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Základní charakteristika práce:
Posuzovaná diplomová práce je věnována zajímavému a právní naukou málo reflektovanému
problému, kterým je – řečeno slovy jejího autora – „dvojkolejnost“ přístupu soutěžního práva EU
k fenoménu dominantního postavení dle článku 102 SFEU a dle nařízení EU o kontrole spojování
soutěžitelů. Ve zkratce jde o rozpor mezi tím, že zatímco čl. 102 SFEU nezakazuje získání
dominantního postavení, ale jen jeho zneužití, při kontrole spojování soutěžitelů je již samo získání
dominantního postavení důvodem k zákazu spojení. Volbu takového tématu práce je nutno ocenit,
neboť směřuje k otevřenému problému, a tedy potenciálně k samostatnému výzkumu, k formulaci
originálních hypotéz a závěrů.
Práce má 82 strany vlastního textu, který je strukturován do rozsáhlého úvodního expozé soutěžní
problematiky a její regulace v EU (str. 5-26 práce), následně do tří kapitol poměrně obsáhle
vykládajících přístup práva EU jednak k definici dominantního postavení (str. 27-38), dále k jeho
zneužití (str. 39-50)a nakonec ke kontrole koncentrací (str. 51-66). Vrchol práce je obsažen v kapitole
č. 5, která je specificky věnována problému nastolenému v názvu práce (str. 67-73). Obsáhlý
rekapitulační závěr na str. 74-87 pak práci uzavírá. Práce je vybavena resumé v angličtině a češtině,
seznamem použitých zkratek a pramenů. Prameny jsou autorem hojně citovány – 312 odkazů pod
čarou. Z hlediska formální úpravy je práce psána čistě, úhledně, gramaticky správně, s minimem
překlepů.
Klady práce:
Největším kladem práce je již výše zdůrazněná volba problémového tématu. Jde o téma, které je
otevřenou otázkou, na níž neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpověď a jejíž zodpovězení tudíž
vyžaduje značné úsilí, samostatnost i odvahu autora, který se do takového úkolu pustí. Dá se
v podstatě říci, že vzhledem ke své náročnosti a nejednoznačnosti jde o téma vhodné spíše pro déle
dobý výzkum a přiměřeně obsáhlou doktorskou disertaci. Nicméně není samozřejmě vyloučeno,
nahlédnout toto téma originálním a přínosným (i když stěží vyčerpávajícím) způsobem i v rozměru
nabídnutém diplomovou prací.

Příjemnou stránkou práce je i jistá suverenita a obratnost s jakou autor podává komplikované
právně-ekonomické koncepty soutěžního práva, což svědčí jak o jeho zručnosti, tak o jeho dobrém
seznámení se základními prameny.
Slabiny práce:
Nehledě na to, že volbou tématu jde o práci mimořádnou, má oponent za to, že diplomant svého cíle
nedosáhl. Práce, vyjma zajímavé vstupní hypotézy, nabízí velmi málo původních zjištění i myšlenek,
z větší části je o soutěžním právu (resp. o zneužití dominantního postavení a kontrole koncentrací)
povšechně a obecně a jen okrajově o průzkumu a možném „řešení“ nastoleného problému.
Očekáváné odpovědi nás práce tudíž téměř nepřibližuje a její čtenář se v závěru dozví v podstatě to,
co na jejím začátku: že existuje nekonzistentnost dvou větví soutěžního práva EU v přístupu
k dominantnímu postavení. Pokud autor v závěru konstatuje (str. 72), že původcem problému budou
politické a ekonomické důvody, lze z toho snadno pochopit, že výhradně právní analýzou litery a
aplikační praxe soutěžních předpisů se těchto důvodů dobrat nelze - což usvědčuje autorův přístup
k problému na předešlých sedmdesáti stranách ze zjevně nedomyšleného až mylného zaměření.
Prvním vážným nedostatkem práce je tudíž již samo metodicko-obsahové uchopení tématu. Existenci
rozporu či nelogičnosti v právní úpravě lze rozborem samotné úpravy identifikovat a formálně
popsat, nikoli vysvětlit. Zůstane-li autor navíc uzavřen v jednom právním systému a jednom jeho
časovém období, skončí u tautologického opakování zjištěného: že zde existuje rozpor - což je přesně
to, co se čtenář dozví na začátku i na konci diplomové práce.
-

