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I. 

Téma práce je velmi specializované a v odborné literatuře je málo frekventované; 

v českém kontextu se o něm téměř nepíše.  Práce je v zásadě pozitivisticky zaměřena a 

poskytuje velmi dobrý přehled o vývoji  evropské sektorové regulace ve vztahu k ochraně 

spotřebitele (a okrajově i ve vztahu   k ochraně soutěže)  a  o současné právní úpravě.  

Deficitem práce je ovšem právě onen až příliš výrazný pozitivistický akcent.  Autor se 

do teoretických úvah a zobecnění pouští jen místy a je při tom dosti závislý na textu směrnic 

a doprovodného soft law Evropské komise. Práce obsahuje mj. konglomerát specificky 

vybraných sektorových informací  a hospodářsko-politických vyjádření o záměrech a účelu 

regulací převzatých z velké části z evropského soft law.  Tyto myšlenky se v textu presentují 

až redundantně a nezřídka až v heslovité podobě.   

Již samotné pojetí tématu – totiž komplexní pojednání o speciální sektorové ochraně 

spotřebitele  - je  nesporným odborným přínosem,  a to i bez ohledu na některá nenaplněná 

očekávání a absentující hlubší teoretické zkoumání, resp. na chybějící  návrhy na řešení 

problémů, které práce ovšem alespoň identifikuje.   

Struktura práce je logická a promyšlená. Přehlednosti prospívají tzv. průběžné závěry 

(interim conclusions) na závěr každé části. Toto označení je někdy dosti nadnesené, protože 

se o závěry v pravém slova smyslu nejedná a ani se jednat nemůže – u informativních kapitol 

(těch je většina) jde prostě o stručnější shrnutí podstatného obsahu předchozího textu.  

Velmi podrobné desetinné členění (až do šestého stupně) je sice přesné, ale místy text až 

příliš tříští a paradoxně čtenářsky znepřehledňuje. Totéž platí o číslech kapitol, která se 

neshodují s obsahovými částmi (2. Kapitola je 3.  - a nikoliv 2. -  část,  atd.).   

Po právně politickém úvodu  a vysvětlení cíle práce se autor věnuje ve druhé kapitole 

vývoji vnitřního energetického trhu EU. Popisuje kompetence Evropské komise a zachycení 

předmětu jeho zájmu (soutěž a ochrana spotřebitele v sektoru energetiky) na úrovni 

Smlouvy o fungování EU, ale i v obsahu příslušných sektorových směrnic  96/92 EC, 
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2003/54/EC, 2009/72/EC. Popisuje  a do kontextu zařazuje trend liberalizace energetického 

trhu a klade si otázku, do jaké míry je konsistentní s cílem ochrany spotřebitele, který se na 

tomto trhu ocitá jako slabší strana často ve velmi asymetrickém  a pro něj  nevýhodném 

postavení.    

Třetí kapitola se věnuje ochraně spotřebitele z hlediska směrnice 2009/72 EC. Vesměs 

se pohybuje na úrovni podrobného a přesného popisu právní úpravy a jejích změn oproti  

minulému stavu. Hodnotí minimální a plnou harmonizaci a přínos směrnice  k právní 

harmonizaci na vnitřním trhu s elektřinou. Zabývá se obecně  a možná příliš rozsáhle 

pojmem spotřebitele  a spotřebitelským modelem v probírané směrnici 2009/72 EC a v té 

souvislosti informuje i o kompetenčních otázkách EU ve v vztahu  k ochraně spotřebitele.   

Navazující čtvrtá kapitola v sobě zahrnuje jednak specifické pojmy směrnice 

2009/72EC relevantní z hlediska ochrany spotřebitele (basic supply, vulnerability, energy 

poverty) a opatření k ochraně spotřebitele, a jednak relativně samostatnou oblast řešení 

stížností a urovnávání sporů v souvislosti s regulatorními otázkami z hlediska ochrany 

spotřebitele. Kapitolu uzavírá výčet  prostředků ochrany spotřebitele specifických pro 

energetický sektor.  

Pátá kapitola (a čtvrtá část) je shrnutím a soustředěním dílčích závěrů, resp. 

sumarizací z dílčích subkapitol.  Výhled (outlook) je nazván ambiciózněji než by si zasloužil. 

Není totiž strukturovaným a kvalifikovaným návodem či odhadem dalšího vývoje ve 

zkoumané oblasti, ale jen jednostránkovou proklamací spíše právně politického a 

deklaratorního charakteru, která nepřináší přidanou hodnotu  a má spíše jen funkci 

stylistického formálního uzavření textu.    

Celý text se nese v silně pozitivistickém duchu a autor má zájem v zásadě jen o 

komparace v časové linii (dřívější a nová úprava z hlediska ochrany spotřebitele).  Teritoriální 

komparace  - úroveň implementace požadavků směrnice v jednotlivých (aspoň největších) 

zemích EU a posouzení možných různých  dopadů na ochranu spotřebitele (včetně 

judikatorní reflexe různého stupně ochrany)  jsou mimo zájem autora. To je myslím škoda a 

snižuje to praktickou využitelnost a teoretickou zobecnitelnost toho, co autor o sekundární 

sektorové úpravě a o jejím  vlivu na ochranu spotřebitele  zjistil.  

