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Téma práce 

Téma, které si autor zvolil, tedy rozbor právních aspektů místního šetření Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže a Evropské komise, je tématem velmi specifickým. Lze konstatovat, že touto 
problematikou se dosud žádný ze studentů patrně nezabýval. Zároveň nelze přehlédnout, že tomuto 
tématu se v podrobnostech nevěnuje ani odborná literatura. Proto práci diplomanta lze hodnotit jako 
novátorskou a originální.  

Cíl práce 

Diplomant vymezuje cíl své práce v úvodní kapitole na str. 5, když uvádí, že smyslem zpracování 
celého textu je především důkladný popis právní úpravy místního šetření v právu Evropské unie i 
v českém právním řádu, a to ve spojení s popisem problémů, které v souvislosti s touto právní úpravou 
vyvstávají. Zároveň by mělo být cílem práce i nabídnutí postupů, jak lze vytčené problémy překonat.  

Lze konstatovat, že diplomant všechny tyto cíle ve své práci beze zbytku naplnil. Předložený text je 
velmi zdařilým odborným pojednáním zvolené problematiky, u něhož je kladně třeba hodnotit 
zejména komplexnost předloženého výkladu. 

Struktura práce 

Diplomant svoji práci člení celkem do osmi základních kapitol. Po úvodu, v němž autor vymezuje cíl 
své práce a její obsahové zaměření, následuje velmi krátká kapitola 2. vymezující hospodářskou 
soutěž a soutěžní právo. Kladně hodnotím, že se diplomant nezabýval obecnými základními výklady 
v nadbytečném rozsahu, ale že těmto obecným úvahám věnoval pouze nezbytný a velmi omezený 
rozsah na str. 7–9. Od kapitoly 3., obsažené na str. 10 a násl., pak diplomant věnuje pozornost 
zvolenému tématu. Nejprve rozebírá problematiku právní úpravy a všech pramenů na evropské i 
tuzemské úrovni (kapitola 3.), aby následně věnoval v kapitole 4. pozornost zárukám základních práv 
v rámci místního šetření. Dále se diplomant věnuje spolupráci Komise a národních soutěžních úřadů 
(kapitola 5.) a v kapitole 6. a 7. se zabýval praktickými aspekty samotného místního šetření, a to 
zejména z hlediska pravomoci soutěžních úřadů.  

Proti struktuře práce nemám žádných připomínek. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky vzájemně 
navazují a vytvářejí jednotný celek.  
Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň) 



Proti jazykové a stylistické úrovni textu nemám žádných negativních výtek či připomínek. Kladně 
hodnotím, že autor se vyvaroval četnějšího výskytu gramatických či pravopisných chyb, což svědčí o 
dostatečné pečlivosti, kterou práci věnoval. Kladně též hodnotím schopnost autora zaujímat vlastní 
stanoviska a argumentačně je podkládat. Také formulace, které autor používá, jsou přesné a výstižné. 

Obsahová úroveň práce 

Po obsahové stránce lze předloženou studii hodnotit jako komplexní a velmi kvalitní pojednání na 
zvolené téma. Velmi zajímavá je kapitola 4., která se zabývá otázkami záruk základních práv při 
místním šetření. Kladně v této kapitole oceňuji, že autor se nezabývá pouze obecnými právně-
teoretickými úvahami, ale že ke svým závěrům dospívá na základě rozboru relevantní judikatury, a to 
nejen tuzemské, ale i evropské. Kladně hodnotím také kapitoly 6. a 7., které jsou obě zaměřeny 
převážně prakticky. Opět mohu pouze konstatovat, že podobný přehled dosud nebyl v odborné 
literatuře předložen a některé závěry, ke kterým autor dospívá (i s využitím judikaturních stanovisek), 
by byly velmi potřebné i z hlediska znalosti tuzemských subjektů o možnostech a dopadech místního 
šetření evropskými i národními úřady. Kladem práce je především schopnost diplomanta zaujímat 
vlastní argumentačně dostatečně podpořená stanoviska doplněná o rozbor praktických případů.  

Práce s literaturou a judikaturou 

Pokud se týče práce s literaturou, nelze práci ničeho vytknout, rozsah použité odborné literatury je 
zcela přiměřený a dostatečný. Kladem práce je též práce s judikaturou. Přehlédnout nelze nejen rozsah 
rozhodnutí evropských i tuzemských orgánů a soudů, které jsou v práci použity, ale zejména schopnost 
autora syntetizovat z těchto judikátů potřebné závěry a stanoviska. 

Otázky k ústní obhajobě 

U ústní obhajoby by se diplomant měl znovu vrátit k problematice podmínek, za nichž může Evropská 
komise provézt místní šetření u některého ze subjektů na území České republiky, a v návaznosti na to 
potom i otázkou, jaký je v takovém případě rozsah šetření. 

Shrnutí a hodnocení 

Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou diplomovou práci jako zcela schopnou 
ústní obhajoby, když diplomant naplnil všechny podmínky, které jsou na závěrečné práce studentů 
v magisterském studijním programu kladeny. Celkově posuzovanou diplomovou práci hodnotím jako 
výbornou.  
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