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POSUDEK ŠKOLITELE 

Jméno disertantky: Válková Irena Mgr. Ing. 

Téma práce: Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské 
unie a finančních mechanismů v České republice 

Rozsah práce: 334 903 znaků včetně mezer (podle prohlášení) 

Datum odevzdání práce: 26. února 2020 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Disertantka si jako téma své disertační práce zvolila problematiku z oblasti rozpočtového 
práva, a to téma týkající se poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie 
a finančních mechanismů v České republice. Mohlo by se zdát, že téma není zcela aktuální, a to 
s ohledem na to, že Česká republika vstoupila do Evropské unie již v roce 2004, ovšem nutnost 
přijmout nový víceletý finanční rámec na evropské úrovni a složitost právního prostředí 
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů činí 
z tématu disertační práce téma velmi aktuální. Zároveň jde o téma v právní oblasti nové 
s výrazným teoretickým potenciálem pro obor finančního práva a finanční vědy. Disertační 
práce na téma „Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie 
a finančních mechanismů v České republice“ proto může být velmi přínosná. 

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

Disertantkou zvolené téma je tématem, které je v tuzemské literatuře zabývající se finančním 
právem velmi málo zpracovávaným, spíše se mu věnují odborníci z oblasti ekonomie. Má-li být 
téma řádně teoreticky zpracováno, jde o téma poměrně náročné. Problematiku poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů není možné úspěšně 
zvládnout bez studia celé řady podkladů a bez teoretických právních znalostí nejenom 
finančního, resp. rozpočtového, práva, ale i obecné teorie práva a práva soukromého. 
Potřebné jsou i znalosti jiných vědních oborů, zejména ekonomie. Vstupních údajů pro 
zpracování disertační práce mohla mít disertantka dostatek, a to nejenom odbornou literaturu, 
ale zejména příslušné právní předpisy a internetové zdroje. Zpracovat téma je možné 
kvalitativní metodou a použít zvláště analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu 
přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování 
obsahu, úvodu, šesti částí, závěru, seznamu zkratek a seznamu použitých zdrojů. Na konec 
práce je zařazen název práce, abstrakt a klíčová slova, a to v českém jazyce a anglickém jazyce.  

Po úvodu, ve kterém disertantka uvádí cíl své disertační práce (poskytnout ucelený přehled 
o systematice právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva, zhodnotit tyto 
aspekty z pohledu právních principů pomocí metod interpretace práva, konfrontovat je se 
skutečnými potřebami praxe a navrhnout možné řešení problémových oblastí do budoucna, 
které by mohlo být podkladem pro změnu právní úpravy de lege ferenda), klade si výzkumnou 
otázku (Jak zlepšit kvalitu finanční informace?), uvádí použité metody a popisuje strukturu 
práce, následuje část vymezující téma prostřednictvím vybraných právních pojmů. Další tři 
části disertační práce se věnují problematice právní regulace poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů na nadnárodní, mezinárodní 
a národní úrovni. Předmětem páté části disertační práce jsou vybrané informační systémy. 
V šesté části disertantka shrnuje varianty řešení jako podklad pro změnu právní úpravy de lege 
ferenda. V závěru disertační práce disertantka shrnuje výsledky své disertační práce. 
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4. Vyjádření k práci 

V první části disertační práce se disertantka zaměřila na obecné pojmy z teorie práva, které 
jsou podle jejího názoru důležité pro finanční informaci, a na zasazení tématu disertační práce 
do obecných právních kategorií. Pojem „finanční informace“ disertantka vytvořila a definovala 
jako „informaci o právech, pravomocích a povinnostech adresátů finančního práva, které 
vznikají při plánování a poskytování prostředků z rozpočtu EU a FM a informaci o sekundárním 
předmětu finančního práva, kterými jsou tyto peněžní prostředky z rozpočtu EU a FM“. Tuto 
část oceňuji, a to zvláště s ohledem na to, že je ryze právního charakteru, což pro disertantku 
nebylo jednoduché zpracovat. Na závěr části disertantka uvádí, že poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů ovlivňují hned tři systémy 
práva, a to nadnárodní evropské, mezinárodní a vnitrostátní, těm se pak věnuje v následujících 
částech práce. 

