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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka zvolila téma, jež samo o sobě není nikterak nové. Na aktuálnosti mu nicméně 
přidává vývoj legislativní, ať již jde o právo unijní (přijetí Lisabonské smlouvy), tak tuzemské 
(průběžné novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže), či vývoj judikatorní. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody)

Téma  lze  hodnotit  jako  středně  náročné,  vzhledem  k vazbám  na  unijní  právo  a  potřebě 
analýzy cizojazyčných právních dokumentů. Na druhé straně se k němu pojí poměrně dost 
odborných pramenů, ať již tuzemské, či zahraniční provenience. Totéž lze říci o judikatuře, 
opět zvláště unijní. V té souvislosti je však pro mě velkým překvapením a zklamáním, že 
ačkoliv  diplomantka  pojednává  též  o  unijní  větvi  soutěžní  úpravy,  využila  k tomu  jediný 
pramen cizojazyčný (potud alespoň její seznam použité literatury).  V práci na druhé straně 
odkazuje na četná rozhodnutí  či právní dokumenty unijních orgánů, čímž tento nedostatek 
částečně kompenzuje. Přesto se obtížně bráním pocitu, že práce postrádá základní atributy 
seriózního  odborného  díla  –  důslednou  reflexi  veškerých  dostupných  vstupních  zdrojů. 
Nepochybuji o tom, že i v České republice je těchto zdrojů k dispozici více, než naznačuje 
diplomantčin seznam použité literatury. Převažující metoda jejího zpracování je tak nakonec 
popisná, podávající základní (a dosti povrchní) informaci, to vše na základě relativně mělkého 
rozboru.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomantka  si  vytkla  za  cíl  komplexně  pojednat  o  problematice  legálních  výjimek 
z kartelového zákazu. Tak v práci i činí, mírou komplexnosti jejího pojednání si však nejsem 
jist. Problematice výjimek se diplomantka věnuje až od str. 30 práce, na předchozích stranách 
pojednává obecně o soutěžním právu, resp. o zákazu samotném. To nepovažuji za nejlepší 
řešení. Tématem práce jako by bylo kartelové právo, nikoliv jen jeho úzce vymezená výseč. 
Prostor, který diplomantka nakonec tématu ponechala, příliš hlubokou a komplexní analýzu 
ani nedovoluje. Tomu odpovídá celkový přínos práce. Ta nenabízí víc než popisné shrnutí 
elementárních poznatků opírajících se především o texty právních předpisů a závěry několika 
dostupných pramenů k nim. Novátorský, resp. vlastní pohled na věc či jakékoliv zhodnocení 
diplomantka nepřináší. Jen výjimečně poukazuje na výkladové rozepře či nejasnosti a snaží se 
k nim zaujmout  vlastní  stanovisko.  Na vině  může  být  právě  i  absence  inspirace  z širšího 
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okruhu zahraničních  odborných pramenů.  Z nich by jistě  vyplynulo  podstatně  více  otázek 
k uchopení, zamyšlení a řešení.

B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita  předložené  práce  je  zřejmá.  Nepochybuji  o  tom,  že  dílo  je  výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce. 

C.  Logická stavba práce

Systematika práce je logicky vystavěná a přehledná. Jen výklad k unijnímu právu se dosti 
mísí  se  závěry  plynoucími  z tuzemské  úpravy.  Domnívám  se,  že  v tomto  směru  mohla 
diplomantka důsledněji odlišovat, a to i graficky, resp. strukturálně. Za předimenzované pro 
účely  práce  vzhledem  k jejímu  tématu  pokládám  úvodní  kapitoly  věnované  obecně 
soutěžnímu právu i samotnému zákazu. Otevírat vlastní téma práce teprve na str. 30 z 62 se 
mi zdá trochu pozdě. Za zbytečný potom považuji výklad k některým základním institutům 
právním,  např.  o  tom,  co  bylo  komunitární  právo  a  jak  se  situace  změnila  po  přijetí 
Lisabonské smlouvy (str.  13). Odborná práce tohoto typu by měla předpokládat  přece jen 
informovaného  čtenáře,  kterému  tyto  otázky  není  třeba  vysvětlovat.  Práce  tak  nakonec 
vyznívá více jako osvětová brožura pro soutěžitele než skutečně seriózní odborné dílo určené 
profesionální právní veřejnosti.