 Nesporná erudovanost autora v daném výseku regulace byla možná na zábranu 

čtivému a přehlednému zpracování, které by vyžadovalo poněkud větší odstup od pouhého 

textu úprav a větší důraz na „law in action.“  
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II.  

 Po formální stránce práce podle mého soudu nesplňuje všechny standardní  a 

obvyklé požadavky kladené na kvalifikační spisy tohoto typu. Nemám možnosti prověřit text 

z hlediska korektnosti použití podkladů, ale předpokládám, že to činí pracoviště, na němž se 

práce obhajuje. Rovněž angličtinu, v níž je práce sepsána, si jako nikoliv rodilý anglický mluvčí 

nedovolím posuzovat.  

Literární odborné zázemí není příliš  reprezentativní, resp. je reprezentativní pouze ve 

vztahu k německému odbornému písemnictví. Zaráží však, že autor v doktorské disertaci 

vychází jen z německých zdrojů a  resignuje na využití jinojazyčných publikací (nepočítám-li 

evropské právní předpisy a soft law, které jsou samozřejmě k dispozici i v německé jazykové 

mutaci, ač se v seznamu zdrojů uvádějí v anglické verzi).  V seznamu zdrojů se uvádějí jen dva 

v angličtině, z nichž jeden popisuje německý pohled na věc (von Danwitz) a druhý (Nölke-

Tichý) byl vydán v Mnichově  a patrně neobsahuje reprezentativní  mezinárodní komparaci. 

Např. jen  k vztahu ochrany spotřebitele a ochrany soutěže nebo k ochraně spotřebitele 

samotné byla vydána řada relevantních jinojazyčných publikací, které by neměly zůstat 

opomenuty. Požadavek využití cizojazyčných  zdrojů se přitom běžně klade i na kvalifikační 

práce nižšího stupně.  

Formální výtku mám ke způsobu práce s literaturou. Autor neuvádí žádné přímé 

(doslovné) citace v uvozovkách a  nebo kurzívou či jinak vyznačené, ač je zřejmé, že některé 

formulace (a to nejen normativní) jsou převzaty doslova, a že nejde o parafrázi. Stírá se tak 

z hlediska čtenáře informace o tom, co je autorovo vlastní vyjádření, a co je převzato 

odjinud.     

Autor korektně uvádí seznam použitých zkratek, přičemž zavádí třeba i zbytečnou  

zkratku pro „moderní stát“ (dms), kterou použil minimálně, ale pro směrnici 2009/72 EC 

klíčovou pro svoji práci a užívanou extrémně často (např. na str. 164 – 165 se použila 

21krát!)   zkratku nezavedl. Ztratil tím rozsah několika stran, zabraných vypisováním 

označení  směrnice. 

Rozsah práce (cca 175 stran vlastního textu psaného s mezerami mezi odstavci) není 

hlavním kritériem a nepřísluší mi posuzovat, zda je dostatečný; nechť se přihlédne ke 

zvyklostem, resp. úpravám domovské fakulty.  
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III. 

 K některým dílčím obsahovým otázkám uvádím následující připomínky:  

Na str. 201 se dvakrát vyskytuje pojem dokonalého trhu a píše se o aktivním 

spoluutváření trhu až k jeho dokonalosti (sic!). Není-li to pouze opakovaná chyba překladu, 

jde podle mého soudu o bláhový výraz víry v regulatorní možnosti práva. Trh dokonalý být 

pojmově nemůže – tzv. dokonalý trh je jen teoretický srovnávací model (benchmark) 

k posuzování trhu reálného. Právo nemůže mít ambice spoluutvářet trh k jeho dokonalosti, 

ale nanejvýš implicitní nedokonalosti trhu svými nástroji kompenzovat. Na str. 202 autor již 

píše o „účinně fungujícím vnitřním trhu s elektřinou“, což zní podstatně lépe.  

Práce je právnická a věnuje se právní problematice.  Nicméně pro účinně fungující 

vnitřní trh s elektřinou jsou možná ještě významnější faktory jiné, zejm. technické, na něž by 

právo mělo také reagovat.  Autor by se mohl vyjádřit k otázce (ad str. 11)  zavádění 

obnovitelných zdrojů, které zatěžují velmi nerovnoměrně přenosovou soustavu a mohou 

vyvolat výpadky (black-outs) i v sousedních zemích, jejichž přenosové soustavy nejsou na 

takové výkyvy přizpůsobeny. Mají nést náklady (v podobě výpadků a/nebo i vyvolaných 

investic)  na hospodářsko-politické energetické rozhodnutí  jiné země země sousední?  Řeší 

tuto otázku evropské právo?  

