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Mgr. Alice Selby, LL.M 

 

REGULACE TELEKOMUNIKACÍ  

Doktorská disertační práce 

(posudek oponenta) 

I. 

Téma práce je v naší odborné literatuře málo frekventované, a zaujme především 

šířkou záběru a znalostí vývojových trendů. Práce je pro praxi nesporným odborným 

přínosem právě kvůli doslova impozantnímu přehledu o stavu sektorové regulace a její 

historii, jenž autorka čtenáři spisu zprostředkovává.  

Na práci ovšem nepříznivě zaujme i další její stránka, a to absence cíle zkoumání a 

analytického hodnocení vývoje. Samotný název je velmi široký a nespecifikuje úhel pohledu 

ani cíl; tyto parametry však nestanovil ani další text samotné práce. Na práci se kladně 

projevila okolnost, že autorka bezpečně ovládá tématiku jak z pohledu regulátora (léta byla 

zaměstnána u ČTÚ), tak z pohledu regulovaného subjektu (pracuje opět léta u významného 

mobilního operátora); kladem je též mezinárodní rozhled v oboru. Autorka se též velmi dobře 

orientuje v obecném soutěžním právu.  

Popisuje se zřejmým vhledem a nespornou erudovaností nejrůznější změny (str. 13 a 

násl.), aniž by si však stanovila cíl práce a určila si hypotézy. Velkou část práce představují 

zasvěcené popisy vývoje sektoru telekomunikací, opřené o statistické ekonomické agregované 

údaje vesměs z otevřených zdrojů, i o popisy technických a technologických oborových 

specifik. Nespojuje však tyto rozsáhlé přehledové pasáže s hodnocením a kritickými úvahami 

o dopadech vývoje do regulace či deregulace v sektoru, do specifik ochrany soutěže. Samotný 

všeobecně konstatační závěr tuto mezeru nezaplnil a taktéž se ani v něm nedospívá 

k zobecněním a k poučením či doporučením.  

Obecně kritické východisko, že sektor je přeregulován, a že internetoví (OTT) 

operátoři regulaci nepodléhají na rozdíl od klasických operátorů, není závěrem, ale 

stanoviskem a apriorním zjištěním, které zůstaly stranou podrobnějšího kritického rozboru. 

Tak např. na str. 14 se konstatuje, že sektor je přeregulován, a že je proto investičně 
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neatraktivní, ale bez kritického zhodnocení se na str. 184 píše naopak o tom, že do sektoru 

razantně vstupuje asijský kapitál, což je na prvý pohled při tvrzené investiční neatraktivnosti 

přinejmenším pozastaveníhodný rozpor. Volání po zcela zásadní změně nastavení sektorové 

regulace (str. 186) je zcela obecné a není doprovázeno zdůvodněnými konkrétními a 

strukturovanými úvahami o cílech, metodách, krocích, náplni, atp. při zavádění takové změny. 

Téhož druhu je konstatování o dočasnosti sektorové regulace a o jejím postupném nahrazení 

obecnou regulací soutěžněprávní (str. 34).  

Druhá úvodní poznámka se týká struktury práce. Celý text se pohybuje v rovině velmi 

poučené a kvalifikované deskripce. Je velmi podrobně rozčleněn; nicméně v textu je členění 

mnohem podrobnější nežli v obsahu, což přehlednost práce zbytečně snižuje. Erudice autorky 

v daném výseku regulace (včetně soft law) a rozsah rozhodovací praxe kladly vysoké nároky 

na jejich přehledné a čtivé literární ztvárnění. Zejména množství konkrétních poznatků 

autorky a její orientace v rozhodovací praxi vyžadovaly pro svoje zpracování větší 

metodičnost. Místy je práce zahlcena podrobnostmi a jednotlivostmi, občas se srovnává, jindy 

ne, teoretické úvahy a hodnocení se ovšem v textu v podstatě nevyskytují.  

Práce nemá úvod v pravém sova smyslu; obsahuje abstrakt a v následující podkapitole 

je naznačeno, že se bude jednat o „Úvod“, ale to se nenaplnilo. Namísto úvodu se mapuje 

základní vývoj specifik sektorové regulace. Nestanoví se otázky pro jednotlivé hypotézy, ale 

rovnou se oznamuje, jak se některé věci mají.  

 

II. 