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  

Diplomantčinu  práci  s relevantními  prameny  nepovažuji  za  optimální.  Již  krátký  seznam 
použité literatury naznačuje problém. Není pravdou, že k tématu by v tuzemsku existovalo tak 
málo  dostupných  odborných  zdrojů.  Nemohu  přijmout,  že  diplomantka  nepracuje  (až  na 
jedinou výjimku) s prameny zahraničními,  třebaže naše soutěžní úprava prakticky kopíruje 
systém unijní, resp. aplikovaný i v dalších národních členských právech. Nemluvě o tom, že o 
unijní  větvi  soutěžní  úpravy diplomantka  výslovně i  pojednává,  a  to  poměrně  rozsáhlými 
pasážemi. Není přijatelné, aby k tomu využívala jediný pramen. Poznámkový aparát je naproti 
tomu co do rozsahu vyhovující  a precizní.  Je  to  dáno i  tím,  že diplomantka  ve značném 
rozsahu odkazuje na právní dokumenty orgánů EU, včetně četných rozhodnutí. To je třeba 
vyzdvihnout a ocenit.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  

Pokud jde o hloubku provedené analýzy, má práce rezervy. Diplomatka se rozepsala spíše do 
šíře a pojednala o otázkách, které s tématem sice souvisejí, ve své podstatě je však přesahují. 
Domnívám se, že téma samotné mohla probrat hlouběji a lépe. Práce často ulpívá na povrchu 
a podává spíše základní přehled, informaci a popis. Do přílišných podrobností se nepouští. 
Očekával  bych  větší  důraz  na  výkladové  problémy,  otázky,  polemiky.  Na  druhé  straně 
uspokojivě  konstatuji,  že  informace,  jež  v práci  prezentuje,  jsou  přesné  a  správné.  Věcné 
chyby či nesprávnosti jsem nezaznamenal. 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální  úroveň  práce  je  jinak  odpovídající,  rovněž  grafická  stránka  práce  vyhovuje 
požadovanému  standardu.  Z formálního  hlediska  je  třeba  upozornit  snad  jen  na  to,  že 
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poznámkový aparát by neměl opakovaně citovat celá odkazovaná díla. V odborné práci také 
není třeba ani obvyklé přejímat plná znění aplikovatelných ustanovení právních předpisů, byť 
by obsahovala klíčová pravidla (viz na str. 33 a 34). Informovaný čtenář jejich text dohledá. 

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Po stylistické  stránce  nenacházím nedostatky.  Prakticky jsem nezaznamenal  ani  chyby  či 
překlepy.
 
4.  Případné další vyjádření k práci

Vyslovuji pochybnost o diplomantčině pojmosloví. Domnívám se, že výraz „kartelové právo“ 
nelze zobecnit pro celou větev soutěžního práva, která slouží ochraně soutěže proti omezením 
(viz diplomantka na str. 7). Dosud jsem se nesetkal s tím, že by měl tento pojem zastřešovat 
též  např.  kontrolu  koncentrací,  zneužití  dominantního  postavení  či  snad  dokonce 
problematiku veřejných podpor. Sama diplomantka ostatně na str. 10 toto široké pojetí popírá, 
když  kartel  označuje  jako formu  koordinace právně samostatných účastníků,  nikoliv  tedy 
obecně jakékoliv jednání  omezující  soutěž.  Pochybuji  též  o tom,  že systém práva EU po 
účinnosti  Lisabonské  smlouvy  lze  nazvat  prostě  jen  právem  „evropským“  (str.  13). 
Domnívám se, že v tomto směru se v teorii ustaluje spíše pojem jiný. Nepřesné jsou též další 
diplomatčiny formulace. Na str. 14 např. tvrdí, že „základním kamenem hospodářské soutěže 
v České republice je obchodní zákoník“. Tak tomu jistě není. 

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě  

V rámci výkladu o důsledcích porušení zákazu kartelových dohod a sankcích (str. 27 a násl.) 
diplomantka  analyzuje  výlučně  dopady  správněprávní.  Rád  bych,  aby  v průběhu  ústní 
obhajoby obrátila  pozornost také na odpovědnost civilní  a blíže rozvedla,  jaké dopady by 
porušení zákazu mohlo mít pro účastníky kartelu v této rovině, o která zákonná ustanovení 
odpovědnost  opřít  a  kdo  by  byl  (typově)  aktivně  legitimován  k tomu,  aby  se  jich  proti 
účastníkům dovolal.  Rovněž bych si  přál  vyslechnout  diplomantčiny úvahy nad sankcemi 
trestněprávními, včetně případné trestní odpovědnosti právnických osob.

6.  Doporučení / nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň  

Vzdor  uváděným  nedostatkům  práci  hodnotím  jako  způsobilou  obhajoby  a  obhajitelnou. 
Konečné hodnocení ponechávám závislým na průběhu ústní obhajoby,  předběžně nicméně 
navrhuji práci klasifikovat stupněm velmi dobře.
 

V Praze dne 12. května 2012

      JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
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