
Stručný posudek školitele
na disertační práci Mgr. Alice  S e l b y,  LL.M

„Regulace telekomunikací“

Předložená disertační práce je věnována vývojovým trendům regulace telekomunikačních trhů.

Autorka navázala své zkoumání na kvalifikační práci „Směřuje sektorová regulace telekomunikací 

k zániku?“, kterou dokončila v roce 2008 v rámci studia postgraduálního studijního programu 
LLM - obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.  Otázka položená v názvu 
citované práce se stala výzvou pro hlubší rozpracování tematiky v rámci doktorského studia.  

Ve spolupráci s původně ustaveným školitelem doc. V. Vopálkou si disertantka vytýčila úkol 
dotknout se otázek, které jsou často při zpracování problematiky tohoto typu opomíjeny. To 
vedlo i k zaměření pozornosti na vztah správní politiky a správního práva ve zkoumané 
oblasti a dále i na některé ekonomické souvislosti. Tím se výklad dotýká celé řady aspektů 
smyslu regulace tohoto typu. Autorka neskrývá rozpaky spojené s tím, že snaha reagovat na
různorodé tlaky vede k expanzi regulace. Práce v tomto smyslu vede čtenáře k zamyšlení nad 
otázkami, které přesahují úzký rámec právní analýzy.

Vedení disertace jsem převzal po úmrtí docenta Vopálky v době, kdy už byla v pokročilém 
stadiu rozpracování. Nesnažil jsem se vést autorku k odklonu od původního záměru. Jsem 
rád, že se podařilo dovést aktuálnost textu až téměř do stavu ke dni odevzdání práce, 
protože vývoj sektorové regulace telekomunikací se nezastavil, i když se v některých 
momentech pohybuje v bludném kruhu a v tomto smyslu skutečně může směřovat ke svému 
zániku. Proto může být obtížné tento vývoj dobře postřehnout, často právě vzhledem 
k marginálním změnám či pro předstíranou či skutečnou specifičnost regulace, takže je 
důležité, aby výklad napomáhal k lepší orientaci nejen v regulaci telekomunikací jako takové, 
ale i v hodnocení smyslu správní politiky, která se o regulaci podobného typu opírá. Právě o 
takovýto výklad podle mého soudu práce usiluje.

Práce kombinuje poznatky, s nimiž se operuje nejenom ve správním právu, ale i v jiných 
právních odvětvích, navíc obsahuje i pasáže správněvědní a s nimi spojené poznatky 
ekonomické povahy. Čteme tedy text multidisciplinární, a ten bývá zpravidla obtížně 
hodnotitelný z jediného zorného úhlu a může trpět určitou nevyvážeností. Jsem však 
přesvědčen, že jde o text invenční, korektně zpracovaný. Práci doporučuji k obhajobě před 
příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací.

V Praze dne 18. 1. 2016 prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
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