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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Ochrana hospodářské soutěže – blokové výjimky je 
speciálním tématem z oblasti ochrany hospodářské soutěže zaměřeným na aktuální 
problematiku blokových výjimek. Zaměření tématu považuji za vhodně vybrané.  

2. Náročnost tématu: Zpracování diplomové práce vyžadovalo prostudování právní 
úpravy v českém právu a v evropském kontextu, odborné právní literatury a příslušné 
judikatury, rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

3. Kritéria hodnocení práce: Cíl práce byl obecně vytýčen v úvodu práce na straně 3: „…
Cílem této práce je poskytnout výklad blokových výjimek v obou oblastech soutěžního práva, 
ve kterých se vyskytují, tedy v oblasti zakázaných dohod narušujících hospodářskou soutěž a 
v oblasti nedovolené státní podpory“. Diplomantka si vytkla cíl záležející ve shrnutí informací 
a poznatků o blokových výjimkách a jejich utřídění z určitého hlediska. Uvedený cíl se jí 
splnit podařilo. Jde však o cíl, jehož dosažení si vyžádalo více úsilí poznávacího a 
analytického, než úsilí kreativního. Diplomová práce zůstala na úrovni popisného zpracování 
tématu, na možné problémy a otázky příliš neupozorňuje, a tudíž většinově neobsahuje ani 
vlastní názory na pojednanou problematiku.  

4. Další vyjádření k práci: Autorka čerpala zejména z právních předpisů České republiky 
a Evropské unie, sdělení a hodnotících zpráv orgánů Evropské unie, judikatury Soudního 
dvora Evropské unie. Odborná právní literatura jako citovaný zdroj byla použita jen omezeně, 
zahraniční odborná literatura nebyla uvedena vůbec. Poznámky pod čarou jsou užívány 
relativně často, odkazy směřují spíše na použité právní přepisy, než na odbornou právní 



literaturu. Uvádění citací odpovídá zpravidla odborným standardům, diplomantka však 
neuvádí autora příslušné pasáže kolektivní monografie. Práce je stylisticky vhodně 
zpracována, neobsahuje gramatické chyby a jen omezené množství překlepů. 

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Proveďte stručné zhodnocení přínosů a záporů 
nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy 
na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel. 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře až dobře. 

V Praze dne 5. 9. 2015    doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 
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