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1. Aktuálnost tématu 
 

Zkoumání vzájemného vztahu mezi citelností změn podmínek soutěže na vnitřním 
trhu EU, k nimž spojování podniků vede, a hledisky jejich legitimního ospravedlnění, 
je předmětem zvyšující se pozornosti unijních orgánů dohledu a soudní kontroly. 
Srovnání normativního základu a praxe tohoto posouzení v EU se situací v USA, 
odkud přicházejí četné podněty, je jistě otázkou zásadního významu. Diplomant 
zřetelně formuluje cíl práce (s. 4): zjistit, zda reforma unijního práva (2004) vedla 
k posunu v praktické rozhodovací činnosti a jejímu přibližování v transatlantickém 
prostoru. V domácí odborné literatuře je téma dosud málo rozpracováno. 
              

 
2. Náročnost tématu 

 
Diplomant se soustředil na dvě klíčová kritéria posouzení slučitelnosti fúzí v vnitřním 
trhem, jež mají strategicky vyvažovat narušení soutěže – „přínosy (efficiency 
defence)“ a „obranu upadající společnosti (failing company defence)“. Taková úzká 
volba klade samozřejmě vysoké požadavky na detailní rozbor nejen platné úpravy a 
relevantní soudní judikatury, ale také na rozbor věcného (zejména, avšak nikoliv 
výhradně, ekonomického) kontextu.       

 
3. Hodnocení práce 

 
Diplomant postupoval přehledně, když svůj rozbor zakládá nejprve na objasnění 
doktrinálního a historického pozadí tématu (2.) a stručné charakteristice právní úpravy 
(3.), a teprve poté se pouští do analýzy příslušných judikatur, které komentuje 
s odkazy na odbornou literaturu a průběžně shrnuje (4.-5.). Závěr práce prokazuje, že 
diplomant stanoveného cíle – nabytí poznatků – dosáhl.  
 
Počíná si lege artis a neopomíjí nic podstatného. Úroveň popisných partií i uplatněné 
argumentace (vč. mimoprávní) odpovídá požadavkům velmi specializovaného 
zkoumání. Zřejmě kvůli nedostatku šířeji zavedené ekvivalentní české právní 
terminologie přebírá názvosloví anglické (… sliding scale approach, market power 
premium, aj.), které však při prvním použití vysvětluje. Přesto se klade – vzhledem 
k četnosti anglických výrazů – otázka, zda je řešení, rezignující na tvorbu české právní 
terminologie, i zde namístě. 
 
Práce je i po formální stránce v pořádku: obsahuje seznam zkratek, vyčerpávající 
seznam použité literatury a anglický abstrakt. Je psána srozumitelně, autor se nicméně 
mohl vyhnout některým nedopatřením (přehozené strany mezi 22-26 a 32-35, menší 
gramatické či písařské nedostatky).       



    
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
a) K jakému posunu role soutěžního práva v EU, najmě úpravy fúzí, by mohla 

vést formulace cílů, pozměněná Lisabonskou revizní smlouvou (čl. 3 odst. 3 
SEU, čl. 119 odst. 1 SFEU)? Diplomant tuto otázku sám klade na s. 11. 

 
b) Jak ovlivňuje poněkud rozdílná vstřícnost vůči politickým kritériím posouzení 

(„hospodářská a sociální soudržnost“) mezi orgány dohledu (popř. i soudy) 
v EU a USA (s. 37 an.) transatlantické přibližování v rámci ICN, které 
diplomant hodnotí nejednoznačně (např. s. 53 a Závěr)? 

 
c) Důvody ospravedlňující narušení soutěže v důsledku fúze jsou vlastně 

výjimkou z pravidla evropského práva, která by měla být vykládána 
restriktivně. Je tomu tak?¨ 

 
d) Alespoň náznak vazby daného tématu k problematice fúzí v ČR (aplikaci 

Nařízení a Pokynů) by byla namístě.          
       
 
5. Doporučení  
 
      Jelikož předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené SZŘ PF UK,    
      doporučuji ji k ústní obhajobě.  
  
6. Navržený klasifikační stupeň 
 
      „Výborně“  
 
 
V Praze dne 6. února 2011 
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