
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 

Katedra obchodního práva PF UK 

 

Posudek k diplomové práci paní Lenky Petrákové 

na téma „Nová úprava soukromoprávního vymáhání náhrady 

škody způsobené protisoutěžním jednáním“ 

 

 

Rozsah práce: 60 stran 

Datum odevzdání práce: 14. 11. 2017 (lhůta pro obhajobu uplyne dne 12. 2. 2018)  

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně / Provedeno nikoliv řádně / Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn / Cíl spíše nesplněn / Cíl nesplněn 

nebo vůbec nestanoven 

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: …) 

 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami:… / Zvolena 

nevhodně (odůvodnění: ….) 

 



Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Ne (odůvodnění: ….) 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Dostatečně / Nedostatečně (odůvodnění: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (dvě anglická monografie a osm anglických článků) / Ne 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

Diplomantka nezpracovala zákonnou úpravu komplexně, učinila tak však záměrně a po 

dohodě se mnou, když se vhodně rozhodla analyzovat klíčové sporné body nové úpravy. 

 

Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: … / Nedostatečné (odůvodnění: 

…) 

 

Komparace s jinou právní úpravou: Ano / Ne 

I s ohledem na provedenou analýzu dílčích zákonných řešení ze strany zákonodárce 

(nepředepsaných evropskou směrnicí) by jistě bylo podnětné učinit srovnání s jinými 

národními řešeními. 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: Kapitola 3.3 (s. 29 – 31) má jiné 

řádkování. 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: … 

 

Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

Počátek a běh promlčecí lhůty v souvislosti s několika aplikovatelnými předpisy. 



 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň textu (z hlediska užívání odborné terminologie): Standardní / Dostatečná 

s těmito výhradami: Poněkud rušivě působí nadužívání velkých písmen. / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 

 

Stylistická úroveň textu (čtivost, přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: 

Přehlednosti textu by jistě prospělo neužívání tak rozsáhlých odstavců – mnohé z nich 

překračuje délku celé jedné strany (s. 16, 23, 26, 30, 34, 38, 40, 44, 45, 47, 48). / 

Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 

 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

Autor vhodně zasadila zvolené téma do kontextu práva proti omezování hospodářské soutěže. 

Souhlasím přitom s tezí, že smyslem současné tendence není nastolit private enforcement jako 

plnohodnotnou alternativu k veřejnoprávnímu postihu. Rozhodně tedy nemá být docíleno 

efektů, které by ve výsledku dosavadní nástroje veřejnoprávního postihu podlamovaly (viz 

omezený přístup k dokumentům soutěžního úřadu a privilegovaná úprava odpovědnosti 

úspěšných zájemců o program shovívavosti). 

 

Za zvlášť zdařilou považuji analýzu aplikovatelného režimu promlčení, který si vskutku tuto 

detailní analýzu žádá s ohledem na rekodifikaci, různého řešení intertemporality a skutečností 

relevantních pro počátek běhu lhůty.  

 

Z dílčích připomínek: 

 Bylo by vhodné v práci zdůraznit odlišný přístup předrekodifikační a nové úpravy k 

určení okamžiku vzniku škody u osoby v důsledku zaplacení vyšší ceny za plnění od 

dodavatele. 

 Při řešení jednotlivých režimů se diplomantka spíše vyhnula analýze režimu dle 

obchodního zákoníku, byť je pravdou, že toto sama deklarovala na s. 28. 

 Na s. 29 autorka uvádí, že v našem právnímu řádu neexistuje možnost přisouzení 

kompenzační či sankční náhrady škody – s tím nelze souhlasit (kompenzační funkce je 

klíčová). 

 (S. 29) – odklad vymáhání náhrady kvůli navýšení úroku z prodlení – nepovažuji za 

vážný problém. Nezapomínejme, že podmínkou je předchozí výzva dlužníkovi k 

zaplacení. Ten proto bude o uplatněném právu a jeho rozsahu vědět a může narůstání 

výše úroku z prodlení zabránit dobrovolnou úhradou. Výjimečné případy záměrného 

oddalování podání žaloby pak lze postihovat odepřením soudní ochrany nepoctivému 

výkonu práva. 

 Nesdílím autorčiny obavy z „extenzivní úpravy promlčení ve prospěch poškozených“ 

(s. 37), ale respektuji její názor doprovozený potřebnou argumentací. 

 Vymezení pojmu malých a středních podnikatelů není obsaženo přímo v zákoně z 

roku 2002 (s. 48), i ten ještě odkazuje na evropské nařízení. 

 Jistota skládaná žadatelem o zpřístupnění dokumentů – při řešení této úpravy bylo 

vhodné neomezit se na vlastní úvahy, ale vyjít i z obdobné úpravy v případě návrhu na 

vydání předběžného opatření dle OSŘ. 

 

 



5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Považuje diplomantka za možný postup soudu, který na základě domněnky vzniku škody po 

prokázání existence soutěžního deliktu určí dle vlastní úvahy (dle § 4 odst. 4 zákona) výši 

přiznané škody bez toho, aby poškozený prokázal výši škody? 

 

Lze považovat pro řešené soudní řízení o vymáhání náhrady „soutěžní“ škody za vhodné 

aktuálně diskutované zavedení institutu hromadné žaloby do českého právního řádu (jaké jsou 

argumenty pro i proti)?  

 

Autorka uvádí (s odkazem na M. Petra), že konzultace soudu s ÚOHS v otázce určení výše 

škody sice není v zákoně upravena, ale takovému postupu žádné procesněprávní ustanovení 

nebrání (s. 40). Jakou podobu by s ohledem na současné znění OSŘ mohla tato spolupráce 

mít? 

 

Jakými argumenty lze odůvodnit, že není na místě v nové úpravě upravovat náhradu škody 

způsobenou v důsledku nepovoleného spojení soutěžitelů a narušování hospodářské soutěže 

orgánem veřejné moci (s. 3)? 

 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť rozhodně splňuje předepsané předpoklady. Autorka 

zaměření tématu vhodně zvolila a je zjevné, že do zkoumané problematiky řádně pronikla. Na 

tom nic nemění dílčí obsahové a formální (stylistické) připomínky k výslednému textu. Lze 

předpokládat, že vady stylistiky jdou na vrub relativně rychlému zpracování práce. Předběžně 

navrhuji práci klasifikovat stupněm velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 6. 12. 2017 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 

 


