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Základní charakteristika práce:  

Přepracovaná diplomová práce je podstatně změněnou a doplněnou verzí práce původní. Diplomant 

svědomitě reagoval na výtky formulované oponentem, jakož i ty, které zazněly při obhajobě, a 

změnami ve své práci odstranil nedostatky práce původní a rozhodně tak zvýšil kvalitu svého díla.  

Práce má nyní 102 strany vlastního textu, tj. o 20 stran více než práce původní. Práce má pevnější a 

přehlednější strukturu: dostatečně jasně formulovaný Úvod i Závěr, dále čtyři v podstatě výkladové 

kapitoly (Obecné otázky soutěžního práva, Dominantní postavení podniku na trhu, Zneužití 

dominantního postavení v soutěžním právu EU, Kontrola koncentrací podniků v soutěžním právu EU) 

a velkou kapitolu (str. 68-97) obsahující teoretickou úvahu o dvojkolejnosti právní úpravy 

dominantního postavení v soutěžním právu EU. V této kapitole práce doznala největších obsahových 

změn, autor se nově mj. zabývá teoretickými aspekty ex ante regulace prováděné sektorovým 

regulátorem a také konceptem významné tržní síly, coby nástrojem umožňujícím postih proti-

soutěžích praktik silného, nikoli však dominantního soutěžitele. Práce je vybavena resumé 

v angličtině a v češtině, seznamem použitých zkratek a pramenů.  Použité prameny, jejichž seznam je 

nyní o poznání rozšířen, jsou autorem hojně citovány – 330 odkazů pod čarou. Z hlediska formální 

úpravy je práce psána čistě, úhledně, s minimem překlepů.    

 

Klady práce:  

Největším kladem práce je, již od samého počátku, volba velmi problémového tématu, zasahujícího 

výrazně do teorie tržní regulace obecně, dále do teorie ochrany hospodářské soutěže a samozřejmě i 

do konkrétní aplikační praxe (současné i minulé) EU a jejích členských států. Jde o téma, které je 

mnohovrstevnatou otevřenou otázkou, na níž neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpověď a sám 

pokus o ní vyžaduje značné úsilí, erudici, samostatnost i odvahu autora, který se do takového úkolu 

pustí. Jde tudíž o volbu pro diplomovou práci netypickou svým rozsahem a náročností, a i přes značné 

vylepšení, které diplomant v práci provedl, platí, že jeho téma by bylo spíše vhodné pro déledobý 

výzkum doktorandského typu.   

Diplomant prokázal velký přehled v teoreticko-právních otázkách, zpracoval velké množství domácí i 

zahraniční literatury k tématu. Jeho výklady jsou dostatečně podloženy odkazy na zdroje, jeho 



samostatné úvahy obsahují velmi zajímavé postřehy a argumenty, což svědčí o tom, že přepracování 

své práce nepodcenil a věnoval mu náležitý čas a energii.  Platí, že z práce vyzařuje jistá suverenita a 

obratnost s jakou autor podává komplikované právně-ekonomické koncepty soutěžního práva, což 

rovněž dokazuje, jak důkladně do svého tématu pronikl, jak dobře se seznámil s jeho základními 

teoretickými koncepty. V tomto ohledu již také práce nevyvolává pochybnosti ohledně toho, zda není 

příliš poplatná jednomu či dvěma vybraným pramenům.    

Na rozdíl od původního pokusu je práce podstatně jasnější z metodologického hlediska. Je zřejmé, že 

výkladové kapitoly jsou pro autora zmapováním terénu, který je nutný pro závěrečnou úvahu nad 

dvojkolejností regulace dominantního postavení v soutěžním právu EU. Diplomant rovněž velmi jasně 

deklaruje pozici, ze které tuto dvojkolejnost nahlíží – nerozpornost, konzistentnost soutěžního práva 

EU jako celku a důvěra v autoregulační schopnost trhu svědčící spíše pro minimalizaci ex-ante zásahů 

do jeho vývoje a struktury. Ačkoli o rozsahu či konkrétní vhodnosti zařazení té či oné výkladové 

pasáže v kapitolách 1-4 by bylo možné polemizovat, oponent má za to, že svou metodu průzkumu 

zvoleného tématu diplomant v Úvodu práce oznámil a vysvětlil, a nepovažuje ji proto za slabinu 

práce.  

