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Posuzovaná diplomová práce z oboru evropského práva je věnována zajímavému a ekonomicky i 

politicky významnému tématu právní úpravy poskytování státní pomoci v zemích Evropské unie, 

s důrazem na její podstatný dílčí aspekt, kterým jsou výjimky ze zákazu určitého druhu státních 

podpor upraveného čl. 107 odst. 1 SFEU.  

Oponent je toho názoru, že autorka volbou tohoto tématu, rozsahem jeho zpracování, jakož i 

výběrem, užitím a vyznačením pramenů vyhověla nárokům, kladeným na diplomovou práci. Práce je 

podána v jasné struktuře, srozumitelným jazykem a s dostatečnou péčí věnovanou formální úpravě a 

požadavkům. V některých částech se sice objevují terminologické nepřesnosti nebo neobratnosti 

(např. str. 19 kde se mezi vyjmenovanými typy podpor objevují v dané souvislosti málo srozumitelné 

pojmy jako ztráta zisku, coby český ekvivalent debt write-off (!), dále kmenový kapitál, úvěrová ztráta, 

přičemž některé se v rámci jednoho výčtu opakují), nejde však o rozšířený jev ani zásadní problém 

práce. V celku jsou otázky „Co považuje právo EU za státní podporu?“ a „Jaké výjimky ze zákazu státní 

podpory ovlivňující soutěž a obchod mezi členskými státy připouští?“, autorkou správně a přehledně 

zodpovězeny.  

Za další klady práce je možné považovat využití z velkého množství sekundárních předpisů a soft-law 

Evropské unie, dále snahu uvést četné ilustrativní příklady v ČR legálně poskytnutých státních 

podpor, jakož i didaktické „přílohy“, tj. části 7 a 8, práce. Nikoli v poslední řadě je třeba ocenit i 

samostatnost a odvahu, které autorka projevila v některých svých (jakkoli ne příliš častých) 

hodnoceních a připomínkách, ať již ke znění primárního práva EU nebo k rozhodnutím Soudního 

dvora EU.  

Práce však vykazuje i zásadnější nedostatky, mezi nimiž dle názoru oponenta dominují následující tři:   

1. Ačkoli dle svého názvu má práce pojednávat především o výjimkách z omezujícího ustanovení 

článku 107 odst. 1 SFEU, je danému tématu věnováno méně než polovina rozsahu práce. 

Tento nepoměr zvýrazňuje skutečnost, že až do str. 44 autorka vykládá, a místy pouze 

rekapituluje, obecné vymezení ochrany soutěže a regulace státní podpory EU. Toto platí i pro 

výběr z rozhodnutí Soudního dvora EU, který je dle odkazů převzat z publikace snadno 

dostupné v českém jazyce. Naproti tomu tam, kde mohla být práce nejzajímavější a 

nejpřínosnější (neb prameny v českém jazyce neexistují a dostupných systematických 

zpracování v jiných jazycích je pomálu), tj. v problematice výjimek a zejména obecné blokové 

výjimky (GBER - viz str. 86) autorka s poukazem na omezený rozsah práce a velký rozměr 



dané problematiky cíleně poskytuje jen kratičký přehled. Jaký je důvodu takového rozvržení 

práce, které vede ke stručnosti právě tam, kde by práce dle svého názvu měla nabídnout 

dostatečný prostor pro výklad a analýzu?  

 

2. Autorka bezpochyby nastudovala téma regulace státní podpory dle práva EU a správně 

v práci zachytila její hlavní principy. Ovšem tam, kde se dotýká sousedních oblastí práva EU 

(ochrana soutěže, veřejné zakázky), či obecnějších principů práva a integrace EU jako 

takových, je její výklad daleko méně jistý, místy nesrozumitelný, či přímo chybný. Tento 

nedostatek bohatě ilustruje již str. 10 práce: ochranu hospodářské soutěže zařazuje autorka 

do unijní politiky „Podnikání - Business“, soutěžní politiku dělí na „Antitrust“ zahrnující 

zneužití dominance a zakázané dohody a dále na „Kartely“ a „Fúze“. V souvislosti se 

soutěžním právem hovoří o obchodních společnostech, nikoli o podnicích nebo soutěžitelích. 

