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I. 

 Téma diplomové práce 

 Diplomant si vybral ke zpracování specifické téma z oblasti regulace veřejných podpor 

v EU týkající se možnosti financování dopravních infrastruktur ze strany členských států. 

Autor se ve své práci zabývá konkrétně jednak leteckou, jednak drážní infrastrukturou. 

Zpracování diplomové práce na toto téma považuji za přínosné, neboť se jedná o 

problematiku rozvoje dopravní infrastruktury aktuální pro všechny členské státy EU. 

 Zpracování tématu klade na autora vyšší nároky, neboť se nejedná o téma ryze právní, 

ale interdisciplinární, jak je pro oblast hospodářské soutěže příznačné, které vyžaduje také 

znalosti z oblasti ekonomie. 

 

 

II. 

Obsahová a formální úroveň práce 

Diplomant předkládá dle mého názoru dobře zpracovanou a zajímavou diplomovou 

práci. Práce je logicky a přehledně strukturovaná, obsahuje dvě hlavní části, první věnovanou 

letecké infrastruktuře a druhou drážní infrastruktuře. V názvu kapitoly 1 první části by ovšem 

měla být výslovně uvedena „letecká“ infrastruktura namísto „dopravní“, neboť autor se jiné 

než letecké infrastruktuře v podstatě nevěnuje. Diplomant chronologicky rozebírá vývoj této 

problematiky, zejména přijetí jednotlivých leteckých pokynů Evropskou komisí, dále sérii 

rozhodnutí v klíčové věci Leipzig-Halle“ a další relevantní rozhodnutí Evropské komise a 

Soudního dvora EU. V závěru první části (kapitola 3.7.) se autor snaží odpovědět na 

jednotlivé dílčí, nicméně zásadní otázky poskytování veřejných podpor v souvislosti 
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s rozvojem letecké infrastruktury, jakými jsou kvalifikace financování jako veřejné podpory, 

slučitelnost veřejné podpory s vnitřním trhem ad. 

Druhá část diplomové práce je věnována možnostem financování drážní 

infrastruktury, která je ovšem podle slov diplomanta méně liberalizovaná a nelze příliš 

uvažovat o hospodářské soutěži v této oblasti, resp. patrně jen – podle názoru Komise – 

v souvislosti s mezinárodními koridory. Druhá část práce je tak méně rozsáhlá. V poslední 

kapitole této části se autor snaží o komparaci drážní a letecké infrastruktury z pohledu práva 

veřejných podpor. 

 Diplomant dle mého názoru prokázal dobrou orientaci ve specifické problematice. 

Část věnovaná financování letecké infrastruktury je s ohledem na již zmíněný vyšší stupeň 

dosažené liberalizace v této oblasti více propracovaná, než část věnovaná drážní problematice. 

Za účelné považuji zařazení autorem zpracovaných přehledných tabulek, např. na str. 68. Je 

škoda, že autor podstatněji nerozpracoval dílčí témata nastíněná v kapitole 3.7., jakými jsou 

např. národní režimy podpor. 

Práce je čtivá a srozumitelná, autor používá vhodné vědecké metody, zejména 

analyticko-syntetickou a komparativní. Z hlediska formálního předkládaná práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce. Gramatická i stylistická úroveň je dobrá, drobné 

chyby či překlepy nesnižují výrazně celkovou kvalitu práce, seznam zkratek je ovšem třeba 

řadit abecedně. Diplomant pracuje s množstvím odborné literatury včetně cizojazyčné, na 

kterou v textu průběžně odkazuje, zpracovává také relevantní rozhodnutí Evropské komise a 

Soudního dvora EU. 

Jako celek považuji předloženou diplomovou práci za kvalitní a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. 

 

 

III. 

Téma k ústní obhajobě 

Posuďte výhody a nevýhody financování rozvoje letecké infrastruktury z unijních fondů na 

straně jedné a financování z čistě státních prostředků na straně druhé z pohledu České 

republiky jako členského státu EU.  
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IV.  

Závěr 

 S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně, podle výsledku obhajoby. 

 

V Praze dne 5. 6. 2017 

 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 