Každému, kdo je trochu obeznámen s problematickou soutěžního práva přitom v práci chybí
rozbor tak signifikantní historické okolnosti, jakou je skutečnost, že kontrola koncentrací byla
podrobně upravena ve Smlouvě o ESUO (1952), ale neobjevila se ve Smlouvě o EHS (1957) a
přes všechny její změny a doplnění v ní není dodnes. Evropská kontrola koncentrací pak byla
členskými státy po dvě desetiletí marných návrhů Komise v podstatě blokována a zrodila se
až kompromisním nařízením 4046/89. Naopak, zneužití dominantního postavení tvořilo ve
Smlouvě o ESUO jeden okrajový odstavec v čl. 66, tedy v tom, který obsáhle upravoval právě
kontrolu koncentrací, zatímco od podpisu Smlouvy o EHS (1957) zaujímá zneužití
dominantního postavení jednoho ze dvou hlavních článků „evropského antitrustu“ (původně
č. 86, pak 82, dnes 102 SFEU). Je zřejmé, že pouhý pokus o vysvětlení tohoto vývoje by
diplomanta přiblížil k odpovědi na položenou otázku více, než v podstatě neutrální popis
toho, jak řeší aktuálně platné soutěžní právo EU otázky dominantního postavení a spojování
podniků.

-

Jinou, zjevně se nabízející cestou k odpovědi, mohlo být srovnání mezi přístupem EU a USA,
zejména s poukazem na to, že antitrust USA (§ 2 Shermanova zákona) od roku 1890 zakazuje
monopolizaci a pokus o ní. Tím, že v USA je možné aplikací soutěžního práva bránit i pokusu
silné firmy o maximalizaci tržní moci, zde existuje podstatně větší soulad mezi tímto
přístupem k jednostrannému protisoutěžnímu jednání podniků a SLC testem užívaným při
kontrole jejich spojování. Je zřejmé, že pokus nalézt odpověď na otázku, zda to v USA funguje
lépe a pokud ano, proč EU za celou dobu nevyužila americké inspirace, by byl jiným vhodným
způsobem náhledu na zvolenou problematiku. Další vhodnou komparací bývala mohla být i
analytická úvaha nad tím, proč řada členských států, včetně ČR, začlenila do národního

soutěžního práva koncepty zneužití významné tržní síly nebo ekonomické závislosti, což lze
chápat i jako suplování chybějící části článku 102 SFEU, které má umožnit postih
jednostranného proti-soutěžního chování silné, ale nikoli dominantní firmy na trhu. Dochází
tím k nepochybně inspirativnímu posunu, který staví do většího souladu zásahy proti
jednostrannému jednání podniků a kritéria aplikovaná při kontrole jejich spojování – což však
diplomant nezmiňuje ani okrajově.
Diplomant se bohužel nevydal po žádné z těchto otevřeně se nabízejících cest, ale namísto toho zvolil
rozsáhlý popis, nejprve naprostých základů (nejmarkantněji viz sub-kapitola Vnitřní trh EU a základní
svobody), pak v podstatě obecně známých principů a ustanovení soutěžního práva (od definice
soutěže a podniku/soutěžitele, až k podrobnému popisu toho, co to je dominantní postavení a jeho
zneužití v právu EU, resp. kontrola koncentrací v právu EU), ovšem bez zjevné vazby k řešenému
problému a nakonec i bez zjevného přínosu k jeho řešení. To je patrné na kapitole č. 5, která se jediná
na pouhých šesti stranách a třech řádcích věnuje skutečně tomu, co si práce vytkla ve svém názvu.
V této kapitole přitom autor správně a očekávaně dospívá k závěru, že klíč k řešení problému je
v silách a motivech, které stály za jednotlivými právními úpravami, tedy zjevně mimo jejich vlastní
text a jeho následnou aplikaci. Vzhledem k tomu, že jde o nejkratší z kapitol práce, však nejde o
rozbor uvedeného zjištění, pouze o jeho konstatování a stručné odůvodnění.
Skutečnost, že zpracování práce zřejmě nepředcházel dostatečný průzkum tématu, který by vedl
k jeho před-porozumění a následně k navržení vhodné struktury a obsahu práce, dosvědčuje i
poněkud netradiční a neorganické členění práce. Výše byl již zmíněn obsáhlý úvod práce, tvořený
vlastní kapitolou Úvod a kapitolou Úvodní poznámky. Zde autor na dvaceti stranách jen heslovitě a
bez vysvětlené vazby na vlastní téma definuje základní pojmy a až po té na str. 22-26 se dílem vrací, a
dílem poprvé dostává, k otázce Vymezení řešeného problému (str. 22), Metodám zpracování
diplomové práce (str. 23) a Smyslu a cíli diplomové práce (s. 24). Zde jednak opět heslovitě, aniž by to
dále jakkoli upřesnil, slibuje postupovat mnohačetnými cestami analýzy (relační, systémové, kauzální,
komparatistické) a dále deskripce, syntézy, dedukce, abstrakce, zobecnění a ohraničení, což působí
jako nezávazné nahromadění „téměř všeho“, co lze v metodologickém úvodu zmínit, aniž bylo
zřejmé, co tím má autor konkrétně na mysli a jak se to v jeho práci projeví. Podobně pak vrší seznam
osmi dílčích problémů (str. 25), z nichž každý z nich je sice zajímavý a snad i podstatný, není však
zřejmé, jak přesně souvisí s řešením problému nastoleného v názvu práce, ani zda se jim skutečně
hodlá autor věnovat všemi metodami, které výše uvedl (pak by ovšem každý vydal za samostatnou
diplomovou práci…).
Podobně kvantitativní hromadění všeho, co nějak souvisí se zneužíváním dominantního postavení a
kontrolou spojování podniků pak pokračuje, vyjma kapitoly 5 (která tím, že je skutečně k tématu
působí v celku práce až neorganicky), až do samého konce, tj. závěru práce, kde autor opět
rekapituluje stručně vše, včetně toho, že základními svobodami jednotného trhu jsou volný pohyb
zboží, osob, služeb, kapitálu a plateb(!). Z hlediska oponenta jde jen o další důkaz nepromyšleného,
dostatečně nepřipraveného přístupu k tématu, které se prostě autor pokusil zvládnout extenzivním
popisem všeho, co „také nějak souvisí“, včetně triviálních informací a konstatování. Nepochybně tím
dosáhl žádaného objemu práce, nikoli však kýženého obsahu a hloubky, které by vyžadovaly mnohem
více přípravy a zamyšlení nad tím, jak najít odpověď na položenou otázku.