 

Slabiny práce:  

Největší slabina přepracované práce pramení ze skutečnosti, že velmi samostatná teoretická úvaha, 

do níž se diplomant pustil v páté kapitole, by vyžadovala mnohem delší a bohatší studium a analýzu, 

než bylo v rámci sepsání diplomové práce možno zajistit. Diplomant se v této kapitole snaží 

argumentovat logicky a částečně i „ideologicky“ – s ohledem na jeho výše uvedené preference 

konzistentnosti práva a minimalizace jeho zásahů do trhu, ovšem často bez uvedení (a zřejmě i 

znalosti historických) reálií a tudíž dílem bez ohledu na košatost praxe, která má nakonec vždy navrch 

před logickou a ideovou čistotou teorie. Tím jsou samozřejmě některé diplomantovy závěry méně 

věrohodné a obtížně přijatelné.  Viditelně to svým způsobem ilustruje nápadně menší počet odkazů 

na zdroje v této čísti práce, nejvíce v sub-kapitole 5.6, kde není jediný.  

Znalost historie soutěžního práva EU by diplomantovi ukázala, že Komise usilovala o právní úpravu 

kontroly koncentrací celá desetiletí před rokem 1989 a největším spojencem proti odmítavému 

postoji členských států se jí nakonec stali sami soutěžitelé. Obecné znění čl. 102 SFEU, i kdyby bylo 

dle návrhu autora doplněno v příkladmém výčtu zneužívajících praktik o strukturální zneužití 

dominantního postavení spojováním s jinými soutěžiteli, by nevyhnutelně neposkytlo podnikatelům 

zvažujícím převzetí jiného podniku stejnou právní jistotu jako dosti podrobné nařízení EU. Nařízení EU 

o kontrole spojování znamenalo pro soutěžitele úlevu v podobě jasných mantinelů hmotně-právních i 

procesně-právních, kterými sama EU svázala své zásahy proti jejich jednání.  

Podobně diplomantova úvaha nad rozdílností věcných kritérií pro aplikaci článku 102 SFEU a Nařízení 

EU o kontrole spojování, která je sama o sobě velmi zajímavým postřehem, by se při větší pozornosti 

věnované konkrétní rozhodovací praxi, ukázala jako až příliš teoretická, odtržená od aplikační praxe. I 

při kontrole spojování totiž Komise tam, kde trhy fungují převážně jako národní, bere v úvahu hrozbu 

vzniku dominantního postavení a jeho následného zneužití na jednotlivých národních trzích, včetně 

trhů jednotlivých malých států odděleně. Příkladem je zákaz fúze Volvo/Scania (rozhodnutí 

COMP/M.1672), posuzované Komisí v letech 1999-2000, kdy Komise samostatně vyčíslovala stávající 



a budoucí podíly na výrobkových relevantních trzích Irska, Dánska, Finska atd. Tyto trhy přitom 

Komise nezkoumala pouze staticky na základě budoucích tržních podílů, ale i dynamicky z hlediska 

jejich pravděpodobného vývoje směrem k otevřenosti více značkám, zaměnitelnosti dodavatelů 

apod. Nešlo tudíž o aplikaci jiných kritérií, než těch, které by byly aplikovány při stanovení dominance 

dle čl. 102 SFEU. Obratové kritérium je u kontroly spojování pouze spouštěčem určité procedury, bez 

jakéhokoli vztahu k jejímu výsledku, a není tudíž zřejmé, jak by mohlo diskriminovat určité podniky 

(resp. snad pouze z pohledu nákladů na notifikaci spojení a účast na slyšeních u Komise).  

Ve stejném duchu je zajímavá, nicméně od reality odtržená úvaha diplomanta ohledně toho, jak na 

kontrolu spojování dopadla aktuální hospodářská krize. Důkladná analýza kontroly spojování z let 

2007-2012 by mu ukázala, že koncepty too big to fail a failing firm defence (záchranné fúze) se sice 

dočkaly mediální pozornosti, ale Komisí nebyly dosud nikdy při kontrole spojování v reálu použity. 

