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1. Volba tématu 

 

Diplomant zvolil  pro svoji diplomovou práci  originální a současně značně náročné téma 

zahrnující problematiku spadající do oboru soutěžního práva a současně i mezinárodního práva 

soukromého. Zpracování tématu nad to vyžaduje i znalosti obecného práva občanského.  

Interdisciplinární témata patří tradičně k obtížnějším, jsou ale současně – vzhledem k  

návaznosti jednotlivých oborů -   přínosná. 

 

  

2. Samostatnost zpracování tématu 

 

Uchazeč zpracoval své téma samostatně.  

 

    

 

 

3. Struktura diplomové práce a její metoda 

 

Práce má logickou strukturu. Je  členěna do pěti  základních kapitol, v nichž je nejprve 

obecně vymezena problematika soutěžního práva a způsobů jeho vymáhání a vysvětlen 

mezinárodní prvek ve vztahu k soutěžnímu právu. Následně se text zaměřuje na náhradu škody 

v ČR, Německu a Anglii. Třetí kapitola je věnována procesním aspektům uplatňování nároků 

na náhradu škody z porušení soutěžního práva, čtvrtá a pátá se zaměřuje na mezinárodní soudní 

příslušnost a rozhodné právo. Diplomní text je zakončen závěrem, v němž diplomant stručně  

shrnul některé poznatky, k nimž dospěl zpracováním zvolené látky. 

Cíle, které diplomant formuluje na s. 2,  v zásadě tematicky odpovídají jednotlivým částem 

práce. K použité metodologii se autor nevyjadřuje. Z textu je však zřejmé, že metodologicky 

postupuje   od obecného ke zvláštnímu (viz druhá kapitola obecně vymezující problematiku 

soutěžního práva, na niž navazují speciální pojednání).  Dále pracuje s metodou deskriptivní, 

dále analytickou a syntetickou. Postrádám však  uplatnění metody komparační, ačkoli by se 

nabízela (zejména alespoň dílčí srovnání vybraných národních právních úprav náhrady škody).  

Použité metody odpovídají v zásadě cíli práce.    

 

 

 

4. Formální stránka a práce s odbornou literaturou 

 



Po formální stránce má posuzovaný text odpovídající úroveň. Na seznamu literatury je patrné, 

že autor zvolil téma, které je dosud zpracováno ve značně omezené míře. Musel tudíž pracovat 

převážně s obecněji zaměřenými díly. Seznam literatury nicméně obsahuje reprezentativní 

odborné prameny, a to jak česky, tak anglicky psané literatury. Vzhledem k tématu práce je 

zcela na místě, že diplomant pracoval i s judikaturou, a to především evropskou. Na použitý 

pramen je odkazováno v souladu s citačními pravidly. Z gramatického pohledu je ale třeba 

autora upozornit, že poznámky pod čarou jsou větami, které končí tečkou.  

 

    

 

5. Obsahová úroveň práce 

 

Z textu i z konzultací k diplomové práci je zřejmé zaujetí diplomanta pro zvolené téma. 

Diplomant si musel pro  zpracování zvolené problematiky vytvořit, resp. ujasnit si její širší 

teoretický základ (zejména pokud jde o obecné předpoklady vzniku práva na náhradu škody). 

To je značně náročný úkol, neboť problematika právních podmínek a způsobů  náhrady  škody 

je téma, které by vydalo na  samostatnou diplomovou práci a v současné době je tato  úprava 

v občanském zákoníku předmětem živých a dosud neuzavřených diskusí. Lze konstatovat, že 

diplomant – přes některé dílčí nepřesnosti či zkratkovitá vyjádření – tento úkol zvládl.  Za 

zajímavé považuji, že zařadil do své práce i  pojednání o německém a anglickém deliktním 

právu. Jak uvedeno výše, postrádám však alespoň dílčí srovnávací závěry, byť komparace patří 

k velmi náročným pracovním metodám při tvorbě odborného textu. Velmi povšechné 

zobecnění lze nalézt v závěru na s. 46.  

Vzhledem k tomu, že téma není dosud dostatečně pokryto odbornou literaturou, klade řadu 

otázek a některé z nich diplomant otvírá i ve své práci. Byť jsou některé jeho názory diskusní 

(např. dovození odpovědnosti podniku) a jen „lehce nahozené“, lze ocenit, že se k nim autor 

vyjadřuje, resp. zaujímá vlastní  stanovisko.  

  

Z dílčích připomínek, resp. diskusních námětů  lze uvést následující: 

- Obecnou poznámku mám ke zjednodušenému rozlišování soutěžního práva na 

soukromoprávní (nekalá soutěž) a veřejnoprávní větev (s. 1., 11). Autor sice správně 

zdůrazňuje  „tradiční“ soukromoprávní pojetí. Je však třeba vidět (a případně i zmínit), 

že současné právo nekalé soutěže má významné veřejnoprávní aspekty spojené 

především s ochranou spotřebitele, takže je na místě hovořit spíše o převážně 

soukromoprávní povaze práva nekalé soutěže. 

- Postřehy o problémech a paralelním vymáháním soukromoprávní a veřejnoprávního 

úpravy soutěžního práva jsou zajímavé (s. 5).  

- Na s. 1 má být  promiscue. 

- Vymezení škody na s. 15 je zkratkovité, resp. nepřesné – nejde o újmu na majetku a 

dluzích,  ale  o  vznik dluhu, který by jinak poškozený neměl.   

- Pojednání o podniku ve smyslu evropského práva (s. 25) je na místě a jeho vymezení je 

správné. Mám však za to, že více měl být akcentován znak autonomního chování, jinak 

řečeno skutečnost, že (např. určitá skupina) vystupuje na evropském trhuj jednotně.  

V návaznosti na to jsou zajímavé autory úvahy o pasivní legitimaci. 

- Rozpaky budí stručné pojednání o obecných zásadách odpovědnosti u obchodních 

korporacích. Diplomant zaměňuje resp. nepřesně pracuje s pojmy odpovědnosti a  

ručení (s. 28). Nesprávná je též zmínka o odpovědnosti členů statutárních orgánů, neboť 

ti při porušení svých povinností odpovídají „své“ společnosti a nikoli třetím osobám.   

Jiná otázka jej jejich případné ručení za dluhy společnosti (§ 159 obč. zák.). O možnosti 



ručení třetích osob (nikoli tudíž zejména členů volených orgánů)  za dluhy společnosti 

(resp. o  jedné z těchto možností) činí autor jen  letmou zmínku na s. 29.  

- Větší prostor by si zřejmě zasloužilo pojednání o čisté  ekonomické újmě, kterou autor 

spíše glosuje. Tomuto tématu by se mohl více věnovat v rámci obhajoby. Stejně tak by 

se  mohl zaměřit i na  připravovanou právní úpravu hromadných žalob v ČR.  

 

 

 

6.  Závěr 

 

Celkově považuji diplomovou práci za  zajímavou. Přes některé nedostatky práce se kloním 

k hodnocení  „velmi dobře“ až „výborně“ (v závislosti na vystoupení diplomanta při obhajobě). 

To zejména  vzhledem k obtížnosti tématu,  absenci jeho systematické úpravy v české odborné 

literatuře. Shrnuji tudíž, že diplomová práce splňuje předpoklady kladené na tento typ 

odborného textu a je způsobilá obhajoby, k níž ji tímto doporučuji.  

 

 

 

Praha, 25. března 2018 
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