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Hodnocení obsahu diplomové práce 

Dalibor Zapletal si za téma své diplomové práce zvolil jak z teoretického, tak praktického 

pohledu velmi aktuální a podnětnou problematiku. Soustředil se na vnitrostátní právní 

zakotvení působení práva Evropské unie (v době přistoupení Spojeného království ještě práva 

ES), současnou situaci ohledně právního provedení plánovaného vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie a konečně i náhled možných důsledků tohoto vystoupení v různých 

oblastech vnitrostátního právního řádu. Tuto tematicky složitou látku je obtížné pojmout 

s potřebnou dávkou podrobností srozumitelně a vyváženě, ale autorovi se to podle mého 

názoru podařilo, což je klíčové pro celkové hodnocení práce. 

Následující poznámky k obsahu práce jsou svou povahou dílčího, určitě nikoli zásadního 

charakteru, a souhrnné kladné hodnocení z mého pohledu neoslabují.  

Autor na vícero místech opakuje, že ústava Spojeného království je nepsaná (a takto je 

charakterizována i většinou českých pramenů, viz níže pozn. 1). Aniž bych zabíhala do 

podrobností, protože vím, že si diplomant uvědomuje, že britská ústava obsahuje vedle 

nepsaných pramenů i řadu psaných pramenů (viz i samotný Zákon o Evropských 

společenstvích z roku 1972, Zákon o lidských právech z roku 1998, devoluční zákony aj.), pouze 

upozorňuji na to, že některé texty preferují označování takové ústavy jako ústavy 

nekodifikované, protože je složena z vícero různých pramenů, psaných i nepsaných (a 

v případě Spojeného království jak pramenů právních, tak neprávních). Ovšem i takové 

označení není úplně jednoznačné a vyvolává další otázky. Možná bychom mohli i říct, že ústava 

Spojeného království, resp. její psaná část, není ústavou ve formálním slova smyslu.  

Jedná se o slovíčkaření, ale i proto se domnívám, že je nejlepší popsat stav takový, jaký je, a 

nehledat nějakou jednoduchou charakteristiku britské ústavy, která spíše zatemňuje. Colin 

Marshall tak například uvádí, že máme čtyři různé smysly toho, jak lze chápat výraz ústava. A) 

jako kombinaci právních a neprávních pravidel, která vytvářejí rámec vládnutí, B) jako jeden 

dokument, který byl přijat předepsaným postupem jako základní zákon státu a nese takové 



označení, C) jako soubor všech právních pravidel, ať už obsažených v zákonech, soudních 

rozhodnutích, mezinárodních smlouvách atd., které působí na systém vládnutí ve státě, a D) 

jako soubor zákonů, které mají speciální status a mohou být zrušeny jen speciální parlamentní 

procedurou (tj. to, co se u nás zpravidla označuje ústavou ve formálním smyslu1). Spojené 

království má pak ústavu ve smyslu A a C, nemá však ústavu ve smyslu B a D.2 

Přesunu-li si k podstatnějším obsahovým částem práce, velmi oceňuji, že se autor neomezil 

jen na problematiku právního provedení Brexitu jako takovou, ale že se zamýšlel i nad 

důsledky, které vystoupení z EU může ve vybraných právních oblastech mít. Mám opět jen 

dílčí poznámky ke dvěma oblastem, jimž se autor věnuje.  

V oblasti ochrany lidských práv samozřejmě souhlasím, že tím, že se na stát již nebude 

aplikovat Listina základních práv EU, může dojít k ponížení stupně i rozsahu ochrany základních 

práv. Nepovažuji za úplně přesné uvádět, že tak například zmizí z britského práva ochrana tzv. 

výhrady svědomí, protože ta je v určité míře chráněna i Evropským soudem pro lidská práva 

na poli čl. 9 Evropské úmluvy o lidských právech, a zároveň čl. 10 Listiny základních práv EU ji 

výslovně upravuje tak, že je uznávána v souladu s ústavními tradicemi vnitrostátních právních 

řádů (což samozřejmě v praxi neznamená, že ji nebude Evropský soudní dvůr vykládat 

extenzivněji).  

Zároveň se domnívám, že vztah Spojeného království k právu EU včetně Listiny základních práv 

EU a k ochraně poskytované Evropskou úmluvou o lidských právech má dimenzi, která není na 

první pohled zřejmá. Spolu s vystoupením z EU mohou posílit hlasy, které brojí proti tomu, aby 

byla zachována současná podoba působení Evropské úmluvy o lidských právech (cestou 

Zákona o lidských právech z roku 1998) a stojí o novou úpravu vnitrostátního provedení, která 

by ještě více posílila možnosti vnitrostátně rozhodovat odchylně od Evropského soudu pro 

lidská práva. I v tomto ohledu působí v Británii silné odstředivé tendence (patrné již např. za 

Davida Camerona). 

