné stránky práce je vedle její ambicióznosti a samostatnosti (autorka vedla komunikaci 

s šesti nejaktivnějšími evrospkými soutěžními úřady, aby získala jejich vyjádření k akutálnímu 

přístupu vůči vertikálním kartelům v elektronicé obchodování) třeba považovat i zásadní zvládnutí 

celé problematiky na odpovídající odborné úrovni. Práce výstižně charakterizuje hlavní aspekty 

studovaného tématu, analyticky shrnuje neobvyklou šíři rozhodovací praxe, je přitom jasná a přesná 

v argumentaci i závěrech. Srovnání přístupu EU a šesti národních soutěžních úřadů ke třem typům 

omezení ve vertikálních vztazích elektronického obchodování, které práce přináší, tak nejen svědčí o 

kvalitní práci autorky, ale je i obecně zajímavé a přínosné jako nové poznání.  

Za samostatnou pochvalu stojí práce autorky se zdroji. Využila takovou šíři zdrojů, která by spíše 

odpovídala práci doktorské. Je přitom nepochybné, že s uvedenými nimi skutečně pracovala v míře 

vrchovaté - o čemž svědčí 526 odkazů pod čarou na necelých sto deseti stranách textu.  

Práce je současně prosta významnějších slabin. Prohloubení analýzy by jistě bylo možné, ovšem 

vzhledem k již tak nadstandardnímu rozsahu práce nebylo v tomto případě namístě. Pro případy 

budoucího bádání autorky nad daným tématem však lze jako prioritní doporučit větší teoretické 

rozpracování základního komparačního schématu, tedy otázky, zda je přístup úřadů k vertikálním 

omezením spíše striktní (preferující per se zákazy), nebo naopak linerálnější (preferující důkladnou 

analýzu proti-soutěžních dopadů každého případu). Ačkoli autorkou použité srovnávací schéma je 

jasné a v zásadě v souladu s doktrínou soutěžního práva EU, při podrobnějším studiu by se ukázalo, 

že i argumentace per se zákazy (a proti-argumentace dotčeného podniku), jakož i ekonomická analýza 

dopadů, mají velkou škálu stupňů důkladnosti či propracovanosti jak z hlediska teorie, tak i konkrétní 

rozhodovací praxe. Srovnávací schéma by tudíž mohlo mít širší než jen binární členění a vztahy mezi 

jendotlivými typy vertikálních omezení a dokazováními jejich škodlivosti pro soutěž by mohly být 

ukázány daleko plastičtěji, s větší praktickou přidanou hodnotou. To by samozřejmě vyžadovalo 

násobně větší rozsah práce, než se přepokládá u prací diplomových.  

Práce je celkově velmi zdařilá a rozhodně odpovídá požadavkům kladeným na PF UK na absolventské 

práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.  

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ANO 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce z 
hlediska plagiátorství 

ANO 



Logická stavba práce ANO  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

NA NADSTANDARDNĚ DOBRÉ ÚROVNI.  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

NA NADSTANDARDNĚ DOBRÉ ÚROVNI. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI. 

Jazyková a stylistická úroveň NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ 

Navržený klasifikační stupeň VÝBORNĚ 

 

Otázky k obhajobě:  

• Dá se na základě provedené analýzy vertikálních omezení v elektronickém obchodě udělat i 

nějaké srovnání s vertikálními omezeními v „kamenném“ obchodě? Objevila jste nějaký typ 

omezení, či nový aspekt staršího typu omezení, který se objevil až s elektronickým 

obchodováním? Je možné říci, že soutěžní právo musí ve vertikálním elektronickém obchodování 

čelit něčemu radikálně novému?    

 

V Praze dne 7. 1. 2018                      Václav Šmejkal 

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.     

    vedoucí diplomové práce 
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omezení ve vertikálních vztazích elektronického obchodování, které práce přináší, tak nejen svědčí o 

kvalitní práci autorky, ale je i obecně zajímavé a přínosné jako nové poznání.  

Za samostatnou pochvalu stojí práce autorky se zdroji. Využila takovou šíři zdrojů, která by spíše 

odpovídala práci doktorské. Je přitom nepochybné, že s uvedenými nimi skutečně pracovala v míře 

vrchovaté - o čemž svědčí 526 odkazů pod čarou na necelých sto deseti stranách textu.  

Práce je současně prosta významnějších slabin. Prohloubení analýzy by jistě bylo možné, ovšem 

vzhledem k již tak nadstandardnímu rozsahu práce nebylo v tomto případě namístě. Pro případy 

budoucího bádání autorky nad daným tématem však lze jako prioritní doporučit větší teoretické 

rozpracování základního komparačního schématu, tedy otázky, zda je přístup úřadů k vertikálním 

omezením spíše striktní (preferující per se zákazy), nebo naopak linerálnější (preferující důkladnou 

analýzu proti-soutěžních dopadů každého případu). Ačkoli autorkou použité srovnávací schéma je 

jasné a v zásadě v souladu s doktrínou soutěžního práva EU, při podrobnějším studiu by se ukázalo, 

že i argumentace per se zákazy (a proti-argumentace dotčeného podniku), jakož i ekonomická analýza 

dopadů, mají velkou škálu stupňů důkladnosti či propracovanosti jak z hlediska teorie, tak i konkrétní 

rozhodovací praxe. Srovnávací schéma by tudíž mohlo mít širší než jen binární členění a vztahy mezi 

jendotlivými typy vertikálních omezení a dokazováními jejich škodlivosti pro soutěž by mohly být 

ukázány daleko plastičtěji, s větší praktickou přidanou hodnotou. To by samozřejmě vyžadovalo 

násobně větší rozsah práce, než se přepokládá u prací diplomových.  

Práce je celkově velmi zdařilá a rozhodně odpovídá požadavkům kladeným na PF UK na absolventské 

práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.  

  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ANO 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce z 
hlediska plagiátorství 

ANO 



Logická stavba práce ANO  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

NA NADSTANDARDNĚ DOBRÉ ÚROVNI.  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

NA NADSTANDARDNĚ DOBRÉ ÚROVNI. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI. 

Jazyková a stylistická úroveň NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ 

Navržený klasifikační stupeň VÝBORNĚ 

 

Otázky k obhajobě:  

• Dá se na základě provedené analýzy vertikálních omezení v elektronickém obchodě udělat i 

nějaké srovnání s vertikálními omezeními v „kamenném“ obchodě? Objevila jste nějaký typ 

omezení, či nový aspekt staršího typu omezení, který se objevil až s elektronickým 

obchodováním? Je možné říci, že soutěžní právo musí ve vertikálním elektronickém obchodování 

čelit něčemu radikálně novému?    

 

V Praze dne 7. 1. 2018                      Václav Šmejkal 

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.     

    vedoucí diplomové práce 


