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Obecná charakteristika práce:  

Diplomová práce je věnována velmi aktuálnímu tématu z oboru evropského soutěžního 

práva, kterým je vyvíjející se poměr mezi veřejnoprávními a soukromoprávními nástroji jeho 

vymáhání. Cílem autora bylo ukázat nakolik nynější podpora rozvoje soukromoprávního 

vymáhání (symbolizovaná i návrhem příslušné směrnice EU zveřejněným v době 

dokončování diplomové práce) koresponduje či koliduje s novými, ale již dostatečně 

rozvinutými nástroji veřejnoprávního vymáhání, které autor označuje jako nestandardní 

(soutěžní advokacie, závazky, leniency, narovnání). Toto téma je autorem podáno 

v komparativním srovnání nejnovějšího soutěžně-právního vývoje v Evropské unii a České 

republice.   

Práce je rozdělena do dvou nosných kapitol, úvodu a závěru. První nosná kapitola je 

věnována novém vývoji na poli soukromoprávního a veřejnoprávního vymáhání soutěžního 

práva a autor se v ní postupně věnuje jednak genezi soukromoprávních žalob poškozených 

protisoutěžním jednáním v právu EU a následně právnímu aspektům již zmíněných 

nestandardních postupů veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva v EU a v ČR. Ve druhé 

nosné kapitoIe se pak detailně zaměřuje na vzájemnou komplementaritu či naopak 

rozpornost postupů popsaných v první části. Všechny sub-kapitoly práce jsou vybaveny 

dílčími závěry a Závěr na konci pak poskytuje shrnutí celé zkoumané problematiky.     

Práce má 82 stran vlastního textu, je standardně opatřena podrobným obsahem, seznamem 

zkratek, přehledem použitých pramenů, abstraktem v anglickém jazyce. Je vybavena 

rozsáhlým poznámkovým aparátem (179 poznámek pod čarou). Uváděné prameny zahrnují 

jak primární tak sekundární zdroje (86 položek) v českém, slovenském a anglickém jazyce.     

 

Přednosti práce:  

Práce je odborně fundovaným, samostatným a vůči zvolenému tématu dostatečně 

komplexním až úplným právním pojednáním. Diplomant jasně definoval možný rozpor mezi 

nestandardními metodami veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva a možnostmi 

poškozených uspět se soukromou žalobou proti soutěžiteli, jehož jednání neprošlo 



standardním sankčním řízením pro porušení soutěžního práva. Pro detailní průzkum 

existence a aspektů tohoto rozporu zvolil logickou strukturu – nejprve vyložil nový vývoj 

v oblasti soukromoprávního a veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva (tj. nestandardní 

nástroje jeho vymáhání) a následně ukázal, kde mohou soutěžní advokacie, závazky, leniency 

a narovnání snižovat šance soukromých žalobců na úspěch v civilním řízení před národními 

soudy.  

V rámci této struktury postupoval diplomant velmi samostatně a kriticky, nespokojil se ze 

závěry jiných autorů, zkoumal legislativní akty i judikáty, a to včetně těch nejaktuálnějších, 

které ještě nebyly právní vědou okomentovány. V rámci celé práce udržel vysokou odbornou 

úroveň výkladu, která svědčí nejen o zvládnutí vlastní materie výzkumu ale též o autorově 

orientaci v jejich přesazích do správního a civilního práva. Diplomantovy závěr jsou logické a 

solidně zdokumentované, a to i tam, kde neváhá kritizovat platné právo, např. právní 

nejasnost tzv. písemného záznamu ÚOHS (str. 52-54). Zařazení dílčích závěrů za každý 

obsahově samostatný oddíl práce velmi usnadňuje orientaci v jinak tematicky velmi 

rozvětvené problematice.  

Práce je po formální stránce zpracována pečlivě, je podána čtivým a jasným jazykem a není 

pochyb o tom, že k ní autor přistupoval s náležitou pozorností a zaujetím.  

 

Nedostatky práce: 

Práce dle názoru vedoucího netrpí zásadními nedostatky, které by ukazovaly na to, že by 

diplomant zvolené téma nedostatečně prozkoumal, či výsledky svého zkoumání nedokázal 

náležitě podat.  

Diplomant sám ukazuje na evidentní skutečnost, že v průběhu výzkumu se jeho práce 

dostala za rámec vymezený na počátku zvoleným názvem. Namísto programu leniency a 

institutu narovnání se diplomant věnuje všem postupům řešení potenciálně soutěžně 

závadných situací, které souhrnně označuje jako nestandardní.   

Výše pochválené dílčí závěry, stejně jako souhrnný Závěr na konci práce, by byly pro čtenáře 

sdělnější, kdyby byly podány v jasných bodech obsahujících jádro podané informace či 

výsledku analýzy. Souhrnný Závěr měl jasně analyticky pojmenovat okruhy problémů, které 

z využití nestandardních metod veřejnoprávního vynucení soutěžního práva vyplývají pro 

nároky poškozených soukromých osob a do jaké míry (s jakým výsledkem) je dnešní právo EU 

a ČR řeší. Takový souhrnný přehled míst, kde dochází ke střetu a způsobů, jakým je tento 

střet dnes, třebas nedostatečně, řešen, by byl skutečně přínosným zakončením jinak velmi 

vydařené analýzy.  

Poslední odstavce Závěru, v nichž autor volně argumentuje pro jisté řešení, které však 

nechává jen v obecném náznaku, by zřejmě měly být více rozpracovány, pokud měly ukázat 



na konkrétní řešení de lege ferenda. Způsob, jakým bylo toto řešení autorem naznačeno, 

spíše jen nahrává dotazům v rámci obhajoby. Je však zřejmé, že zvolené téma je natolik 

současné a jeho další vývoj má natolik otevřený konec, že by nebylo korektní vytýkat 

autorovi, že nepředložil hotový návrh odstranění rozporů mezi veřejnoprávními a 

soukromoprávními metodami antitrustu, které ve své práci identifikoval.     

 

Celkové hodnocení:  

Práci považuji za velmi kvalitní, diplomant nepochybně prokázal vysokou úroveň 

požadovaných znalostí a dovedností. Proto práci navrhuji hodnotit známkou výborně.  

 

Námět pro obhajobu:  

V rámci diskuse na obhajobě své práce by měl diplomant podrobněji objasnit vlastní 

představu „řešení“, naznačenou v posledním odstavci Závěru.  

 

Praha, 18. 7. 2013  

 

Václav Šmejkal, v.r. 

 

 