Na stranu druhou by bylo možné více promyslet i některé koncepce tzv. common law 

constitutionalism (rivala suverenity Parlamentu), podle nichž by soudci mohli rozvinout 

soudcovské právo v oblasti ochrany lidských práv tak, aby nedošlo k poklesu jeho obsahové 

ochrany ani po vystoupení z EU (čímž by chránili „common law ústavu“).  

V kontextu problematiky Brexitu a devolvovaných pravomocí se autor zabývá povahou tzv. 

Sewel convention, tedy zvyklosti, podle níž v situacích, kdy Parlament ve Westminsteru přijímá 

                                                           
1 Např. J. FILIP, J. SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Wolters Kluwer 2011, str. 85, 86. Tito autoři však také chápou termín 
nepsaná ústava tak, že je to ústava složená z psaných i nepsaných právních pramenů, jako jsou precedenty a 
obyčeje. 
2 C. MARSHALL, The Constitution: Its Theory and Interpretation. In V. BOGDANOR (ed.). The British Constitution 
in the Twentieth Century. The British Academy. OUP 2003. str. 31. Domnívám se, že lze stále souhlasit s tím, že 
ústava ve smyslu D není v případě Spojeného království dána, protože i materiálně ústavní legislativa (ve smyslu 
rozhodnutí Thoburn a HS2) je derogovatelná běžným zákonem (ačkoliv zde musí být výslovně uvedeno, že 
dochází ke zrušení takového zákonného ustanovení a neuplatní se plně princip implicitního zrušení starší normy 
normou novou téhož obsahu). 



legislativu v oblasti, která je v působnosti Skotského parlamentu (resp. Waleského 

shromáždění), nečiní tak normálně bez výslovného souhlasu regionálního parlamentu. Tato 

zvyklost dostala i legislativní vyjádření v rámci Zákona o Skotsku a Zákona o vládě Walesu (tzv. 

legislative consent motion). Zmiňuje debatu o povaze takto do zákona zakomponované 

konvence v rozsudku Miller, kdy správně uvádí, že podle Nejvyššího soudu zákonné zakotvení 

ještě z konvence právní, vymahatelné pravidlo nečiní. Domnívám se, že zde má svůj význam i 

to, jak soudci pečlivě zkoumají formulaci příslušného zákonného ustanovení, které lze opravdu 

vyložit tak, že westminsterský Parlament pouze uznává existenci soudně nevymahatelné 

ústavní konvence, že ji nemění na zákonnou normu. Neztotožňuji se však s názorem autora, 

že soudci Nejvyššího soudu vlastně neřekli, jak lze etablovanou ústavní konvenci postavit na 

roveň zákonu (str. 56). Podle mého názoru lze naopak ze slov soudců vyčíst, že právě jasný 

zákonný text by tuto proměnu provést mohl a soudci by ji respektovali. 

 

Hodnocení formálních kritérií diplomové práce 

Diplomová práce je napsána čtivě, s minimem překlepových, stylistických či interpunkčních 

chyb. Opět musím ocenit, že je složité téma prezentováno i formálně značně přehledně. Autor 

pracuje s řadou zahraničních materiálů, které v pořádku cituje. 

 

Celkový závěr 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou. Přináší kvalitní zpracování tématu, otázek, 

které si autor vytýčil. Určitou vítanou nadstavbu, kterou lze případně začlenit do ústní 

obhajoby práce, bych viděla v zamyšlení se na tím, jaké poučení plyne pro budoucnost 

Spojeného království, EU i jejích členských států z hlediska nastavení právních i mimoprávních 

požadavků na konání klíčových referend, jako bylo to o Brexitu, a čím může být dáno, že 

tradiční a vzorová parlamentní demokracie se může dostat do tak svízelné, rozvrácené ústavní 

situace, v jaké se nyní nachází. Zajímalo by mě též, jak autor hodnotí postup Evropské unie při 

vyjednávání o vystoupení Spojeného království a jak může její postup v následujících týdnech 

ovlivnit případné separační tendence, částečně přítomné i v jiných částech Unie. 

 

V Říčanech dne 18.1.2019       Miluše Kindlová   

 

 


