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Jméno diplomanta:  Michal Štancl 

Téma diplomové práce: Úprava náhrady škody v oblasti soutěžního 

práva v českém a francouzském právu 

s přihlédnutím k evropské úpravě 

Rozsah:        59 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 13. 11. 2014  

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Diplomantem vybrané téma je aktuální, protože otázka náhrady škody v oblasti soutěžního 

práva je v poslední době hojně diskutována a v Evropské unii se připravuje návrh směrnice 

týkající se žalob o náhradu škody v oblasti porušení pravidel hospodářské soutěže. 

Náročnost práce (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Práci považuji za středně náročnou pro zpracování. Diplomant se musel důkladně zorientovat 

v českém, francouzském a evropském právu, přičemž bylo nezbytné zvládnout nejen úpravu 

soutěžního práva, ale i celou oblast závazkového práva, aby se vyhnul nesprávným závěrům. 

Diplomant v diplomové práci použil nejen deskriptivní metodu, ale i analýzu a komparaci 

českého a francouzského práva. Místy se v práci vyskytuje i syntéza. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomant si vytkl za cíl srovnat návrh směrnice s českým a francouzským právem a 

zhodnotit, v jakém rozsahu bude nezbytné směrnici do obou právních řádů implementovat. 

Diplomant takto vymezený cíl v zásadě naplnil, i když se místy nevyhnul určité povrchnosti. 

2) samostatnost při zpracování tématu 

Nelze pochybovat o tom, že práce byla vypracována diplomantem zcela samostatně.  

3) logická stavba práce 

Práce je včetně úvodu a závěru rozdělena do šesti částí, které na sebe logicky navazují. 

Struktura práce je zvolena velmi vhodně. Diplomant se nejprve zabývá vývojem soutěžního 

práva i soukromoprávním vymáháním soutěžního práva, významem soudních rozhodnutí 

v tomto vývoji, právní úpravou v českém a francouzském právu a konečně i specifickými 

instituty, které zavádí směrnice pro posílení soukromoprávního vymáhání. Chválím, že 

analýza české a francouzské právní úpravy je prováděna průběžně. Za nedostatečné však 

považuji nedostatek hlubší analýzy jednotlivých otázek (např. otázku kolektivních žalob 

v českém právu de lege lata a de lege ferenda) a absenci dílčích shrnutí na konci kapitol. To 

vede k tomu, že závěr diplomové práce plní svoji funkci jen částečně. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za celkem zdařilou. Předložená práce 

osvědčuje, že se diplomant ve zvoleném tématu dobře zorientoval.  
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K vlastní práci si dovolím učinit výběrově několik poznámek. Na str. 7 postrádám odkaz na 

všechny nástroje soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Kapitola 4.2 je velmi 

stručná, předpoklady vzniku povinnosti nahradit škodu vyžadují podrobnější rozbor, zejména 

pak odlišení jednotlivých přístupů k příčinné souvislosti. Odmítnout je třeba názor, že podle 

nového občanského zákoníku je vyžadováno zavinění pro vznik povinnosti nahradit škodu 

z protisoutěžního jednání (str. 26). Podněty k ediční povinnosti na str. 38 by bylo třeba více 

rozvést. Na str. 49 seznamuje diplomant s názorem Vakuškové k náhradě škody při 

přenesení cen, aniž k tomu zaujímá vlastní stanovisko. Úskalím citovaného řešení je, že se 

soutěžitelé v distribučním řetězci nemuseli dopustit porušení soutěžního práva, a přesto by 

měli být povinni nahradit škodu. Jaké je k tomuto řešení stanovisko diplomanta? 

5) práce s literaturou 

Prameny jsou velmi reprezentativní. Poznámkový aparát je rozsáhlý a plně funkční. Vytýkám 

však nesprávnosti při citování kolektivních monografiích, kdy chybí uvedení konkrétního 

autora, jehož myšlenku diplomant cituje, či absenci odkazu na konkrétní stranu konkrétního 

díla (např. poznámka pod čarou č. 125). 

6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Práce je čtivá. Práce sice obsahuje pár překlepů a 

gramatických chyb, jejich výskyt ale není významný. Výhradu bych měla k užívání zkratky SD 

pro Soudní dvůr. 

7) úprava práce (text, grafy, tabulky), 

Úprava práce je standardní.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jak by měly české soudy podle platné právní úpravy rozhodnout o náhradě škody v případě 

přenesení cen? 

Jak by měly být upraveny kolektivní žaloby? 

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji za způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. Předběžně navrhuji diplomovou 

práci ohodnotit klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře. Výsledné hodnocení závisí na 

úrovni ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 5. ledna 2015 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