Druhá část disertační práce se zabývá právní regulací poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu Evropské a finančních mechanismů na nadnárodní úrovni. Obsah části disertantka 
velmi trefně shrnuje na str. 24 disertační práce. Disertantka se věnuje jednotlivým právním 
principům a promítnutím finanční informace do vybraných pramenů práva. Velmi zajímavá je 
polemika na str. 31 disertační práce týkající se druhu aktu, kterým je přijímán rozpočet 
Evropské unie. Na str. 35 disertační práce je uvedeno, že „grant jako dotaci nechápeme, 
protože jinak by Dům zahraniční spolupráce vůbec národní agenturou nemohl být“. Osobně se 
domnívám, že grant dotací v širokém slova smyslu může být. Velmi přínosná je pasáž týkající se 
grantových dohod (str. 40-41 disertační práce), kde disertantka poté, co kritizuje duplicitu 
a nesourodost informací na internetových stránkách dospívá k závěru, že „pravé a ověřené 
informace bych považovala informace uváděné na oficiálních stránkách programu“. Kvituji 
i zařazení pasáže o „soft law“, o jeho právní závaznosti a oceňuji závěry disertantky zde 
uvedené. Ve shrnutí k části druhé uvádí disertantka zásadní závěry de lege ferenda (např., že 
jasná finanční pravidla by podpořily formalizované dohody, které by byly součástí finančního 
nařízení v přílohách – vzor grantové dohody, dohody o přiznání příspěvku, dohody 
o partnerství, nebo sloučení sdíleného a nepřímého řízení). Významný je i závěr, že 
„Rozpočtová politika spolu s finančními pravidly, které regulují její nástroj rozpočet tak dle 
mého názoru patří mezi výlučné pravomoci EU.“. Předpokládám však, že disertantka má na 
mysli pouze tu část rozpočtové politiky, která se týká poskytování peněžních prostředků 
z tohoto rozpočtu (což uvádí na str. 102 disertační práce). 

Předmětem třetí části disertační práce je právní regulace poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů na mezinárodní úrovni. Nejprve disertantka 
popisuje právní rámec, na jehož základě se peněžní prostředky z finančních mechanismů 
poskytují. Následně pojednává o specifických smlouvách s mezinárodním prvkem. Za velmi 
přínosnou pasáž, a to zejména z hlediska právní teorie, považuji kapitolu, kde disertantka hledá 
odpověď na otázku možného přímého účinku a aplikační přednosti práva finančních 
mechanismů a dospívá k odlišnému závěru, než který je všeobecně přijímán. 

Čtvrtá část disertační práce je věnována právní regulaci poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů na národní úrovni. Obsah části disertantka 
velmi dobře shrnuje na str. 80 disertační práce. Disertantka popisuje rozpočtové postupy 
v rámci státního rozpočtu za oblast prostředků Evropské unie a finančních mechanismů a toky 
těchto prostředků z rozpočtu. Kritizuje zbytečnou administrativní zátěž a dvojí řízení vyplývající 
z toho, že prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů se čerpají a procházejí 
státním rozpočtem. Velmi názorné je schéma na str. 85 disertační práce. Dále se disertantka 
věnuje evropeizaci rozpočtového práva. Dospívá k závěru, který je mi velmi blízký: „Domnívám 
se, že při evropeizaci rozpočtové práva na evropské úrovni se EK (tvůrce a předkladatel právních 
aktů rozpočtového práva) trvale „přehřívá“. Je složen z aktivních lidí, jejichž činnost není dobře 
řízena. To se projevuje tak, že tento orgán chrlí obrovské množství materiálů, ve kterých může 
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být mnoho podnětných nápadů, ty ovšem v takovém objemu a bez dostatečného provázání 
zapadnou.“. Tento stav označuje příhodně jako „organizované neřízení, za který se schovává 
strach z odpovědnosti“ (str. 92 a 93 disertační práce). Pozitivně hodnotím i shrnutí disertantky 
na str. 101 disertační práce ohledně rozložení pravomocí mezi orgány Evropské unie 
a členskými státy při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie. Na závěr 
části se disertantka věnuje aplikaci § 14e a 14f rozpočtových pravidel a tuto právní úpravu 
kritizuje. 

Pátá část disertační práce pojednává o vybraných informačních systémech, a to protože podle 
disertantky „informační systémy hrají při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU 
a finančních mechanismů významnou roli“. Cílem této části je analyzovat využitelnost 
vybraných informačních systémů pro získání požadované finanční informace. Tento cíl není 
zcela naplněn, neboť část je spíše popisného charakteru. 

