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 Disertantka zvolila velmi aktuální a specifické téma regulace telekomunikací, tedy právní 

regulace oblasti, která v poslední době prošla bouřlivým technickým vývojem.  

 

Od samého počátku patřily telekomunikace k tzv. síťovým odvětvím, která, jak je z jejich 

povahy zřejmé, omezují, do značné míry možnost hospodářské soutěže. Tuto skutečnost se snaží 

v obdobných odvětvích vyvážit právní regulace chování vlastníků sítě, jejíž cílem by mělo být umožnit 

soutěž poskytovatelům služeb bez ohledu na jedinečnost síťového propojení či omezenost zdrojů. 

Právní regulace se, vzhledem k budování jednotného telekomunikačního trhu a přeshraničnímu 

poskytování telekomunikačních služeb odvíjí především z unijní úrovně. Velmi často ovšem taková 

regulace vzbuzuje pochybnosti a otázku, zda skutečně splnila svůj účel a zda skutečně vedla 

k liberalizaci v daném odvětví, k liberalizaci, z níž by měl mít konečný prospěch zejména spotřebitel. 

Každá právní regulace, nejen sektorová, by logicky měla takovým testem účelnosti, efektivity a 

přiměřenosti po určité době své účinnosti projít. V rámci nového přístupu hodnocení dopadů se 

takový test obligatorně provádí při přípravě legislativy (Regulatory Impact Assessment), v tomto 

případě se disertantka, pokusila o hodnocení skutečného dopadu již přijaté právní regulace. To je 

nový přístup, který by měl být součástí inteligentní právní regulace, ale který také klade značné 

nároky metodologické. V tomto případě nepostačí pouze analýza právní úpravy, ale součástí 

hodnocení musí být i ekonomická analýza relevantního trhu telekomunikací a reálného dopadu 

postupně přijímaného legislativního rámce. To si vyžaduje víceoborový přístup, který uchazečka ve 

své práci zvolila. Vedle právní analýzy je proto značná část práce zaměřena na analýzu spíše 

ekonomickou, která se věnuje vývoji na trhu telekomunikací, velikostí podílů jednotlivých soutěžitelů 

a vývojem jejich postavení v důsledku přijaté právní regulace. Volbou metodologie se tak disertantka 

přihlásila k novému trendu v hodnocení legislativy, což je třeba jistě ocenit. Můj oponentský 

posudek se ovšem, pochopitelně, omezuje spíše na otázky právní, detailní posouzení ekonomických 

aspektů je mimo mé odborné možnosti.  

 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní autorka definuje základní pojmy a přibližuje 

problematiku síťových odvětví v ekonomice, ve druhé kapitole nastiňuje historický vývoj právní 

regulace telekomunikací a její cíle, ve třetí kapitole, která by měla být, dle mého názoru, kritickým 

přínosem práce, autorka vymezuje základní problémy současné regulace sektoru telekomunikací. 

Následující kapitola je věnována vývoji evropských telekomunikačních trhů, vývoji v chování 

soutěžitelů, který má být potvrzením hypotéz o problémovém dopadu právní regulace a konečně 

pátá kapitola je věnována regulaci telekomunikací v českém správním prostředí. Již z uvedeného 

přehledu je zřejmé, že kromě výše uvedeného multidisciplinárního přístupu disertantka využila i 

metody komparativní analýzy, což jistě přináší i zajímavý pohled na právní regulaci českou.   

 



 Již v úvodu práce vyslovuje autorka značnou skepsi k účelnosti a přiměřenosti unijního 

právního rámce (str. 12), když uvádí, že regulace odvětví telekomunikací již dávno nenahrazuje 

fungování hospodářské soutěže, ale „drakonicky zasahuje do podnikání“ na telekomunikačním trhu. 

Přestože bych nevolila tak expresivní výrazy, do jisté míry bych souhlasila s tím, že právní regulace, a 

to především na unijní úrovni, nereflektovala skutečnost, že technickým vývojem mobilních 

operátorů přestalo toto odvětví do určité míry splňovat základní rysy odvětví síťového a že již není 

tak významného faktického důvodu k regulaci s cílem zachování hospodářské soutěže. Místo aby 

právní regulace na tuto skutečnost reagovala, zůstala hypertrofovaná a naopak se dále rozvíjela. 

Disertantka si proto klade správně otázku, zda je současná právní úprava v oblasti telekomunikací 

proporcionální a chováním soutěžitelů na trhu pak dokládá vliv takové hypertrofované regulace na 

fungování trhu.  S tím souvisí i pohled na právní regulaci z hlediska pravidel hospodářské soutěže, 

resp. Z pohledu čl. 101 SFEU. Je třeba v této souvislosti konstatovat, že poměrně málo pozornosti se 

v práci věnuje samotnému působení pravidel hospodářské soutěže jako kontroly ex post v tomto 

odvětví, a proto by se měla na otázky spojené s potenciálem těchto pravidel uchazečka soustředit 

během obhajoby své práce.  

 

Práce se podrobně věnuje historickému vývoji české právní úpravy a procesu jejího přijímání, 

z pohledu právní teorie je jistě zajímavé využití institutu opatření obecné povahy (str. 83 an.), které 

je právě spojováno s elektronickou komunikací. Bylo by zajímavé se seznámit s názorem autorky na 

materiální pojetí tohoto institutu, které nakonec v souvislosti s jinou oblastí regulace (územním 

plánováním) na základě ústavního nálezu převážilo silou judikatury.  

 

Konečně je třeba uvést, že v závěru práce zůstala autorka, bohužel, svoji přílišnou obecností 

dlužna očekáváním vyjádřeným v úvodní části práce. Autorka odkazuje v obecné rovině na 

dokumenty politické a strategické povahu (unijní i české strategické dokumenty), které by měly 

pomoci k vytvoření evropského digitálního trhu na základě revize stávajícího regulačního rámce 

„optimalizovat právní úpravu“.  Současně odkazuje i na deklarované záměry nové unijní garnitury. 

Konkretizace nedostatků a řešení se, bohužel, v tomto obecném ideologickém rámci poněkud vytrácí. 

Disertantka sleduje pro myšlenku „nahrazení sektorové regulace regulací soutěžně-právní“(str. 186), 

zůstává však i v tomto případě na obecné úrovni argumentace. V této části by měla autorka navázat 

na problematické body regulace analyzované v části třetí.  

 

Nakonec svého posudku bych chtěla ještě jednou vyzdvihnout multidisciplinární přístup 

k analýze dopadů regulativního rámce, ocenit práci s prameny a literaturou, snahu doložit 

ekonomické hodnocení vývoje trhu i přehlednými a ilustrativními grafy (zejména v souvislosti 

s cenovým roamingu)i  které mohou odrazit i vývojovou tendenci. 

 

Závěr: Uchazečka splnila, dle mého názoru, požadavky kladené na zpracování disertační 

práce, oceňuji zejména nový přístup ke zpracování problematiky právní regulace telekomunikací a 

doporučuji proto tuto práci k obhajobě.   

         

V Praze dne 19. ledna 2016 



 