Druhým, neméně závažným nedostatkem práce, je malá samostatnost a původnost autora v nikoli
nepodstatné části zjištění a závěrů, které v práci uvádí. Diplomant v mimořádně velkém rozsahu
„překládá“ vlastními slovy citovaná díla, tj. používá stejný obsah a strukturu argumentů, jejich stejné
členění do sub-kapitol a často odstavců, uvádí stejné citace, jaké jsou obsaženy v těchto dílech (aniž
by uvedl, že jde o citace z nich převzaté) a toto přebírání cizích vzorů, postupů, zjištění a myšlenek
provádí včetně neobratností, kterých se dopustili autoři takto zpracovaných pramenů.
Oponent, vzhledem k tomu, že byl i oponentem rigorózní práce Mrg. V. Vavříčka, která byla obsahově
shodná s kapitolou III. kolektivního díla Petr M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního
postavení v ČR (CH Beck 2010) poměrně snadno identifikoval i ty nepřiznané výpůjčky diplomanta,
které tvoří obsah kapitol 2 a 3 jeho práce. Od kapitoly 2.1.1. až po kapitolu 3.2.1. diplomové práce lze
doložit nápadnou podobnost v názvu i obsahu sub-kapitol obou děl, v citovaných pramenech (aktech
práva EU, literatuře) a samozřejmě i ve stylu argumentace a z nich vyvozovaných závěrů.
Jako příklad může sloužit zcela „zrcadlová“ struktura sub-kapitoly 2.2. Kolektivní dominance a
Evropské (unijní) právo diplomové práce a sub kapitola 2 Kolektivní dominance v komunitárním právu
v díle Petr. M. a kol. (2010).
Diplomová práce
Kolektivní dominance a evropské (unijní) právo
- Ekonomické vazby
-

Kolektivní společná politika

-

Kritéria Airtours

Dílo Petr. M. a kol (2010)
Kolektivní dominance v komunitárním právu
- Ekonomické vazby – alfa a omega vývoje
konceptu kolektivní dominance?
- (Kolektivní entita), společná politika a
vnitřní konkurence jako (další) důležité
stavební kameny konceptu kolektivní
dominance
- Airtours kritéria

Podobně výmluvné jsou i citovaná soudní rozhodnutí v těchto sub-kapitolách obou děl, která jsou
zcela identická i co do citovaných odstavců, přičemž obě díla, dle uvedených odkazů pod čarou,
údajně citují přímo uvedená rozhodnutí.
Diplomová práce
Citovaná rozhodnutí SDEU:
Cewal, Flat Glass, Irish Sugar, Atlantic Container
Line, DIP/LIDL, Nestlé Perrier, Kali und Salz,
Gencor, IMPALA

-

Dílo Petr. M. a kol (2010)
Citovaná rozhodnutí SDEU:
Cewal, Flat Glass, Irish Sugar, Atlantic Container
Line, DIP/LIDL, Nestlé Perrier, Kali und Salz,
Gencor, IMPALA

