
Oponentsk’ posudek na disertaënI práci:

Pavel Gonda: Spojovãni podnikU a soutëiitelü a ekonomickã kritéria

(Jvod
Hedloená disertaènf práce se zab9vá závan9m tématem souténfho práva, které ma do

znaëné miry multidisciplinárni charakter a vyiaduje oteven9 pohied neomezen9 jenom na
èeskou národni problematiku. Autor se o takto otevfen9 pohled pokoui, co mu sloui ke cti.
PfináM ëetné zajImavé informace zejména o právu USA. Jeho zábér je vak pFIli irok9 a
nedostateènè hlubolq, navic znehodnocovan9 popisnosti a formulaèni I jazykovou nedbalosti.
Vèdecká originalita, která by méla b9t slo±kou disertaëni práce, abychom ji mohll
charakterizovatjako práci skutené védeckou, chybi.

1. Stranka formálnI
Pfedlo±ená práce vykazuje pomérné znaëné mnostvf formalnIch nedostatkü. Mãm na

mysli zejména chyby v uiti pádü podstatn9ch jmen nebo ye shodé rodu (napf. s. 21, prvnI
odstavec — “bez porozuméni zakladnIch principü” nebo s. 54, tfeti odstavec — “jednou. .ze
znakü’, s. 47, prvni odst. — “operace. . .bylo. ..zakazano”), formulaóni nedostatky (nap. s. 21,
druh odstavec, z&jmé chybi slovo nebo slova, na s. 16 véta zaèiná‘tZaêatkem je nutné
zdüraznit, s. 138, druh9 odstavec zdola, s. 139), v9razové a terminologické vady (nap. na s. 50
cituje naHzenI a mIsto millard uIvá “tisice milionü”, na s. 54 naz9vá sdeleni Komise (za±it9
termin) “Konsolidovan9m jurisdikënim oznámenIm” nebo na s. 52 mluvi o “fakultativni
monosti”. CIm blIe k závérené ásti práce, tim je nedbalost autora vètM (srov. na s. 146
dokonce chyby ye shodé podmétu a pfIsudku, na esti Fádkách est v9skytü “autorova názoru”
apod.).

Pepisováni rozsáhl9ch pasáI ze sdèleni je zcela zbyteêné, protoe jde o dokument
kadému phstupn9 na internetu. Oproti jin9m pracIm nutno spravedlivé vyzdvihnout dobrou
ároveñ interpunkce.

Asi nejzávanèjim (a obtiThé pochopiteln9m) nedostatkem, kter9 je na rozhrani vady
formálnI a obsahové, je üplné pominutI poslednIch zmèn v primárnim evropském právu, tedy
pfedevim vstupu v üêinnost Lisabonské smiouvy a jeho düsledkü pro citaci pramenü, jimi je
zmèna názvu Smlouvy o ES na Smlouvu o fungováni EU atd. (srov. zejména s. 43).



V práci se vyskytujIci citace jsou ye vice pfipadech nepfesné — vypoutëjf urité ëásti
textu, anhi to je v citaci vyznaëeno (s. 53, 54), a take zpüsob citace je nëkdy a pfekvapivè
nesprávn9 nebo ptinejmenim nevhodn9 (s.1 12, druh9 odstavec).

Vadou práce, která ma obsahov aspekt, je neustale se opakujIci argument “podle mého
názoru”. V pracIch tohoto typu je tFeba pNnést dostateëné argumenty pro to èi ono Feeni, nestaèi
bez dostateêného odüvodnénf jednodue zvolit “názor”. Taková nahodjjá volba nemá ádnou
vèdeckou hodnotu, nazor doktoranda neni argumentem.

2. Struktura
Struktura práce je akceptovatelná, I kdy ostré od1ieni unijni üpravy a üpravy narodni

vede k nedostateëne propojenosti v9kladu stejn9ch otázek. Bylo by moná vhodnèji êlenit práci
podie témat, tedy napf. otázky pfemèn spoleènosti, otazky akvizic atd. ‘Fake promichávánI
aspektü ekonomick9ch a pravnich püsobi ponekud nahodile a nepfesvèdëivè. Anal9za
jednotIivch problémCi by vyhdovala hlubM zkoumáni a podstatnè vètI poet reprezentativnich
literámich pramenü. 1-IlubM anal9za by ovlivnila nezbytné i strukturu práce.