 Po formální stránce práce splňuje 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. Literární odborné zázemí je 

reprezentativní a soubor rozhodnutí a rozsudků, s nimiž se autorka seznámila a s nimiž 

pracuje, je rozsáhlý. Základem jsou internetové zdroje a tomu odpovídají i odkazy. Na str. 

103 autorka odkazuje na definici z Wikipedie, což je sice ojedinělé, ale v disertační práci by 

bylo vhodnější opírat se o primární zdroje. 

Jazykově a editorsky je text v zásadě pořádku, jen výjimečně se vyskytují drobnější 

nedostatky. Tak např. drobné interpunkční chyby – např. na str. 101 v pozn. pod čarou č. 174 

je zřejmě čárka navíc, na str. 185 zase chybí čárka ve větě na začátku nového odstavce apod. 
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Najdou se některá drobná přehlédnutí – např. na str. 101 v pozn. pod čarou č. 171 je jiná 

velikost písma, na str. 102 se vyskytuje, není mezera mezi „N. Kroes“, str. 117 – hrubka 

“vědomi“, apod.  

Občas se v hlavním textu citují předlouhé pasáže, které by patřily už pod čáru, mají-li 

být uvedeny vůbec kompletně, a nikoliv raději v hutné zkratce - např. str. 82, 148, 154, 169 aj. 

Překlepy jsou ojedinělé – např. na str. 61 „kteří“, str. 87 „bych“ - „byl“, překlep na str. 112 

apod. 

Autorka občas sklouzává k žoviálnějšímu žurnalistickému stylu; používá nadmíru 

řečnických otázek, což je charakteristické spíše pro projev mluvený, jako na str. 15 a mnohde 

jinde; používání slova „branže“ na str. 47, 113 a jinde, které má – na rozdíl od své německé či 

anglické podoby – v češtině jiné zabarvení, atp.). Na str. 12, 13 aj. – používání emotivních 

výrazů („drakonicky“, „hysterická honba“, str. 102 „vytáhnout do boje“…). Nepěkný a 

zbytečný anglicismus incumbent (str. 18), apod.  

Přehlednosti práce by také prospěl seznam používaných zkratek.  

 

III. 

 K některým obsahovým otázkám uvádím následující připomínky:  

Ad str. 38 a násl. Autorka neodpověděla na otázku, proč soutěž nezajistila 

spotřebitelům stejný blahobyt jako „drakonický zásah do svobodné cenotvorby operátorů 

v oblasti roamingu“ (str. 41-42), když se přitom konstatuje, že obecná soutěžně právní 

regulace roamingu ex post je nereálná.  

Ad str. 49 a násl. – u popisu regulace roamingu z hlediska manažersko-ekonomického 

by se dal očekávat i rozbor důvodů dramaticky rozdílných cen roamingu v různých zemích u 

různých operátorů a vztahu k jejich nákladovosti. Postrádám rovněž kritickou úvahu o 

sektoralizaci (rozdělení) trhu ve vztahu k roamingu a o požadavku jednotného evropského 

telekomunikačního prostoru (trhu?), z konkurence na němž by měl spotřebitel výhody. 

Autorka podle mého názoru nepostupuje vědecky nezaujatě a neuvádí argumenty svědčící 

v neprospěch diskriminačních praktik operátorů.  
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Ad str. 61 - obecné konstatování o asymetrickém regulačním prostředí pro tradiční 

poskytovatele a OTT poskytovatele je správné; měla by se z něj ovšem odvinout teoretická 

úvaha o deformaci trhu, dopadu na spotřebitele, možnostech a postupech řešení, ev. odhad 

vývoje, atd.  

Ad str. 70 - oprávnění účastníka vypovědět smlouvu při změně smluvních podmínek 

se formuluje rozporně, aniž je připojena vysvětlující úvaha či komentář. Na jedné straně se 

píše o náležitostech vedoucích ke zhoršení postavení účastníka a o větu dál o jakékoliv změně 

smluvních podmínek (tedy i zlepšující postavení účastníka). 

Ad str. 74 a násl. - tvrzení, že dva podnikatelé „jsou často ve zcela rovnocenném 

postavení“ je velmi obecné a jednostranné – naopak také totiž velmi často v rovnocenném 

postavení nejsou. Možná se v tomto případě zákonodárce snažil o ochranu slabší strany 

obecně a vnímal jako slabší stranu každý subjekt, který je odlišný od poskytovatele 

telekomunikačních služeb. Autorka se pohříchu vůbec nezmiňuje o vztahu k obecné ochraně 

slabší strany podle § 433 občanského zákoníku. 

