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I. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka  si  pro  svoji  práci  vybrala  velice  aktuální  a  stále  nové  téma,  se  kterým  příliš  

praktikující  právníci  ani  teoretici  nepřichází  do  styku,  a  to  je  ochrana  hospodářské  soutěže 

v rámci blokových výjimek. Je třeba zdůraznit, že diplomantka musela pracovat zejména s cizími 

texty a rozhodnutími komise, a proto je potřeba pozitivně hodnotit výsledek, ke kterému ve své 

práci dospěla.

II. Náročnost tématu

Toto téma je velice náročně,  a to nejen proto,  jak jsem předeslal  výše, že se jedná o práci  

zejména s cizími zdroji, neboť v České republice příliš teoretických, ani praktických komentářů a 

rozhodnutí  není,  ale také proto,  že blokové výjimky jsou samostatným institutem evropského 

práva,  které  se  do  určité  míry  promítlo  v českém právním  řádu,  a  do  určité  míry  vyvolalo 

v českém právním řádu mnohé výkladové otázky.  Se všemi  těmito  otázkami,  které jsou pro 

studentku magisterského studia poměrně náročné, se diplomantka velice dobře vypořádala.

III. Kritéria hodnocení práce

Je  zřejmé,  že  hlavní  cíl  práce  diplomantka  splnila,  protože  popsala  základní  úpravu  

tzv. blokových výjimek v českém i komunitárním právu.

Vzhledem k tomu, jak málo existuje literatury a názorů v této věci, je nesporné, že diplomantka 

musela pracovat samostatně.

Stavba  práce  je  logická,  směřuje  k výslednému  cíli  diplomové  práce,  tj.  popsání  blokových 

výjimek tak, jak je známe v národním prostředí, ale zejména v komunitárním právu.

IV. Případná další vyjádření k práci

Diplomantka se pokusila o jakési třídění blokových výjimek podle různých kategorií.  I když si 

myslím,  že takovéto třídě je poměrně originální,  má svou logickou skladbu a i  opodstatnění 

vzhledem k jednotlivým hospodářským odvětvím v českém právní řádu.

V. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě



Zajímalo by mne, zda je diplomantka toho názoru, že by blokové výjimky měly doznat širšího 

uplatnění  pro  různé  sektory,  anebo  zda  postačují  dosavadní  blokové  výjimky  s tím,  že 

hospodářská soutěž (resp. průlom do striktní ochrany hospodářské soutěže) je tímto dostatečně 

chráněna.

VI. Doporučení práce k obhajobě

Práci považuji za způsobilou obhajoby, a proto ji doporučuji k obhajobě.

VII. Navržený klasifikační stupeň

Klasifikační  stupeň navrhuji  výborný,  a to zejména proto,  že si  diplomantka vybrala  těžké a 

v českém právním prostředí poměrně neprobádané téma. Dalším důvodem je to, že diplomantka 

pravidelně se svým konzultantem všechny otázky probírala a projevila hluboký zájem a znalost 

této problematiky.

V Praze dne 6. ledna 2011

JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
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