3. Obsah
Tfetf kapitola o ekonomick9ch teoriIch a mon9ch efektech spojeni ma v celé práci asi

nejnii üroveñ. Tak zejména v9klad o koluzivnim chováni postrádá pftsnost, pojmy nejsou jasné
deflnovány, napF. termin ‘tacit collusion” nenh vôbec vymezen (s. 23) a zejména chybI jasné
zaölenènf do tématu práce — tedy pfedevfm dostateèna anal9za vztahu koluze jako tajnCho
srozumèni, které je chovánhm spadajIcim pod zákaz kartelü, a jeho vazby na problematiku
koncentraci. Tak napF. véta na s. 23 “Koluzivni chováni... nemush b9t ujednánIm èi v9slovnou
dohodou... jin9mi slovy ... nemush b’t protiprávnim chovánim” postrádá smyslu. Ptedevim o
nékolik fadkü ve autor miuvI o tacitni koluzi, tedy koluzi uéinèné mlèlcy, v této souvislosti
nemá smysi mluvit o ujednáni nebo v9slovné dohodé (neni uèinéno vslovné, proto je tacitni).
Protiprávnost neni závislá na forme dohody a protiprávni tedy naopak mü±e b9t a bude i jednanh,
které nebylo explicitné smiuveno, existuje-li alespoñ srozuméni, jednáni ye shodé. Teprve na s.
107 se autor otazky souvislosti kontroly koncentraci s kartelov±m právem lehce dotká.

Nedostateën9 je rozbor pojmu podniku a pojmu souté±itele podle ZOHS. Doktorand
neprostudoval eskou literaturu k této otázce ani v9voj Iegislativni a doktrinálni a koncepci
podniku v obojim smyslu dostateène nepochopil. Na s. 17 uva±uje bez jakékoli vazby na üpravu
práva podnikat (ivnostensk9 zakon), která podminuje podnikanI majitele podniku, nebere v
üvahu ani monost pronajmout podnik apod., pFestoe hned na da1i strané dispozice podnikem
zmiñuje. Pojeti podniku jako ptedmetu nijak nesouvisi s uveden9mi veFejnoprávnimi otázkami.
Nezkoumá dostatené vvoj üpravy pojmu soutéitele v obchodnim zákoniku a v ZOI-IS. Jestlie
na s. 20 pFipouti uiti pojmu podnik v unijnhm smyslu, nefika nic o da1im v9voji v novém
obëanskem zakoniku, kde termin podnik je nahrazen termhnem “obchodni zavod”, a nic se êtenáF
nedozvi ani o v9znamu tohoto posunu, kter zdaleka nenh nahodil9. V9klad opet pI’ekypuje
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zdürazflovánIm pozice autora (k ëemu se pfikláni a k ëemu ne) postrádajici odpovidajici oporu v
argurnentaci. Vt vtdecké praci nejsou düleiité autorovy skiony a názory, ale vècné argumenty,
které musf v souladu s pravidly formálnf logiky vyüstit v nejak9 závèr.

Unijni pojeti podniku je znané komplikované a doktorand ho zdaleka nezachycuje v jeho
dynamice ani v jeho v’voji a pHpadné kontradiktornosti judikatury. Pitom pro kontrolu
koncentraci jde o pojem stèejni. Autorovo pfiklonèni se k rozdilnému pojeti v ãeském a unijnIm
právu neff moTho pI’ijmout. Negativnf düsledky takové koncepce zfejmè nedomyslel (pozn. 13
na s. 20). Diky tomuto nedomy1eni se dostavá a± k absurdnim stanovisküm, kdy na strané 113
mluvi o ,,êásti soutè±itele” jako o èásti subjektu. PrávnI subjekt vak neff dëliteln9, takfe mluvit
o jeho ëásti v právnfm smyslu nelze. Déliteln9 je ovem podnik chapan9 jako pftdmét nebo jako
ekonomickâ entita fizená právnim subjektem. Déiitelná müe b9t i majetková üëast ye
spoleãnosti, co je dalgf aspekt problematiky. Vzhledem k tomu, it soutéiitel je v § 2 ZOHS
vymezen jako subjekt nebo sdruieni subjektü nebo jako jiné formy jejich seskupovánf, neni pFece
moino povaiovat soutéiitele za právni subjekt. Soutéiitel v tomto smyslu dalece esahuje
pojem právnfho subjektu podobné, jako jej pFesahuje pojem podniku ye smyslu práva EU. Z
tèchto pojmov9ch probLémô je moino se dostat ptIklonem k evropskému pojeti podniku, ptestoie
ani to neff bez sporn9ch momentü zejména v otázce, nakolik je obecne ptijimáno vymezeni
podniku jako ptedmétu oproti jeho ztotoiñovánf se skupinou spoleánosti. Doktorand vübec
nezachycuje vvoj üpravy a zejrnéna skutenost, it zákon a. 63/1991 Sb., tedy ná prvnI ZOHS,
nemluvil o spojovanf soutéiitelô, ale o spojovani podnikz soutèiitelü. Právé v tomto zakoné byl
soutèiitel chapán jako subjekt a podnik v souladu s § S ObchZ jako pfedmét.