Na str. 75 se uvažuje o tom, že „ochranářská novela“ v podstatě uškodila drobným 

podnikatelům, kteří s oblibou sjednávali smlouvy na dobu určitou, neboť jim umožňovaly 

prostřednictvím cenových podmínek vypořádat se s pořizovací cenou nákladných koncových 

zařízení. Jde o případ novely, která vůbec nereflektovala materiální prameny práva, tedy 

skutečný stav a skutečně chování účastníků právních vztahů. Zájmové pozadí takového 

přístupu (patrně nikoliv ojedinělého)se blíže nezkoumá.  

Ad str. 79 - výklad „změny smlouvy“ a následného uložení informační povinnosti je 

zjednodušující a opět se u něj patrně implicitně projevuje zájmové stanovisko autorky. 

Poskytnutí opakovaných úplných informací o smlouvě bylo asi z pohledu poskytovatele 

opravdu zatěžující, ale zájem na ochraně slabší strany (což není operátor) připouští i opačný 

výklad onoho ustanovení: informační povinnost se poskytovateli prostě ukládá. Ochrana 

slabší strany spočívá právě v tom, že tato strana má potřebné informace v rozhodnou chvíli 

k dispozici. Tedy aby mohla zhodnotit, zda měla změna smlouvy – byť ji sama iniciovala – 

dopad na ostatní ustanovení smlouvy, a jak podstatně změnil stav „před“ a „po“. Motivem 

právní úpravy může být snaha o procedurální informační spravedlnost.  

Ad str. 93 a násl. Přechází se v podstatě bez komentáře nekonsistentní pojmoslovná 

ekvilibristika mezi pojmy „významná tržní síla“ a „dominantní postavení“. Práce tohoto typu 
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se má právě k takovým výzvám postavit (srov. str. 94 nahoře, pozn. 156; na str. 117 se jen 

letmo zmiňuje dopad na vymezení relevantního trhu).  

Ad str. 96 – krátká úvaha o deklarovaném přechodu a postupném nahrazení sektorové 

regulace obecnou soutěžní regulací. Vztah regulace sektorové a soutěžněprávní je podle 

autorky poměrně nejasný; tuto výzvu však bohužel přešla jen několika řádkami. Nevzala 

navíc v této krátkosti v úvahu, že sektorová regulace zasahuje nejen do práva soutěžního, ale i 

do práva závazkového, do něhož se kvůli specifikům (zejm. kvůli ochranným účelům) 

pokládá za vhodné zasahovat částečně veřejnoprávní úpravou.  

Ad str. 101 – opět se zůstává na úrovni prosté konstatace (tentokrát snahy o 

centralizaci „rozhodování ve věcech sektorové regulace“), aniž by se identifikovaly motivace. 

Na str. 103 se vyslovuje domněnka, že směřování sektorové regulace k jejímu postupnému 

nahrazení regulací soutěžní bylo opuštěno, aniž se komentuje předchozí závěr, že 

soutěžněprávní regulace ex post v daném sektoru (konkrétně u roamingu, str. 42) není ani 

možná. Ostatně dvoukolejnost regulace sektorové a regulace soutěžněprávní je dlouhodobý 

status quo v evropském hospodářském prostoru a netýká se zdaleka jen sektoru 

telekomunikací. Očekává se od ní homogenizace podmínek fungování konkurence a zejména 

vytvoření a fungování jednotného evropského trhu. Kritika formy nebo dosažených výsledků 

sektorové regulace (pokud by se analyticky formulovala) by musela být tedy nejen oborově či 

sektorově specifická. 

Ad str. 111: opakovaně se konstatuje diskriminační přístup regulátora k tradičním 

poskytovatelům a k poskytovatelům internetovým. Návrh na možnosti a způsob řešení této 

disproporce tu opět chybí. Podobně na str. 112 nahoře. Na str. 120 se opět konstatuje, že 

absence regulace služeb OTT (myslí se evidentně regulace sektorové) vede k selhání ochrany 

uživatele služeb, nakládání s jeho údaji, k ochromení (!) účinnosti boje s kriminalitou. To je 

velmi paušalizující a zčásti nepravdivé. V těchto oblastech nejde přece o právně intaktní 

prostředí, ale operátoři OTT jsou vázáni jinými úpravami plošnými, jako např. zákonem o 

ochraně spotřebitele, zákonem o ochraně osobních údajů, úpravou spotřebitelských smluv, 

atp. Dala se tu čekat větší systematičnost a plastičnost úvahy namísto apriorního předpojatého 

závěru – možná by taková analýza vedla k závěru stejnému či podobnému, ale podloženému, 

a tedy přesvědčivému.  

