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Téma práce 

 

Téma práce, které si autorka zvolila, tedy problematika vymezení relevantních trhů v energetice, a to 

z hlediska rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je tématem zcela ojedinělým a 

neobvyklým. Domnívám se, že odborná studie podobného zaměření nebyla dosud zpracována. 

Současně lze konstatovat, že jde o téma stále aktuální a živé, se značným významem pro právní praxi.  

 

Nelze současně přehlédnout, že zvolená problematika je v odborné literatuře reflektována jen 

výjimečně. Autorka upozorňuje sama na skutečnost, že této problematice se v ČR věnuje pouze 

omezený okruh odborných studií. I s přihlédnutím k této okolnosti, jakož i s respektem k výjimečnosti 

tématu, hodnotím rozbor zvolené problematiky jako téma obtížné.  

 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce autorka vymezuje v úvodní kapitole, když konstatuje, že cílem práce je: „…analyzovat […] 

rozhodnutí [ÚHOS], provést jejich kritické zhodnocení, strukturování, zobecnění a shrnutí, které 

umožní vytvořit komplexní přehled a základní rozbor doposud vymezených relevantních trhů v oblasti 

energetiky.“ Základní otázku si rigorozantka vymezila takto: Jaké jsou relevantní trhy v energetice, 

resp. jak je v tomto smyslu vymezuje ÚOHS, a zda lze jeho přístup a pojetí aprobovat? Naplnění 

vytyčeného cíle a zodpovězení klíčové otázky se autorce podařilo. 

 

Současně nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována rigorozantkou zcela samostatně.  

 

 

Systematika a struktura práce 

 

Autorka rozdělila svou práci vedle úvodu a závěru do tří kapitol, z nichž první dvě, zabývající se 

vymezením hospodářské soutěže, její ochranou, vymezením soutěžitele, energetiky a relevantního 

trhu, mají charakter úvodních kapitol, které čtenářům přibližují problematiku a vyjasňují východiska, 

s nimiž rigorozantka ke zpracování tématu přistoupila. Klíčová je třetí kapitola, jejíž název 

koresponduje s názvem rigorózní práce. Třetí kapitola je bohatě vnitřně členěna. Autorka v ní 

analyzuje jednotlivá rozhodnutí ÚHOS v rámci jednotlivých energetických relevantních trhů. 

 

Struktura práce je zvolena velmi vhodně, jednotlivé kapitoly na sebe věcně navazují. Velmi chválím 

kvalitu úvodu a závěru, obě kapitoly zcela naplňují svůj účel. 



 

Obsahová úroveň práce 

 

Po obsahové stránce nemohu práci vytknout zásadnější nedostatky. Především je třeba zdůraznit, že 

autorka se v práci nedopouští žádných pochybení a práce je prosta nedostatků. Kladně hodnotím 

schopnost autorky jednak formulovat vlastní názory, jednak vytvářet na podkladě dostupných závěrů 

z rozhodovací praxe vlastní, obecnější stanoviska. 

Velmi přínosné je, že se autorka seznámila se všemi relevantními, nikoli jen s vybranými 

rozhodnutími ÚOHS, a tato dostupná rozhodnutí zhodnotila. Kladem práce je rovněž porovnání 

rozhodovací činnosti ÚOHS v oblasti energetiky s rozhodovací činností Evropské komise. Za přínosné 

považuji rovněž to, že se rigorozantka neomezila jen na zkoumání relevantních trhů v oblasti 

elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, nýbrž se zaměřila i na další trhy, zejména trh s uhlím. 

Předložená práce osvědčuje, že se autorka ve zvoleném tématu velmi dobře zorientovala. 

 

Formální úroveň práce, práce s prameny, citace a judikatura  

 

K formální úrovni práce nemám žádných připomínek. Text je čtivý a přehledný. Formulace, které 

autorka užívá, jsou výstižné. Autorka se vyvarovala četnějšímu výskytu gramatických a pravopisných 

chyb, což svědčí o dostatečné pečlivosti, kterou autorka své práci věnovala.  

 

Citační aparát se řídí příslušnými normami. V práci jsem neobjevil žádné pasáže, které by 

neobsahovali potřebnou citaci, pokud byla nezbytná.  

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

Při ústní obhajobě by se autorka měl zaměřit na zodpovězení následujících otázek:  

 

Jak by měl podle rigorozantky ÚOHS přistoupit k vymezení relevantních trhů v teplárenství? 

 

Měla by být podle rigorozantky činnost na trhu s uhlím regulována sektorovým zákonem obdobně, 

jako jsou regulovány trhy v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství energetickým zákonem? 

 

 

Shrnutí a hodnocení 

 

Na základě předloženého posouzení hodnotím rigorózní práci jako velmi kvalitní pojednání na zvolené 

téma, které naplňuje jak po formální, tak po obsahové stránce všechny náležitosti kladené na rigorózní 

práce. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě.  

 

 
V Praze dne 3. 1. 2018 
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