Take v podkapitole o osobni pâsobnosti nafIzeni pfecházi problem podniku velmi rychle,
pFestoie samotn9 text naFizeni citovan5’ na téie stránce ho usvëdèuje z omylu, kdyi miuvi jednou
o osobách a poté o podnicich (s. 53).

Na s. 54 je velmi povrchnf v9klad o diouhodobosti spojenh. Doktorand se nezab9vá
otazkou, proê vübec tento znak je formulován (k odlienf napf. od kolektivniho investovánf),
pestoie najin9ch mistech práce se této otazky dot9ká.

Na s. 116 je zaráiejici prvá véta oddilu 5.3.2, podle nh subjekty notifikaci zahajuji PIzent
kizeni vak milie zahájit jenom statnf organ, oznamovateté nanejv9 dávaji podnét, kter ma za
nasledek zahájeni fizeni.

Na s. 138 v rámci rozboru koncepce USA se doëitáme, ie povinnost notifikace ,,nevzniká
na rozdfl od Evropy v dfzsledku zmény kontroly nad jin9m podnikem, ale v düsledku ziskánh
akcii nebo jiného podhlu.J’. Avak ziskáni kontroly se uskutethiuje i v Evropé mimojiné rovnèi
zhskanim akcii nebo podilu (srov. napf. § 12 odst. 4 ZOHS). Rozhodujfci vliv na hlasovánI a
sloienI orgánü totii vypl9vã právè z vlastnictvi pFisluného mnoistvI akcii nebo podhlü.

Na s. 142 üvaha, ±e nezaleif na tom, zda bude relevantnf trh vymezen iroce nebo üzce,
je ponekud zjednoduena. PH pFIli irokém vymezeni müie uniknout kontrote spojeni, jei narui
soutèi a naopak. Vymezeni relevantniho trhu je düleiité pro posouzeni vilvu na soutëi a ma tudii
znaèn9 v9znam. Doktorand vzápètI tezi popirá (spravne), anii je dost jasné, nakolik jenom
opakuje tvrzeni jiného autora a nakolik jde ojeho vlastnf tvrzenI.
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4. Závér
Celkové se jedna o práci, která nedosahuje ürovnè skuteèné védecké práce a nedostatkü

formálni i obsahové povahy je v ni mnoho, anii je moné na tomto misté vechny zkoumat. Ma

pomérné nizkou formulaãni üroveii a je velmi popisné. PHII mnoho hiuch9ch mist spoivajicich

v citacich zákona nebo jin9ch reglementaönich textü (napf. s. 74 -88) jenom obti±né vyrovnávaji

hodnotneji pasá2e, kde se doktorand pokouM o urëitá srovnánI evropské a ëeské üpravy nebo

üpravy USA a EU. Mnohé obtiiné pojmy, které by mély b9t hiuboce a peëlivé analyzovány za

pomoci literárnich pramenü (zejména pojem podniku), doktorand jenom velmi mélce zachycuje a

absenci védecké anal9zy nahrazuje pfemnoen9m souslovim ,,podle rného názoru”. Subjektivni

názor autora vak, jak feëeno, hraje ye védecke práci okrajovou roll, proto2e rozhodujici musi bt

originálni a pFinosn9 závèr vypl9vajici z pFedchozIho rozboru. Naopak je tftba se oprostit od

subjektivismu a pokusit se o objektivni anal5’zu, ma-li mit v9sledek néjakou védeckou hodnotu.

Za nejhodnotnéji a nejpfinosnëji ëást práce povauji popis koncepce USA, i kdy

srovnáni je velmi skromné. I zde nëkdy doktorand shledává rozdily I tam, kde piInejmenim

nejsou nijak veliké a kde jde spie o jinou terminologii. Take v tomto sméru tedy chybi

samostatnèjI a hlubi rozbor.
Název práce neodpovidá pine jejimu obsahu, kter9 je irI ne stanovené téma. Titul

vvvolává dojem, e autor se zaméfi jenom na ekonomická kritéria pou±ivaná k hodnoceni

spojováni podnikü a soutéiteIü, zatimco práce pokr9vá prakticky celou problematiku spojovani

vêetné otázek procesnich. Tento pFesah je vak spie pozitivni, protoe nás zavádi I do právni

problematiky, na druhé strané je na üjmu hloubce zkoumáni, jak bylo ftèeno.

Pfes vechny slabiny textu se jedná o práci, která mime pfevyuje obvyklou üroveñ

odevzdavan9ch disertaãnich praci v Ceské republice a jeji üspënou obhajobu proto povaiuji za

monou.

Lucemburk, 17. ledna 2013 prof. JUDr Irena Peiikánová, DrSc.
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