Ad str. 121 a násl.: informativní pasáže o vývoji vztahů sektorových regulátorů a 

plošných regulátorů soutěže. Konstatuje se snaha o regulatorní intervence (str. 126/127), ale 
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motivace této snahy se nezkoumají. Nejsem si jist, že v pozadí jsou jen mocenské ambice 

úředníků.  

Ad str. 172. Píše se o kontraktační povinnosti, která vnáší do vztahů veřejnoprávní 

prvky (spolu s dalšími body právní úpravy). Kontraktační povinnost je formou omezení 

autonomie vůle smluvních stran (ve svobodné a neomezené volbě partnera). „Veřejnoprávním 

prvkem“ bude spíše specifický zásah sektorových regulátorů nežli samotná kontraktační 

povinnost, jež je spíše modifikací soukromoprávního vztahu.  

Ad str. 177 – 181. Kapitola o hospodářské soutěži v telekomunikacích je jen 

nesystematicky a povrchně zpracována, nekategorizuje podle způsobu narušení soutěže a 

stručně referuje jen o dvou zahraničních kauzách, aniž se zabývá rozsáhlou administrativně 

rozhodovací činností a judikaturou českou a aniž se vyjadřuje k tomu, proč se jí vlastně 

nezabývá. Jde přece také o regulaci telekomunikací (byť ne sektorovou, ale plošnou a 

z hlediska ochrany hospodářské soutěže regulaci nadřazenou).  

 

IV. 

Závěrečné pasáže předložené práce bohužel neobsahují hutné a výstižné shrnutí, které 

by prokázalo schopnost znamenitě odborně disponované specialistky v oboru jasně 

identifikovat jednotlivé problémy, zhodnotit odbornou diskusi a popsat zdůvodněné a 

konkrétní náměty na jejich řešení. Čtyřstránkový všeobecně konstatační závěr, který není 

nijak strukturován a neposkytuje odpovědi na stanovené otázky (neboť stanoveny nebyly), má 

spíše charakter „pro forma“ ukončení dlouhého a informačně obsažného textu.  

Závěr obsahuje dohady, politická prohlášení a rozsáhlé citace funkcionářů Evropské 

komise, namísto hutného shrnutí poznatků, stanovisek a ev. vlastních doporučení právně 

politických a právně aplikačních. Velká a úctyhodná práce vynaložená na sestavení 

informačně bohatého textu není kvůli takovému druhu závěru náležitě zhodnocena. Práci 

očividně chybí zarámování stanovením problémů a hypotéz, jejich verifikace či falzifikace a 

vyvození konkrétních závěrů.  

Byl by to jen další potřebný krok při práci s poznatky, které autorka nepochybně má a 

v práci je rozptýleně presentovala; nicméně je to krok esenciální, k němuž se ještě 

předloženým textem nedopracovala.  
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  Práce je především velmi detailním a zasvěceným informačním průvodcem po 

evropské i české sektorové právní regulaci telekomunikací. Její autorka v ní prokázala 

nespornou specializovanou erudici a znalosti. Osvědčila rovněž znalost práce s literaturou a 

dalšími relevantními prameny, mimořádnou orientovanost v nich a schopnost soustředit 

rozsáhlé poznatkové zázemí. Práci pokládám za přesvědčivý důkaz vysoké praktické 

kvalifikace autorky v oboru a její orientace v této komplikované oblasti; setrvala však 

v zásadě v rovině pozitivistické deskripce.  

Práce v této podobě podle mého názoru zatím nesplňuje parametry kvalifikační práce 

vědeckého charakteru, očekávané od doktorské disertační práce. Proto ji nemohu doporučit 

k obhajobě, přes respekt k obdivuhodné praktické odborné kompetenci a zběhlosti autorky. O 

její schopnosti takovou plnohodnotnou práci sepsat nepochybuji.   

 

V Brně, 23. 12. 2015  

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 

 

 

 

  


