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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Zneužití  dominantního  postavení  se  zaměřením  na  jednotlivé  formy 

zneužívajících  praktik  v komunitárním  a  českém  právu  je  téma  nepříliš 
frekventované.

2. Náročnost tématu:
Zpracování  práce  vyžaduje  prostudování  české  a  evropské  právní  úpravy 

hospodářské  soutěže,  odpovídající  odborné  literatury  české  a  zahraniční, 
rozhodovací praxe Úřadu pro hospodářskou soutěž a příslušných tuzemských soudů, 
jakož i Komise a Evropského soudního dvora. Diplomantka  v práci  postupovala  od 
obecného  ke  zvláštnímu.  Nejprve  obecně  pojednala  o  právní  úpravě  soutěžního 
práva  a  zneužití  dominantního  postavení  v ČR  a  EU,  následně  se  věnovala 
problematice jednotlivých zneužívajících praktik, a to nejprve obecně a v dalším textu 
vybraným praktikám speciálně.

3. Kritéria hodnocení práce:
Cíl diplomové práce byl výslovně vytýčen až v závěru práce na straně 86, i 

když na něj bylo možno usuzovat již z některých úvah autorky v úvodu práce (např. 
str. 4 konec prvního odstavce, str. 5 poslední odstavec). Diplomantka si určila za cíl 
„porovnat právní úpravu v oblasti zneužívání dominantního postavení na komunitární 
a české úrovni a na pozadí judikatury zmapovat dění a přístup soutěžních orgánů, 
jakož i vývoj  tohoto fenoménu“.  Lze konstatovat,  že diplomová práce vytýčený cíl  
splnila.

Práce vytěžila v přiměřené míře českou i některou zahraniční odbornou právní 
literaturu, rozhodovací praxi správních i soudních orgánů ČR a EU. Počet poznámek 
pod čarou (216) přesahuje počet odpovídající pro diplomovou práci tohoto rozsahu. 
Číslo  je  navýšeno  i  v důsledku  některých  vysvětlujících  textů  uvedených 
v poznámkách.  

Hloubka  provedeného  právního  rozboru  zpracovaného  tématu  odpovídá 
rozsahu diplomové práce. Autorka hojně komentuje obsah jednotlivých správních a 
soudních rozhodnutí ve věci. 

Diplomová práce má odpovídající jazykovou a stylistickou úroveň.



4. Další vyjádření k práci:
Určitým nedostatkem předloženého  díla  je  nedostatek  vlastních  názorů  na 

některé  otázky.  Autorka  provedla  rozbor  právní  úpravy  a  klíčových  rozhodnutí 
vztahujících se ke zvolenému tématu, ale zásadně přijala zvolená řešení a až na 
výjimky (např. str. 50) s nimi nepolemizovala ani nekladla další otázky.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:
Jak postupovat  v úvaze o výši sankce ve vztahu k uskutečněné zneužívající 

praktice?

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:
Předběžně hodnotím diplomovou práci stupněm 2.

V Praze dne 16.10.2011  JUDr. Petr Liška, LL.M.  
oponent


