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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka zvolila téma, jež samo o sobě není nikterak nové. Na aktuálnosti mu částečně 
přidalo přijetí nového zákona o přeměnách, když předmětem zájmu diplomantky je především 
kontrola koncentrací. Nezdá se mi nicméně, že by diplomantka vytěžila právě tento potenciál. 
Její závěry jsou natolik obecné, že by obstály i za účinnosti předchozí právní úpravy přeměn. 

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.  Je  pro  mě  velkým 
překvapením a zklamáním současně,  že ačkoliv  diplomantka  pojednává též o unijní  větvi 
soutěžní úpravy, využila k tomu jediný pramen cizojazyčný a zmínila taktéž jediné rozhodnutí 
Evropského  soudního  dvora,  resp.  Komise  (obě  zmíněná  rozhodnutí  přitom  ani  řádně 
neocitovala  –  viz  níže  ad  3.  D.).  Stejně  pominula  judikaturu  tuzemskou,  resp.  alespoň 
konkrétní  výsledky rozhodovací  praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  Práce tak 
postrádá  základní  atributy  seriózního  odborného  díla  –  důslednou  reflexi  veškerých 
dostupných  vstupních  zdrojů.  Převažující  metoda  jejího  zpracování  je  nakonec  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, např. právě z oblasti konkrétní rozhodovací praxe, 
tuzemské či evropské, nepřináší. O komplexním či zevrubném pojednání tak nemůže být řeč.
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B.  Samostatnost při zpracování tématu

Autenticita  předložené  práce  je  zřejmá.  Nepochybuji  o  tom,  že  dílo  je  výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce, celkově však – dle mého názoru – ledabylé. Očekával  bych 
důslednější  rešeršní  práci  v zahraniční  odborné  literatuře,  v rozhodovací  praxi  Úřadu  pro 
ochranu  hospodářské  soutěže,  Komise,  ale  i  v unijní  judikatuře,  popř.  ve  fragmentech 
judikatury tuzemské.  V práci  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 příliš nerozumím. Kapitoly z unijního práva se mísí s výkladem tuzemské 
úpravy, aspekty procesní s hmotněprávními, obecné úvahy se zvláštními. Úvodní pasáže jsou 
nesmírně předimenzované, přitom ale jen povrchní a pro účel práce zbytečné. K čemu např. 
základní informace o zneužití dominantního postavení na str. 13? Ke spojování soutěžitelů, 
které má tvořit téma práce, se diplomantka dostává až na konci str. 13, aby výklad o něm ještě 
prolnula nesourodou informací o vývoji komunitární úpravy (str. 21) a o procesních aspektech 
věci na str. 22 až 24.

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

Diplomantčinu práci s relevantními prameny nepovažuji za dostatečnou. Již krátký seznam 
použité  literatury  naznačuje  problém.  Není  pravdou,  že  k tématu  spojování  soutěžitelů  by 
v tuzemsku  existovalo  tak  málo  dostupných  odborných  zdrojů.  Nemohu  přijmout,  že 
diplomantka  nepracuje  (až  na  jedinou  výjimku)  s prameny  zahraničními,  třebaže  naše 
soutěžní  úprava  prakticky  kopíruje  systém  unijní,  resp.  aplikovaný  i  v dalších  národních 
členských právech. Nemluvě o tom, že o unijní větvi soutěžní úpravy diplomantka výslovně i 
pojednává, a to poměrně rozsáhlými pasážemi. Není přijatelné, aby k tomu nevyužila jediný 
relevantní pramen.

Nedostatečnou  práci  s odbornými  zdroji  dokládá  i  velice  skrovný  poznámkový  aparát. 
Skutečných odkazů na prameny (nejen např. na zákonné ustanovení či jinou část práce) je 
v práci  minimum.  Práce  přitom  obsahuje  řadu  tvrzení,  která  nezbytně  vyžadují  doložit 
poukazem na  konkrétní  zdroj.  Na  str.  33  se  čtenář  např.  dozvídá,  že  Úřad  pro  ochranu 
hospodářské  soutěže  i  Komise  shodně  považují  za  spojení  soutěžitelů  operace,  kterými 
dochází  ke  změně  výlučné  kontroly  na  společnou.  Odkud  však  diplomantka  čerpala  tuto 
informaci?  Z vlastní  dlouholeté  zkušenosti?  Na  str.  35  potom  diplomantka  odkazuje  na 
kasuistickou  praxi  Úřadu  i  Komise  ohledně  pojmu  získání  možnosti  kontroly.  Která 
rozhodnutí však tuto praxi utvářejí? Odkud převzala tento údaj? 

Bez  jakékoliv  citace,  resp.  odkazu  diplomantka  také  zmiňuje  rozhodnutí  Evropského 
soudního dvora, resp. Komise. Na str. 16 uvádí případ CCIE/GTE, na str. 21 Continental Can. 
O jaká rozhodnutí se však jedná? Jaká je jejich spisová značka, jaké datum vydání, kde se 
s nimi seznamovala?

Předpokládám,  že  diplomantka  svá  tvrzení  v uvedeném směru  rozvede  alespoň v průběhu 
ústní obhajoby.
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E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  

Hloubku provedené analýzy nepovažuji za dostatečnou. 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 nepřesná i nesprávná. Není např. pravda, že koncept 
tržní ekonomiky a „neviditelné ruky trhu“ pochází z 19. století (str. 1). Nepřesné je tvrzení, že 
úlohou práva proti omezování soutěže není ochrana jednotlivých účastníků soutěže a že tato 
větev soutěžního práva je nezávislá na nekalé soutěži (str.  4). Neodpovídá skutečnosti,  že 
spojování soutěžitelů při fúzi je dáno jen, vzniká-li fúzí nový soutěžitel (str. 13). Nemluvě o 
tom, že diplomantka v práci nedostatečně rozebírá dopady rozdělení sloučením. Ohrazuji se 
též proti tvrzení, že obchodní zákoník vymezuje právní domněnky „kontroly“ (str. 19). Hrubě 
nesprávná je informace o tom, že základ úpravy restriktivních praktik v unijním právu se 
podává  ze  Smlouvy  o  založení  ES,  čl.  81  a  82  (str.  21).  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.  Vyskytují  se  však  četné  chyby 
jazykové a gramatické. Z formálního hlediska je třeba upozornit i na to, že poznámka pod 
čarou má charakter samostatné věty, tj. musí vždy začínat velkým písmenem a končit tečkou 
(viz např. poznámky pod čarou č. 5 či 15).
 
4.  Případné další vyjádření k práci

Žádné.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě  

Viz výše ad 3. D. a E.

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

Shora vymezené nedostatky považuji za závažné.  Předběžně se proto kloním k celkovému 
závěru,  že  práce  by  měla  být  diplomantce  vrácena  k přepracování.  Konečné  hodnocení 
nicméně ponechávám závislým na průběhu ústní obhajoby.

V Praze dne 23. září 2011

      JUDr. Petr Čech, LL.M.
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