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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila ke zpracování téma nepochybně aktuální. Elektronický obchod zažil 

v posledních letech nebývalý rozvoj a s ohledem na svá specifika přináší i nové výzvy mj. 

pro pravidla hospodářské soutěže. Dokladem toho jsou mj. úvahy o dalším osudu právní 

úpravy v nařízení č. 330/2010. 

 

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

metody 

Téma klade zvýšené nároky na zpracování do podoby diplomové práce pro svou 

interdisciplinární povahu. Předpokládá totiž znalosti nejen z oboru práva, ale také ekonomie. 

Odborná literatura se navíc zvolenému tématu zatím věnuje jen omezeně, i proto je třeba 

ocenit jeho volbu a odvahu je zpracovat. Z hlediska metodologie dominuje použití metody 

analýzy a syntézy a komparativní metody, což považuje oponentka za vhodné. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce je přehledně a logicky strukturována. Diplomantka po úvodních 

kapitolách vysvětluje v části 2 základní použité pojmy, zejména „elektronický obchod“, 

přičemž upozorňuje, že žádná legální definice tohoto pojmu neexistuje (s. 7). Následuje 3. 

část věnovaná sektorovému šetření Evropské komise a část 4. týkající se relevantních 

pravidel hospodářské soutěže, především čl. 101 SFEU a úpravy blokových výjimek. 

Autorka se zaměřuje pouze na kartelové dohody, zákaz zneužití dominantního postavení 

ponechává stranou. Těžištěm diplomové práce jsou části 5, 6 a 7, v nichž se zabývá 

vybranými praktikami, které mohou omezovat hospodářskou soutěž: stanovení cen pro další 

prodej, stanovení dvojích cen a doložka nejvyšších výhod. Ocenit je třeba také zařazení 

shrnutí na závěr těchto částí, představujících dílčí syntézu. Jednotlivé části a kapitoly na sebe 

dobře navazují, logické je i řazení témat od obecnějších ke konkrétním. 

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka si stanovila v úvodu (s. 4) výzkumnou otázku, jak se vybrané národní soutěžní 

úřady a soudy a unijní orgány staví k vertikálním omezením v sektoru elektronického 

obchodu. Lze konstatovat, že na tuto otázku ve své práci přesvědčivě odpověděla, přičemž 

téma dokázala velmi kvalitně zpracovat. Je třeba ocenit široký záběr, co se týče 

komparovaných rozhodnutí, resp. přístupu unijních a národních orgánů. Diplomantka 

zkoumá kromě postoje Evropské komise ke třem výše uvedeným vybraným praktikám také 

rozhodovací činnost některých národních soutěžních úřadů, konkrétně v Německu, Francii, 

Spojeném království, Itálii, Nizozemí a Švédsku. Oponentka velmi pozitivně hodnotí 

nasazení diplomantky při zpracování tématu, neboť prováděla vlastní výzkum i za pomoci 

elektronické komunikace s jednotlivými soutěžními úřady (viz přílohy k práci). Plejáda 

rozhodnutí rozebíraných v předložené diplomové práci, ať již Komise či národních 

soutěžních úřadů, ukazuje na heterogenní přístup k jednotlivým praktikám (viz např. 

relativně striktní přístup německého úřadu na ochranu hospodářské soutěže oproti 

liberálnějšímu přístupu nizozemského úřadu). Stálo by též za úvahu, nakolik bude žádoucí 

a potřebné do budoucna tyto přístupy slaďovat. Za méně závažnou vadu práce považuji příliš 



  

stručný rozbor týkající se blokových výjimek na s. 22-25. Vzhledem k tomu, že uvedená 

úprava hraje důležitou roli s ohledem na zkoumanou problematiku, měl být této úpravě 

věnován větší prostor.  

 

Z hlediska formálního splňuje předložená diplomová práce požadavky kladené na 

kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Práce je čtivá a přehledná, má 

velice dobrou úroveň po stylistické a gramatické stránce. Diplomantka shromáždila 

dostatečné množství odborné (převážně cizojazyčné) literatury, na kterou průběžně 

odkazuje, jakož i dalších relevantních zdrojů. 

 

Jako celek má předložená diplomová práce nadstandardní úroveň, a doporučuji ji proto 

k ústní obhajobě. Diplomantka může uvažovat též o podání žádosti o uznání diplomové 

práce za rigorózní. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Ano. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce dle názoru oponentky nevykazuje znaky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce Ano. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Výborná. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Výborná. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Výborná. 

Jazyková a stylistická úroveň Výborná. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1. Na s. 114 diplomantka uvádí, že národní soutěžní úřady zastávají liberálnější přístup 

k úzkým doložkám nejvyšších výhod ve srovnání s postoji soudů či zákonodárců. Jak 

si diplomantka tuto skutečnost vysvětluje? 

2. Domnívá se diplomantka, že Brexit může ovlivnit do budoucna přístup soutěžního 

úřadu ve Spojeném království ke zkoumaným obchodním praktikám? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji 

k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

 

 

V Praze dne 14. 1. 2019 

 
_________________________ 

oponent/oponentka 


