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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka zvolila téma, jež samo o sobě není nikterak nové. Na aktuálnosti mu částečně 
přidalo  přijetí  zákona  o  přeměnách,  když  předmětem  zájmu  diplomantky  je  především 
kontrola koncentrací. Ustanovení tohoto zákona práce také reflektuje. Problém je však v tom, 
že diplomantka vychází ještě ze znění zákona o přeměnách před jeho rozsáhlou novelizací 
zákonem č. 355/2011 Sb. Ten sice nabyl účinnosti až 1. 1. 2012. V době, kdy diplomantka 
práci odevzdávala (15. 12. 2011), již však znění novely tvořilo součást platného práva (ve 
Sbírce zákonů novela vyšla dne 30. 11. 2011). Tento nedostatek práce se odráží i ve věcné 
nesprávnosti některých závěrů, k nimž diplomantka dospívá (viz příkladmo níže). Očekávám, 
že diplomantka tyto nepřesnosti opraví, resp. aktualizuje v průběhu ústní obhajoby. 

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

Téma lze hodnotit jako relativně náročné, i vzhledem ke složitostem problematiky přeměn. 
Dostupné  literatury  se  k němu  tolik  nepojí,  to  se  však  týká  jen  pramenů  tuzemských. 
Zahraniční  literatura  je  podstatně  bohatší.  Totéž  lze  říci  o  judikatuře.  Oceňuji,  že 
přepracovaná verze práce oba posledně zmiňované zdroje reflektuje více než znění předchozí. 
Přesto  konstatuji,  že  převažující  metoda  zpracování  práce  zůstává  popisná,  podávající 
základní  (a dosti  povrchní)  informaci,  to  vše na základě  relativně  mělkého rozboru,  resp. 
pouhého přeuspořádání zákonného textu.

3. Kritéria hodnocení práce

A.  Splnění cíle práce

Diplomantka si vytkla za cíl pojednat o úpravě kontroly spojování soutěžitelů,  zejména se 
zaměřením  na  její  hmotněprávní  aspekty  a  vazby  na  právní  úpravu  přeměn.  Tento  cíl 
v základní rovině naplňuje. Jiná otázka však je, jaký to má přínos. Práce nenabízí víc než 
shrnutí  elementárních  poznatků  opírajících  se  především  o  texty  právních  předpisů. 
Novátorský pohled,  ale  ani  nové údaje nepřináší.  O komplexní  či  zevrubné pojednání  se 
nejedná.
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B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita  předložené  práce  je  zřejmá.  Nepochybuji  o  tom,  že  dílo  je  výsledkem 
diplomantčiny  samostatné  práce.  Rešeršní  práce  v zahraniční  odborné  literatuře, 
v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Komise, ale i v unijní judikatuře 
se částečně zlepšila. V práci přesto dál postrádám zaměření na skutečné výkladové problémy, 
jejich adekvátní právní analýzu na podkladě veškerých dostupných zdrojů a argumentů, ale i 
vlastních úvah a postojů diplomantky.

C.  Logická stavba práce

Systematice  práce  stále  úplně  nerozumím.  Kapitoly  z unijního  práva  se  nadále  mísí 
s výkladem  tuzemské  úpravy  a  úvodní  pasáže  zůstaly  předimenzované,  přitom  ale  jen 
povrchní a pro účel práce zbytečné. Ke spojování soutěžitelů, které má tvořit téma práce, se 
diplomantka dostává až na str. 15, aby výklad o něm ještě prolnula nesourodou informací o 
vývoji komunitární úpravy (str. 22).

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

Diplomantčina práce s relevantními prameny se od minulé verze zlepšila.  Seznam použité 
literatury se rozšířil.  Reflexi zvláště zahraničních pramenů přesto stále považuji za slabou, 
pouhá tři díla se v tomto směru nejeví jako úplně reprezentativní.  Výrazně se oproti tomu 
zlepšila práce s poznámkovým aparátem.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  

Hloubku  provedené  analýzy  nadále  nepovažuji  za  optimální.  Práce  ulpívá  na  povrchu  a 
podává jen základní přehled a informaci. Do podrobností se nepouští u žádné z posuzovaných 
otázek.  Ať  je  to  analýza  pojmu  ovládání  v obchodním  zákoníku,  soutěžních  aspektů 
jednotlivých typů přeměn či jiné, diplomantka se vždy omezí jen na základní popis. 