Ad str. 14: práci by prospělo, kdyby koncentrovaně vyjádřila (a to v komparaci) vztah 

mezi obecnou ochranou spotřebitele a sektorově (energeticky) specifickou ochranu 

spotřebitele. V práci jsou různé aspekty rozptýleny, ale zevšeobecnění s odstupem a 

teoretickým nadhledem postrádám.   

To platí mutatis mutandis i pro ochranu zákazníka (customer) ve vztazích B2B.  Autor 

by se měl vyjádřit i opodstatněnosti rozlišování ochrany spotřebitele a ochrany obecného 

zákazníka, pokud je slabší stranou (k textu na str. 45, 64 – bod 3.2.3.4., , 68 – 69, 121 a jinde).  

Řeší tuto problematiku omezení na tzv. malé a střední podnikatele?  

Na str. 66 autor konstatuje současně fragmentarizaci národních právních úprav 

ochrany spotřebitelů na trhu s elektřinou a potřebu tzv. minimální harmonizace. Jak vysoko 

by měla být posazena ona minimální hranice  (jaké požadavky by měly být závazné), aby se 

nenarušilo fungování jednotného vnitřního trhu s elektřinou a současně ochrana 
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spotřebitelů? Fragmentarizace úprav není přirozeným důsledkem tzv. minimální 

harmonizace  v pásmu nad oním „minimem“? 

Na str. 73 postrádám úvahu či komentář k administrativnímu způsobu určení, kdo je 

tzv.  malým a středním podnikatelem. Jde o absolutní koncept „malosti“ či „střednosti“ 

podnikatele. Není funkčnější relativní koncept? Též srov. str. 113.  

Na str. 74 zaujme radikální „synallagma“, že spotřebitel nepozorný a nedbalý není 

hoden ochrany proto (sic!), že neslouží soutěži. Tato instrumentalita ochrany spotřebitele 

jako strukturálně slabší strany  v informační asymetrii je překvapivá - zejména v souvislosti 

s  konstatováním  na str. 105, že ochrana spotřebitele a soutěž na sobě vzájemně závisejí. To 

by měl autor vyjasnit (srov. též str. 106, 2. odst. zdola, kde se hovoří dokonce o dvou 

funkcích  - tržním zvýhodnění a tržní regulaci ve vztahu ke spotřebiteli. Jsou to skutečně 

samostatné funkce, a nebo tržní regulace slouží zvýhodnění spotřebitele a je tak jeho 

nástrojem?).   

Řešení stížností, mimosoudní rozhodování sporů  a kontraktační povinnost ve vztahu 

ke spotřebiteli (str. 106 a násl.) – to jsou prvky ochrany slabšího, u nichž se autor omezuje na 

text směrnice.  Rizika zneužití nekomentuje.  

Kladně hodnotím text na str. 115 a násl, kde se autor zabývá  úvahami o  rozumné 

(reasonable) ceně  a ceně dostupné (affordable). Nejde však jen o terminologické hrátky při 

nezměněném obsahu? Oba pojmy lze přece s klidným srdcem pokládat za synonymní.  

Existuje metodika nebo judikatura, která  by takto diferencovala, nebo vyvozuje autor 

„rozdíl“ jen z jiného použitého názvu?   

Na str.  141 se vyvozují  poněkud předčasně závěry jen na základě gramatické 

argumentace. „Prepayment“ znamená  „platbu předem“ nebo „zálohu“.  Nevím, jak lze 

dovodit, že to kryje i bankovní záruku, což není vůbec způsob platby ani zálohy, ale forma 

zajištění dluhu.   

Závěrečná část práce obsahuje opakované deklarace a  konstatování inspirovaná 

právně politickými záměry směrnice a jde o jakousi její synopsi. Na str. 184 a násl.  se píše o 

dalších krocích, které se ovšem blíže nespecifikují. V to by ale práce měla logicky vyústit a 

mělo by to být doplněno, aby autor textu kreativně dodal vlastní „přidanou hodnotu.“   
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IV.  

  Práce je velmi detailním, zasvěceným a podrobně strukturovaným průvodcem 

po aktuální i minulé úpravě sektorové regulace evropského vnitřního trhu s elektřinou a 

autor v ní prokázal nespornou orientaci a hluboké dílčí znalosti.  Rezervou je chybějící širší 

kontext s realitou a fungováním úpravy v praxi. Uvedl jsem především kritické postřehy 

k práci, která má jinak značnou informační a dokumentační hodnotu.   

Pokud se autor uspokojivě vypořádá s připomínkami u obhajoby a doplní některé 

chybějící teoretické úvahy a nástin dalšího vývoje, bude to podle mého názoru doklad jeho 

způsobilosti získat hodnost, o niž usiluje.  

Práci proto doporučuji připustit k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajoby 

disertačních prací.   

 

 

V Brně, 31. 7. 2014  

                                                                                          prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.  

 

 

 

  


