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Obecná charakteristika práce:  

Posuzovaná práce je věnována dílčímu tématu kontroly státních podpor dle práva EU, které 

se v posledních letech stalo velmi aktuální a zajímavou problematikou, na níž jsou testovány 

hranice této části práva EU a také nové směry jeho dalšího vývoje. Téma je tedy nepochybně 

vhodné jako předmět absolventské práce a objasnění jeho právních aspektů je i obecně 

přínosné. 

Autor nahlédl vývoj přístupu práva státních podpor EU k financování dopravní infrastruktury 

ze dvou rozdílných, ale současně se doplňujících pohledů. Problematiku financování letištní 

infrastruktury analyzoval skrze přelomové rozhodnutí orgánů EU ve věci Leipzig-Halle. 

Osvětlil jak vývoj předcházející tomuto mezníku, tak následující „post-Leipzig“ období. Dílčí 

závěry ohledně přístupu prává státních podpor EU k financování letištní infrastruktury pak 

konfrontoval s přístupem stejných orgánů EU k financování železniční (drážní) infrastruktury.  

Práce má celkem osmdesát čtyři strany vlastního textu, je vybavena podrobným obsahem, 

seznamem zkratek a použité literatury, abstrakty a klíčovými slovy v českém i anglickém 

jazycích. Nechybí standardní poznámkový aparát. Po formální stránce je zpracována 

úhledně, v požadované úpravě.  

 

Klady práce:  

Autor přistoupil k práci velmi samostatně a originálně, již od vymezení zkoumané 

problematiky, přes metodologii jejího zkoumání, až po strukturu jejího textového zpracování.  

Výsledkem jeho úsilí je informačně i analyticky hodnotné zmapování určitého přesně 

vymezeného úseku problematiky, které vyžadovalo důkladné seznámení se s rozhodovací 

praxí Komise a Soudního dvora, ale i s přípravnými pracemi a diskusemi, které předcházely 

vydáním jednotlivých Pokynů Komise a samozřejmě i vlastní kriticko-komparativní přístup 

autora k jejich hodnocení. Předložená práce je tak v rámci vymezené problematiky logicky 

strukturovaným, faktograficky přesným a analyticky propracovaným dílem, které by mohlo 

být přínosné i pro veřejné zadavatele v sektoru velkých dopravních staveb.  



Celkovému vyznění díla velmi prospělo autorovo rozhodnutí doplnit vlastní výkladově 

analytický text dílčími shrnujícími závěry a také tabulkami, které dále pomáhají orientaci 

čtenáře v labyrintu kritérií užívaných orgány EU při posuzování existence státní pomoci.  

Ocenění zasluhuje autorova práce s prameny. Již sama pramenná základna práce je velmi 

bohatá (96 položek) a je z ní patrné, že autor nastudoval velkou část dostupných a aktuálních 

zdrojů ke zkoumané problematice. Celkem 137 odkazů pod čarou také svědčí o tom, že 

prameny důkladně vytěžil pro potřeby svého textu.  

    

Nedostatky práce:  

Obsahově je práce, co do sdělovaných skutečností, jejich analýzy a použité argumentace, bez 

zjevných nedostatků, které by mohly mít vliv na její hodnocení.  

Za nedostatky je tedy možné označit jen některé gramatické a ortografické chyby, které se 

v textu objevují – např. shoda podmětu s přísudkem na str. 13 ve druhé větě třetího 

odstavce, nebo zkomolení příjmení nynějšího předsedy Evropské komise J.-C. Junckera na 

„Junker“ hned na první straně textu. Ne vždy je v práci respektován zvolený čas výkladu, 

který místy přechází (např. opět str. 13) z času minulého do přítomného.  

Závěru by prospělo nesledování obsahu práce, ale nalezení samostatné logiky řazení výkladu 

vlastních analytických vývodů a zjištění.   

 

Celkové hodnocení práce:  

Drobné překlepy a gramatické či stylistické neobratnosti v textu nemají takový význam, aby 

převážily nad celkově velmi samostatným, zajímavým a přínosným zpracováním jejího 

obsahu. Diplomovou práci proto navrhuji hodnotit stupněm výborně.  

 

Otázka pro obhajobu:  

Lze analytický závěr práce, dle něhož existence či stupeň rozvoje soutěže mezi správci-

provozovateli dopravní infrastruktury rozhoduje o existenci státní pomoci (samozřejmě při 

jejím financování či ko-financování z veřejných prostředků a splnění dalších podmínek č. 107 

odst. 1 SFEU), vztáhnout i na další její druhy? Lze stejným způsobem posoudit financování 

např. dálnic, přístavů, silničních tahů, či lanových drah v horských střediscích, případně 

cyklostezek v městských aglomeracích?     
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