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1. Aktuálnost, novost a vhodnost tématu: Téma práce je pro právnickou profesi velmi 
aktuální, neboť v dané oblasti probíhá čilý vývoj. Téma je rovněž vhodné pro diplomovou 
práci vzhledem k jejímu poslání, možnému rozsahu a v důsledku toho prostoru pro hlubší 
vědeckou analýzu. Navíc diplomant téma zvládl zpracovat čtivým způsobem, který je 
zpřístupňuje i širšímu okruhu než pouze zasvěceným odborníkům. 
 
2. Náročnost tématu: Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti (zejména pokud 
jde o oscilaci mezi veřejným a soukromým právem) a použité vědecké metody. 
 
3. Cíl práce a jeho dosažení: Diplomant si za cíl práce stanovil zjistit, zda existuje střet 
mezi veřejnoprávním a soukromoprávním vymáháním soutěžního práva, a pokud tomu tak 
je, navrhnout řešení takového střetu (s. 7). Tohoto cíle bylo zásadně dosaženo. Není ovšem 
zcela jasné, jaký rozdíl vidí diplomant mezi předmětem práce (s. 7, odst. 2) a jejím cílem (s. 
7, odst. 3), zejména pak ale takto stanovený cíl neodpovídá přesně zvolenému tématu. 
 
4. Uspořádání: Práce je přehledně členěna do 2 částí (kromě úvodu a závěru), jež 
neodpovídají zvolenému tématu: z čistých 83 stran textu (mimo obsah, zkratky a literaturu) 
se diplomant k tématu programu shovívavosti a narovnání dostává až na s. 64, byť dílčí 
náznaky jsou již okolo s. 30; to diplomant ostatně sám obecně přiznává i na s. 8, odst. 3. 
Tato struktura není tedy pro dané téma vhodná, pokud jde o poměr mezi úvodními pasážemi 
o soukromoprávním vymáhání soutěžního práva a pasážemi o zmíněných dvou právních 
institutech, jež jsou tématem práce.  
 
5. Samostatnost při zpracování tématu: práce nevzbuzuje dojem nesamostatnosti. 

 
6. Hloubka provedené analýzy: Obecným cílem diplomové práce je sepsat pokus o 
vědeckou analýzu právního problému. Z tohoto pohledu je práce velmi dobrá (odhlédneme 
od problému jejího obecnějšího zacílení, než jaké by odpovídalo jejímu tématu). Právní 
problémy práce sice vytyčuje a pokouší se o jejich řešení, ale zároveň ponechává nevyužit 
ještě prostor pro hlubší diskusi daných problémů. 
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7. Úprava práce: (text, grafy, tabulky) odpovídá nárokům na diplomovou práci. 
 

8. Práce s literaturou: tuzemskou i zahraniční je poněkud sporná: na jednu stranu o 
tomto tématu pro jeho relativní novost není ještě příliš mnoho napsáno, na stranu druhou 
ovšem řídkost jejího používání často znemožňuje odlišit myšlenky diplomanta od myšlenek 
převzatých z citovaných pramenů. Občas navíc chybí uvedení strany citovaného dokumentu – 
např. pozn.p.č. 10, 11, 12. 

 
9. Práce s judikaturou: Práci s judikaturou Soudního dvora lze označit za dostačující. 
Lze jen litovat používání anglického způsobu odkazu na rozsudky – např. pozn.p.č. 6, 7. V 
pozn.p.č. 7 se odkazem na „bod 5“ patrně myslí pozn.p.č. 5; dále pak by mělo být odlišeno, 
pokud český překlad není překladem oficiálním, ale překladem diplomanta – např. s. 38 dole. 

 
10. Práce s právními předpisy: místy chybí upřesnění odkazu číslem Úředního 
věstníku, např. pozn.p.č. 2. 

 
11. Terminologie, jazyková a stylistická úroveň: Oponent nemá zásadnější výhrady 
k jazykové stránce práce. Vzácné jsou redakční chyby (až na název práce a některé odkazy 
na judikaturu). Je však škoda zavádět zkratky a pak je nedodržovat („SDEU“ - s.7, odst. 4 v. 
s. 9, odst. 1, 2). 

 
12. Největší klady práce: Je třeba ocenit čtivost a přehlednost práce, stejně jako 
popsání všech základních problému zvoleného tématu, zejména pak pasáže o 
ekonomických základech zkoumaných jevů. 
 
13. Otázky k obhajobě: Z možných doplnění práce navrhuji – vzhledem k vysoké úrovni 
práce - zejména následující: 
- Název práce a s. 70, odst. 1: proč autor používá anglickou terminologii (leniency) a 

ne českou, např. shovívavost, mírnější ukládání pokut etc.?  
- S. 9, odst. 1: zde by asi bylo vhodné naznačit, v čem se projevuje diplomantovo 

tvrzení, že v USA hraje soukromoprávní vymáhání větší roli než v EU, např. odkazem 
na s. 28 an. práce. 

- S.14, odst. 3: bylo by vhodné doložit citacemi rozdílnou definici pojmu spotřebitel. 
- S. 15 odst. 2: „Hospodářská soutěž je cílem …“: Soutěžní právo podle názoru 

oponenta sankcionuje jen ta jednání, jež mají znatelný dopad na obchod mezi 
členskými státy (T-102/96 Gencor). Z toho vyplývá, že svobody vnitřního trhu se 
nenacházejí na stejné hierarchické úrovni jako nenarušená soutěž: soutěž pod 
dohledem EU může být omezena, jsou-li dány důvody technické, hospodářské nebo 
sociální, uvedené v čl. 101, 107 SFEU, ale i čl. 16 LZP, podle něhož svoboda 
podnikání se uznává ne jako absolutní, ale jen „v souladu s právem Unie a 
vnitrostátními zákony a zvyklostmi.“ 

 
14. Závěr: Vzhledem k výše uvedenému považuji diplomovou práci za způsobilou 
k obhajobě a navrhuji její ohodnocení – s výhradou problémů při obhajobě – stupněm velmi 
dobře až výborně. 
 
V Praze dne 5.8.2013 
 
 
 
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. 


