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1. Aktuálnost, novost a vhodnost tématu: Téma práce je pro právnickou profesi velmi 

aktuální. Téma je rovněž vhodné pro rigorózní práci vzhledem k jejímu poslání, možnému 

rozsahu a v důsledku toho prostoru pro hlubší vědeckou analýzu; na tu ale v této práci 

bohužel nedošlo, jak bude prokázáno níže.  

 

2. Náročnost tématu: Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti a na použité 

vědecké metody. 

 

3. Cíl práce a jeho dosažení: Doktorand si za cíl práce stanovil rozbor cílů Akčního 

plánu státní pomoci EU 2005 a jejich následné implementace (str.9). Tohoto cíle bylo 

zásadně dosaženo, ale jde o cíl nevhodný pro právní rigorózní práci; ta má řešit právní 

problémy. 

 
4. Uspořádání: Práce je přehledně členěna do 3 částí (kromě úvodu a závěru), které 

plně pokrývají zvolené téma. Tato struktura je pro dané téma vhodná. Nicméně závěr 

v rozsahu 9 řádků (str. 145) nepředstavuje dostatečné shrnutí práce. 

 

5. Samostatnost při zpracování tématu: práce nevzbuzuje dojem nesamostatnosti. 
 

6. Hloubka provedené analýzy: Obecným cílem rigorózní práce je sepsat vědeckou 

analýzu právního problému. Práce odráží hlubokou znalost a zkušenost doktorandky 

v oblasti praxe veřejných podpor a z tohoto pohledu představuje velmi kvalitní popis předpisů 

platných v oblasti veřejných podpor.  

 

Z pohledu právního je ale práce stižena nediskusním popisným přístupem. Právní problémy 

(vyjasňování norem a jejich kolizí apod.) práce v zásadě nevytyčuje, s čímž souvisí i 

v zásadě chybějící práce s judikaturou (až na výjimky uvedené níže), a to i tam, kde by 

potvrzení rozhodnutí judikaturou SDEU bylo nanejvýš žádoucí:  např. s. 89 o čl. 107/3(c) 

SFEU jako právním základu pomoci bankám č s. 115-123 o rozhodnutích Komise o pomoci 

členských států finančním institucím; ani konstatování o případné absenci judikatury není 

uvedeno. Ani práce s literaturou (viz níže) nesvědčí ve prospěch vědecké práce právnické. 

Konečně i minimalistický závěr odráží absenci právního přínosu této práce. 

 

7. Úprava práce: (text, grafy, tabulky) odpovídá nárokům na rigorózní práci.  
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8. Práce s právní literaturou tuzemskou i zahraniční je minimální. Je ale třeba ocenit, 

že doktorandka pracuje s literaturou z více jazykových oblastí. 

 
9. Práce s judikaturou: Práci s judikaturou SDEU nelze označit za dostačující: je velmi 

vzácná (výjimka zejm. okolo s. 77-83). 

 
10. Terminologie, jazyková a stylistická úroveň: Pravopisné a redakční chyby kazí 

dojem z této práce (např. s. 9/2: patrně míněna sub-prime crisis; s. 11/2: 2 chyby; s.11: rozpor 

mezi zkratkou ZEAS v. seznam zkratek ZAS [s.148]; s. 11/2: ZEAS nemá čl. 304 – jde o čl. 

346/1(b)  SFEU?; s.79: Daggendorf  /2x/ v. Deggendorf /3x/; apod.); chyby někdy dokonce brání 

srozumitelnosti (s.77/2, 1.věta).   

 
11. Největší klady práce: Je třeba ocenit čtivost a přehlednost práce, stejně jako 

popsání základních (mimoprávních) problémů zvoleného tématu. 

 
12. Nedostatky práce: již výše zmíněný částečně nediskusní přístup k některým 

pasážím (viz bod 6 shora). 

 
13. Otázky k obhajobě: Z možných doplnění práce navrhuji zejména následující: 

- S.11, odst.2: co se myslí odkazem na čl. 305 odst. 2 ZEAS? 

- S.18-2: je státní podporou již samo udělení licence k poskytování veřejné služby 

(nejen kompenzace za ni)? 

- S. 77-80: ovlivňuje vykonatelnost čl. 299 SFEU? 

- S. 80: proč zde doktorandka zdůrazňuje lhůtu 4 měsíců? 

- S. 81: Má nějaký vliv nezávazná povaha Oznámení Komise v souvislostech 

s vymáháním veřejných podpor? 

 

14. Závěr: Vzhledem k výše uvedenému považuji rigorózní práci za nezpůsobilou 

k obhajobě a navrhuji její ohodnocení stupněm neprospěl. 
 

V Praze dne 11.10.2011 

 

 

 

Doc. JUDr. Pavel Svoboda Ph.D.,  D.E.A. 