Některá  diplomantčina  tvrzení  jsou navíc dál  nepřesná i  nesprávná.  Částečně  to  souvisí  i 
s tím,  že  diplomantka  pominula  zákon  č.  355/2011  Sb.,  který  podstatně  mění  zákon  o 
přeměnách. 

Poukazuji např. na diplomantčino tvrzení na str. 21, podle něhož nabýt kontrolu nad jiným 
soutěžitelem může podnikatelské seskupení či koncern, resp. na její tvrzení na téže straně o 
tom, že zatímco u zkoumání kontroly by měl být důsledně zmapován skutečný stav, ovládání 
je  posuzováno  s ohledem  na  naplnění  formálních  znaků  stanovených  zákonem,  zejména 
kvalitativních.  Vyzývám  diplomantku,  aby  se  znovu  podrobně  seznámila  s konceptem 
ovládání, jak je vymezen v obchodním zákoníku, a u ústní obhajoby jej blíže rozvedla. 

V souvislosti  s „vývojem“ unijní úpravy (str.  22) nerozumím tomu, že diplomantka počíná 
svůj výklad odkazem na čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování EU. 

Na  str.  25  diplomantka  předpokládá,  že  v budoucnu  by  mohl  být  schválen  zákon,  který 
umožní  fúze  dalších  typů  právnických osob.  Mohla  by informaci  aktualizovat?  Nebyl  již 
takový zákon schválen?
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Vymezení přeshraničních fúzí převzaté ze zákona o přeměnách (str. 27) neodpovídá platnému 
právu. Stejně tak tvrzení na str. 41 shora, podle něhož přejímajícím společníkem v komanditní 
společnosti může být pouze komplementář. 

V souvislosti s dispozicemi s podnikem (str. 31) bych diplomantce rád položil dotaz, zda je 
možné podnik darovat, jakou smlouvou by se taková dispozice provedla a jaké by byly její  
soutěžní aspekty? 

Pasáže o právní úpravě rozdělení v zákoně o přeměnách stále nejsou optimálně zpracovány a 
opět  pomíjejí  vývoj,  který  v zákoně  nastal.  Ocením,  jestliže  hlavní  posuny v této  úpravě 
diplomantka popíše u ústní obhajoby.

Není pravda,  že před účinností  zákona o přeměnách nebyl  možný zánik účasti  společníka 
v rozdělované společnosti (str. 40), pokud souhlasili všichni společníci.

V pasáži  o  spojení  podléhajících  povolení  Úřadu  stále  postrádám  výslovnou  reflexi 
problematiky  rozdělení.  Jak  v případech  rozdělení  sloučením  počítat  relevantní  obraty  u 
rozdělované společnosti? Plnou výší? 

Atd.,  ve  výčtu  by  bylo  možné  pokračovat.  Uvítám,  jestliže  diplomantka  uvedené  okruhy 
upřesní, uvede na pravou míru, popř. rozvede alespoň v průběhu ústní obhajoby.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Formální  úroveň  práce  je  jinak  odpovídající,  rovněž  grafická  stránka  práce  vyhovuje 
požadovanému standardu.

G.  Jazyková a stylistická úroveň

Po stylistické stránce nenacházím vážnější nedostatky.  Většinu jazykových a gramatických 
chyb předchozí verze diplomantka odstranila.

4.  Případné další vyjádření k práci

Žádné.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě  

Viz výše ad 3. E.

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

Navzdory  uvedeným  nedostatkům  práci  hodnotím  jako  způsobilou  obhajoby.  Konečné 
hodnocení  ponechávám  závislým  na  průběhu  této  obhajoby,  předběžně  práci  nicméně 
navrhuji klasifikovat stupněm dobře.

V Praze dne 28. února 2012

      JUDr. Petr Čech, LL.M.
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