Autorka zjevně pominula primární právo EU, tj. Hlavu I SFEU (Druhy a oblasti pravomocí EU), 

jakož i strukturu a terminologii soutěžně-právních článků SFEU (čl. 101, 102) a čerpala zřejmě 

z webu Evropské unie určeného k základnímu informování široké veřejnosti. Podobně na str. 

14 autorka řeší použití terminologie „veřejná podpora“ – „státní podpora“ – „státní 

subvence“ s odvoláním na komentářovou literaturu, nikoli na SFEU, která by v tomto měla 

být preferovaným, ne-li přímo jednoznačným vodítkem.  Dále na str. 17 autorka překvapivě 

uvádí udělení veřejné zakázky bez výběrového řízení jako administrativní státní opatření, 

které stát nic nestojí, ačkoli z hlediska právního i ekonomického je nepochybným definičním 

znakem veřejné zakázky pro stát úplatná smlouva s dodavatelem.  

Nejpodstatněji se tato nedostatečnost práce vyjevuje na str. 38, kde autorka vyjadřuje 

přesvědčení, že úprava státních podpor má být jednoznačně speciální vůči ustanovení SFEU o 

volném pohybu zboží (?) a dále argumentuje proti citovanému rozhodnutí Soudního dvora EU 

(C-21/88) směsí socio-ekonomických a socio-politických (nikoli však právních) názorů, aniž by 

svou výchozí právní premisu nějak vysvětila nebo podložila argumenty. Zde se nabízí otázky, 

z čeho autorka ve svém výchozím tvrzení vychází, jak chápe systematiku SFEU, resp. práva 

EU, co vše z něj považuje za úpravu speciální a co za úpravu obecnou, která by jí v aplikaci 

měla ustupovat? Pokud na svém tvrzení ohledně vztahu lex specialis článků 107-108 vůči 

článkům 28-37 SFEU trvá, nabízí se další otázka, proč se ho nedrží na str. 48 své práce, kde 

mnohostranné posouzení jedné situace z pohledu více hlav a článků SFEU naopak bez dalšího 

připouští?  

 

3. Ačkoli je práce členěna na několik celků neobsahuje žádní dílčí či mezitímní závěry a i její 

celkový závěr je dosti stručný, obecný a autorkou v něm formulované „výtky“ jsou spíše 

dílčími poznámkami „na okraj“, než výsledky nějaké vlastní analýzy, srovnání, testované 

hypotézy, hledání problému apod. Je to dáno tím, že práce je podstatně více popisem než 

analýzou, spíše výběrem a shrnutím již analyzovaného a popsaného než vlastním kritickým 

průzkumem toho, co existuje jen ve formě právních předpisů a rozhodnutí. Autorka zcela 

pominula jakoukoli diskusi o regulaci státních podpor, vedenou ať již mezi aktéry uvnitř EU, 

nebo na stránkách odborné literatury. To je překvapující ve světle množství názorů a 

polemik, které se k dané problematice - ve vazbě na aktuální modernizaci regulace státní 

pomoci v EU, resp. na tlaky, kterým tato regulace musela čelit v době finanční a hospodářské 

krize 2008-2010 – vyrojily a přímo se nabízejí ke zpracování. Ani samotné výjimky (snad až na 

tu dle čl. 107 odst. 2 písm. c) SFEU) autorka nijak kriticky neanalyzuje, nepídí se po jejich 



problematičnosti, ať již formálně-právní nebo prakticko-aplikační. Podává zkrátka jejich 

přehled, či v lepším případě výklad, nikoli „důkladnou právní analýzu“, jak si předsevzala 

v úvodu (str. 8). Skutečně jde o oblast natolik bezproblémovou, že neexistují podstatné 

otázky, jimiž by se věda v oblasti regulace státní pomoci mohla zabývat?   

Oponent považuje uvedené výtky za závažné, nikoli však natolik, aby bránily doporučení práce 

k obhajobě. Tato obhajoba by měla být důkladná a diplomantka by měla během ní předvést 

dostatečnou znalost jak širších souvislostí práva státních podpor EU, tak i práva EU jako takového a 

samozřejmě reagovat na výtky v tomto posudku vyjádřené.  

 

Praha, 20. 7. 2011 

 

 

 