Stěžejní částí disertační práce je její šestá část označená „Varianty řešení jako podklad pro 
změnu právní úpravy de lege ferenda“. V této části disertantka navrhla „varianty, které mají za 
cíl zlepšit kvalitu finanční informace v souladu s principem řádného finančního řízení, přímého 
účinku a nadřazenosti práva EU i finančních mechanismů, enumerativnosti veřejnoprávních 
pretenzí a právní jistoty“ (str. 130 disertační práce). Disertantka nejprve identifikuje problémy 
současného nastavení poskytování prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních 
mechanismů na národní úrovni, snaží se zohlednit i připravovaný nový víceletý finanční rámec 
a nastiňuje, co by se mělo změnit ve finančních pravidlech na evropské úrovni. Klíčové je 
představení třech možných variant postupu při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
Evropské unie a finančních mechanismů na národní úrovni. Disertantka vždy jednotlivou 
variantu popíše a na závěr uvede její výhody a nevýhody. 

Celkově lze k disertační práci uvést, že z hlediska jejího obsahu jde o vynikající disertační práci 
na dané téma. S ohledem na to, že disertantka zpracování disertační práce se mnou 
konzultovala, nemám k jejímu pojetí a obsahu zásadních výhrad, neboť disertantka všechny mé 
připomínky a požadavky pečlivě vypořádala a zapracovala. Je patrné, že disertantka má 
hluboké teoretické i praktické znalosti rozpočtového práva. Kladem disertační práce je 
analytický přístup k tématu, uvádění vlastních názorů, hodnocení právní úpravy a navržení 
možných změn de lege ferenda (variantně). Domnívám se, že disertantka prokázala schopnost 
a připravenost k samostatné vědecké práci a že disertační práce obsahuje původní výsledky 
činnosti disertantky. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného disertantkou se domnívám, že práce 
cíl naplnila. Disertantka poskytla ucelený přehled o systematice 
právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních 
mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva, 
zhodnotila tyto aspekty z pohledu právních principů pomocí 
metod interpretace práva, konfrontovala je se skutečnými 
potřebami praxe a variantně navrhla možné řešení poskytování 
těchto prostředků, které zcela nepochybně může být 
podkladem pro změnu právní úpravy de lege ferenda. 
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Samostatnost při 
zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že disertantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi pravděpodobné, že 
disertační práce je původním tvůrčím dílem disertantky, což 
ostatně vyplývá z jejího prohlášení.  

Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že bylo 
nalezeno 700 podobných dokumentů. Shoda je však vždy menší 
než 5 %. S ohledem na rozsah protokolu o kontrole (34 563 
stran) jsem provedl jeho namátkovou kontrolu. Shoda byla vždy 
zcela marginální, a to v pasážích, kde jsou uvedeny názvy nebo 
text právních předpisů. 

Práce byla rovněž zhodnocena systémem Turnitin s vykázanou 
celkovou shodou 19 % a shodou s jednotlivým dokumentem 
nejvíce 1 % a 90 slov v nejdelším úseku podobnosti. Vykazovaná 
shoda je v názvu a textu právních předpisů, judikátů, 
příp. zdroje jsou řádně citovány. 

Práce podle mého názoru není plagiátem. 

Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického vhodně členěna. 
Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací 

Disertantka pracovala s velkým množstvím zdrojů, a to 
s tuzemskou i zahraniční odbornou literaturou, internetovými 
zdroji, právními předpisy a judikaturou. Citace odpovídají 
normě. 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci je zcela 
dostatečná. Disertační práce je teoretického charakteru, ale její 
závěry jsou využitelné v praxi. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce je vhodně 
doplněna tabulkami (str. 30, 32 a 33 disertační práce) 
a schématy (str. 81 až 85 disertační práce). 

Na str. 104 disertační práce není část textu zarovnána do bloku. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na dobré úrovni. 
Práce bohužel není prosta formálních chyb a nedostatků 
(např. str. 22“ právních asketů“, str. 72 „ze adresátů“, str. 77 
„peněnžních“, str. 104 „dalšímh“, str. 107 „vyplvývají“, str. 109 
omezně“). Stylistická úroveň je odpovídající. 

Potvrzuji, že disertační práce bude vydána v nakladatelství Leges jako monografie „Poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v České republice – právní 
aspekty“, což nakladatelství potvrdilo již dne 21. října 2019. 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertačních prací. 

Ve Smržovce dne 14. května 2020 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
školitel 