Podobně znalost historie kontroly koncentrací v sektoru finančnictví by mu ukázala, že pro toto 

odvětví typický problém too big to fail je jednak skutečně jeho specifikou a jednak důsledkem toho, 

že kontrola koncentrací v tomto sektoru byla dlouho ponechána dohledu centrálních bank a vlád a 

až od 90. let 20. století je prováděna aplikací soutěžního práva EU. Komise v krizovém období 

reagovala na požadavek, aby některé významné finanční instituce soukromého práva byly de facto 

vyňaty z klasické soutěžní regulace, zdůrazněním komplementarity ex ante regulace a ex post 

aplikace soutěžního práva, jako dvou v zásadě rovnocenných nástrojů soutěžní politiky. To by opět 

svědčilo spíše o tom, že praxe jde jiným směrem, než navrhuje diplomant prosazující minimum ex 

ante zásahů do samo-regulujícího se trhu.  

Stejně lze poukazem na realitu napadnout závěr autora o tom, že preventivní funkce kontroly 

spojování selhává (viz str. 85 a 87), pokud za celou její historii bylo Komisí zakázáno jen kolem 

dvacítky notifikovaných spojení. Literatura přitom dovozuje, že sama existence institutu – kontroly 

spojování, stejně jako zákazu zneužití dominance, ale např. i sektorových šetření ze strany Komise – 

má reálné dopady do situace na trhu. Soutěžitelé přizpůsobují své chování existenci těchto institutů a 

– v případě kontroly spojování – ani o možnost povolení spojení reálně neusilují, neboť z podrobného 

nařízení, doprovodného soft law a judikatury, již vědí, že by velmi pravděpodobně neuspěli. 

K notifikaci proto ani nedochází a nápady na spojení se zjevně proti-soutěžními dopady se do statistik 

nedostanou. Výsledné poučení by tak mohlo (a zřejmě mělo) být opačné, než to, které dovozuje 

diplomant: již existence kontroly spojování v soutěžním právu EU plní preventivní funkci.  

Formálně je v páté kapitole věnované teoretické úvaze možno litovat, že autor více nepropracoval její 

členění do samostatných celků odlišených mezititulky. Jeho hutným stylem podané úvahy jsou 

poměrně obtížně těžko vnímatelné, pokud např. sub-kapitola 5.3.2 sahá od strany 83 až do strany 88 

bez dalšího vnitřního členění (podobně sub-kapitola 5.5 na stranách 91-95). Diplomant si toho byl 

zřejmě mimoděk vědom, neboť v těchto sub-kapitolách začal některé pasáže zvýrazňovat 

podtržením, spíše tím však rozbil grafický styl práce vnesením jinde neužívaného odlišujícího prvku.  

 

Celkové hodnocení práce:  

Přestože oponent vysoce oceňuje samostatnost, s jakou se diplomant pustil do obtížného tématu, 

vzhledem k uvedeným nedostatkům hodnotí práci na pomezí velmi dobře až výborně a konečná 



známka bude záviset na vyznění obhajoby, v níž by měl autor některé své teoretické úvahy a vývody 

blíže osvětlit.  

   

Dotazy pro obhajobu:  

1. V práci argumentujete ve prospěch samo-regulace trhu a tudíž za minimalizaci zásahů 

soutěžních orgánů, zejména jde-li o zásahy ex-ante. Jakými nástroji by pak měla EU, resp. 

členské státy, řešit historicky doložené negativní externality samo-regulace směrem k vyšší 

efektivitě, které mohou vést k přelivu úspěšně koncentrované tržní moci do sféry politiky na 

straně jedné, nebo k již zmiňovanému problému too big to fail v případech krizových šoků na 

straně druhé?  Lze říci, že těchto jevů si soutěžní politika nemá všímat neb jsou úkolem jiných 

politik v rámci EU, resp. členských států? Pokud ano, jakých?  

2. Jedná se v případě uváděné dvoukolejnosti přístupu EU k dominantnímu postavení skutečně 

o problém ve smyslu reálných negativních dopadů na trhy a soutěžitele? O jaké dopady jde, 

jak jsou zjistitelné a měřitelné? Byly by odstraněny navrhovaným podřazením kontroly 

spojování doplněnému čl. 102 SFEU?   

3. V práci opakovaně argumentujete svobodou podnikat, resp. svobodně nakládat 

s vlastnictvím, která si zasluhuje nemenší ochrany než ochrana soutěže. Jaký je dle judikatury 

SDEU vztah mezi těmito dvěma chráněnými hodnotami (tj. nenarušovanou soutěží a 

svobodným podnikáním/nakládáním s vlastnictvím)?    

 

Praha, 5. 9. 2012 

 

 


