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Oponentní posudek na rigorózní práci 

 

Reforma štátnej pomoci v EÚ, Implementácia Akčného programu štátnej 

pomoci 

 

Autorka:  Mgr. Jana Jakubová, LL.M. 

 

Oponent:  JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 

 

Posuzovaná práce je věnována zajímavému a v době ekonomické krize nanejvýš aktuálnímu 

tématu regulace státní pomoci dle práva EU. Skládá se ze tří nosných částí, z nichž první je 

věnována definici a pojetí státní pomoci v legislativě a judikatuře EU, druhá je zaměřena na 

Akční plán státní pomoci, který Evropská komise přijala v roce 2005 a třetí pojednává o 

adaptaci tohoto plánu v době současné hospodářské krize. Jde o dostatečně jasnou 

strukturu, která je navíc rozvedena do velmi podrobného a přehledného obsahu 

umožňujícího dobrou orientaci mezi tématy, jimiž se práce zabývá, jakož i orientaci v logice, 

které se autorka ve svém výkladu drží. Práce je vybavena seznamem zkratek, bohatým 

přehledem použité literatury, abstraktem v českém a anglickém jazyce. Po formální stránce 

je práce, až na drobné překlepy, provedena dostatečně pečlivě, odkazy na citované či 

použité prameny jsou četné a vhodně odkazují na prameny či sekundární literaturu k tématu. 

Mezi klady disertace, jež je třeba zdůraznit zvlášť, patří práce autorky s relevantní 

judikaturou Evropského soudního dvora, resp. Tribunálu a rozhodnutími a informačními 

dokumenty Evropské komise. Přehled literatury jich uvádí několik desítek a autorka je v textu 

práce skutečně používá, odkazuje na ně či s jejich pomocí dokladuje popisované skutečnosti. 

Z tohoto kladu vychází i druhé plus práce, kterým je autorčina práce s fakty, resp. celý 

faktografický fundament práce, neboť autorka uvádí v textu značné množství faktů a její 

výklad je řetězením popisů odkazujících na dokumenty, judikáty, vystoupení představitelů 

Evropské komise apod. Je zřejmé, že upřednostňuje tento faktografický přístup před 

jakoukoli teorií či dokonce spekulací ohledně možných motivů, významů či souvislostí 

právních a politických jevů. Třetím velmi příjemným aspektem práce je styl vyjadřování 

autorky, který je věcný, jasný, stručný, vždy se držící vykládané otázky, což usnadňuje 

vnímání textu i orientaci v něm.      

Vzhledem k uvedenému je oponent přesvědčen, že práce je svým obsahem, rozsahem a 

formou dostatečně kvalitní na to, aby byla připuštěna k obhajobě. To však na druhé straně 
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neznamená, že by práce netrpěla nedostatky, na které nezbývá než upozornit a na jejichž 

vysvětlení by se měla autorka při obhajobě soustředit.  

Nejvíce zarážejícím nedostatkem práce, která by měla být odborným či přímo vědeckým 

pojednáním, je absence závěru. V dokonale podrobném obsahu práce (str. 7-8) položka 

„Závěr“ zcela chybí! Na straně 147 sice kapitola s tímto názvem zařazena je, nicméně stěží 

může být za závěr disertační práce považována. V rozsahu pouhých devíti řádek je v podstatě 

pouze uveden a souhlasně komentován citát bývalé komisařky EU pro soutěž N. Kroesové. 

Nevyhnutelně se nabízí otázka, zda autorka něco vyzkoumala či chtěla vyzkoumat, zda 

dospěla na předcházejících více než 140 stranách textu k nějakému poznání, které by mohla 

systematicky sumarizovat v závěru, jako hlavní přínos svých snah. Žádné dílčí závěry či 

alespoň závěrečná shrnutí neobsahují ani tři velké kapitoly ani jednotlivé sub-kapitoly textu. 

Čtenář práce se až nemůže ubránit pocitu, že text měl pokračovat a někam ho část zmizela, 

protože kapitola přeci nemůže končit suchým uvedením dalšího nového faktu, čísla, či 

judikátu. Přesto na další straně začíná autorka jiné téma nebo přímo jinou nosnou část svého 

výkladu…   

Vzhledem k tomu, že ohledně hypotézy, problému či alespoň otázky, která by měla být prací 

zodpovězena, nenabízí vodítko ani úvod práce ani její abstrakt, má oponent za to, že autorka 

se nechala možná až příliš svést svým (jinak chvályhodným) zaujetím pro faktografii. 

Vytvořila dokonalý popis, který by ze všech možných účelů zřejmě nejlépe naplnil poslání 

učebního přehledu či základního průvodce danou problematikou. Svědčí pro to např. 

schematizace výkladu pojmu státní pomoc do sérií otázek v rámečcích na str. 13 a 17, jakož i 

občasné používání explikativních vsuvek v rámečcích v dalších částech textu. Podobně 

schematicky-výkladovou je struktura každé z mnoha sub-kapitol uvádějících určitý dokument 

Komise: vždy začíná označením dokumentu a stručným uvedením jeho cíle vzhledem 

k panující situaci, pokračuje citátem z vystoupení komisaře k danému dokumentu a po něm 

následuje sumarizace dokumentu odstavec po odstavci. Extrémní ukázkou autorčiny 

výhradně faktografické metody jsou strany 116-122 práce naplněné namísto textu prakticky 

pouze odkazy na rozhodnutí Komise ohledně národních notifikací schémat pomoci bankám. 

Jakkoli je třeba ocenit pečlivost autorky, s jakou všechny uvedené odkazy shromáždila, 

oponent musí – zejména ve vztahu k této pasáži a jí podobným částem práce - kriticky 

podotknout, že v době snadno dostupných internetových databází, přehledů a 

zpravodajských souhrnů všeho druhu, by ambicí každého autora disertační práce mělo být 

něco podstatně většího, než jen další „factsheet“ k určité oblasti práva EU.  

Nehledě na tyto výtky, autor setrvává, především ke zmíněné faktografické hodnotě práce, 

na svém výše uvedeném hodnocení, že práce je způsobilá pro obhajobu.         

Otázky, na které by autorka měla odpovědět při obhajobě práce:  

Lze pravomoc národních soudů rozhodnout o tom, zda určité opatření státu ve prospěch 

podniku je státní pomocí (viz zmínka na straně 81 práce) přesněji vymezit tak, že národní 
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soudy jsou oprávněny provést úplné posouzení dle článku 107 odst. 1 SFEU, zatímco nikoli 

národní soudy, ale výhradně Komise pak může provést posouzení i dle článku 107 odst. 2 a 3 

SFEU?    

Může autorka přiblížit obsah své práce v DG Competition Evropské komise, a to zejména ve 

vztahu k tomu, v čem jí usnadnila nebo naopak ztížila psaní disertace? Oponenta by zvláště 

zajímalo, zda byla či se cítila omezena ve vyjadřování vlastních stanovisek či v kritické 

polemice s politikou EU v kontrole státní pomoci (neboť práce taková stanoviska autorky 

prakticky neobsahuje). A v dané souvislosti logická otázka: Jaké má postup Komise vůči 

neslučitelné státní pomoci slabiny nebo v čem je ne zcela úspěšný?  

Jak by autorka zformulovala samostatný, výstižný a přínosný závěr své práce?  

 

 

Praha, 4. 10. 2011 

 

 

Václav Šmejkal 

 