Skutečnost, že diplomant ne vždy pracoval s jím uváděnými prameny, ale prostě přebíral
citace právě z díla Petr M. a kol. (2010) lze výmluvně ilustrovat i na kopírování neobratností
originálu, jako např. na straně 33 diplomové práce autor s odvoláním na rozhodnutí Komise
ve věci Microsoft, COMP/C 3.37.792, ze dne 24. 3. 2004, odst. 435, uvádí poměrně nelogicky
znějící závěr, že Komise „konstatovala, že tržní podíly mezi 70-80 % opodstatňují domněnku
dominance, avšak tržní podíly vyšší 50 % představují důkaz dominance“. V práci Petr M. a
kol. (2010) - kterou diplomant při této příležitosti necituje! - stojí na str. 244 „Komise se
vyjádřila v tom smyslu, že tržní podíly mezi 70 a 80 % opodstatňují domněnku dominance,
zatímco tržní podíly vyšší 50 % jsou, s výjimkou mimořádných okolností, důkazem existence

dominantního postavení.“ Vyhledáním daného odstavce 435 přímo v rozhodnutí Komise lze
snadno zjistit, že v díle Petr M. a kol (2010) jde o nepřesný překlad francouzského confirmer
cette présomption, resp. anglického warrant such a presumption, z něhož autor (M. Vavříček)
učinil v češtině jinak vyznívající opodstatňuje domněnku, což diplomant beze zbytku převzal.
Ve svém rozhodnutí navíc Komise cituje s přesnými odkazy jednotlivé rozsudky SDEU
z různého období, z čehož plyne jejich jistá nekonzistentnost, pokud se shrnou do jedné věty
(jako to učinil M. Vavříček a po něm bez příslušné citace a zamyšlení se nad nesmyslností
výsledného sdělení diplomant), z níž pak plyne, že vyšší tržní podíly odůvodňují existenci
pouhé domněnky, zatímco nižší tržní podíly již přinášejí důkaz dominantního postavení…
-

Podobně nešťastnou a nepřiznanou výpůjčkou z originálu je charakteristika tzv. přímé
metody určení dominantního postavení, která je v díle Petr M. a kol. popsaná slovy
„spočívající v tom, zda jsou dominantovy ceny nad jeho náklady“ (str. 239) a v diplomové
práci slovy „zaměřuje se na to, zda jsou ceny dominantního podniku nad jeho náklady“ (str.
29). Logika věci (i oběma díly citovaných Pokynů Evropské komise pro posuzování
vylučovacích praktik, 2009/C 45/02) je přitom obrácená. Ceny nad náklady nemohou být
důkazem dominance, ale – zcela přirozeně - pouze důkazem zdraví prosperity podniku. Ceny
pod náklady rovněž nemohou být důkazem dominance, ale v případě již předtím prokázané
dominance mohou být indikací jejího zneužití ve formě tzv. predátorských cen. Komise proto
také v diplomantem „citovaných“ Pokynech nehovoří o cenách nad náklady, ale (viz odst. 11
Pokynů) o cenách udržovaných po dobu obvykle alespoň dvou let „nad konkurenční úrovní za
účelem dosažení vyššího zisku“, jako o obecně přijatelném důkazu dominantního postavení
podniku.

Pouze podobně detailní průzkum děl převážně citovaných v kapitole 4 diplomové práce by mohl
prokázat, zda diplomant postupoval i zde stejně nerozvážně až nekorektně. Oponent se tohoto typu
analýzy této části práce zdržel, mj. i proto, že nedisponuje stejně důvěrnou znalostí originálu, jako
tomu bylo v případě díla Petr M. a kol. (2010), z něhož si autor vypůjčil strukturu, argumenty a citace
pro své kapitoly 2 a 3. Vzhledem k tomu, že kapitoly 2 a 3 však představují téměř třetinu obsahu
práce, výše uvedená kritika jejich zpracování je dostatečná pro celkové hodnocení přístupu autora
k práci s prameny, k citacím a k promýšlení převzatých závěrů. Lze mu jen doporučit smíření se s
nevyhnutelným, že vědecká práce předpokládá mnohost zkoumaných pramenů, jejich kritické
hodnocení a včlenění do vlastní promyšlené struktury výkladu a jeho argumentační podpory.

O tom, že si diplomant svou myšlenkovou práci ulehčil občas za hranici přijatelného, že zřejmě psal
hlavně rychle a bez důsledného uvážení napsaného, nakonec svědčí i některé nesmysly a
nelogičnosti, které ve své díle uvádí. Tak např. na str. 27, 28, 33 opakovaně píše o zneužití
dominantního postavení jako o koluzivním jednání, aniž by se zamyslel nad tím, že výraz koluze
označuje tajnou dohodu, tedy akt přinejmenším dvoustranný, pojmově neslučitelný se zneužitím
dominantního postavení coby jednostranným jednáním proti soutěži.

Vzhledem k tomu, že diplomová práce působí jako velmi rychle sepsaný, nepromyšlený soubor
myšlenkových a zdrojových výpůjček z několika málo pramenů, který se v podstatné části obsahově
míjí s tématem vytýčeným v názvu práce, nemůže oponent učinit jiný závěr, než že jde o diplomovou
práci zasluhující hodnocení nedostatečně.

Praha, 26. 4. 2012

Václav Šmejkal, v.r.

