
Posudek vedoucího diplomové práce Filipa Jelínka  

„Prerogativa a brexit“ 

 
 Koronavirová krize nám názorně ukázala, jak je celý konstrukt právního státu křehký. 

Nejde přitom jen o proporcionalitu zásahů do základních práv, ale i o sám právní základ činnosti 

veřejné moci. V našem systému máme tendenci hledat v ústavních předpisech, je to však 

bezvýjimečný přístup? Někde se mluví o inherentních pravomocích výkonné moci, jindy je řeč 

o ústavní nouzi. Britské ústavní právo pracuje s institutem prerogativy, která se však zdaleka 

neuplatňuje jen ve výjimečných situacích.  

 Diplomová práce Filipa Jelínka sleduje dvě linie. V rámci té první prerogativu 

představuje, neboť u nás není příliš známa (spíše se mluví o prerogativech jako něčích 

výsadách, typicky hlavy státu): sleduje její zdůvodnění, vývoj před Slavnou revolucí i po ní, 

rozebírá klíčové autory (Locke, Blackstone, Dicey) i soudní rozhodnutí od těch Cokových do 

současnosti. V rámci druhé linie autor analyzuje, co prerogativa znamenala v brexitovém 

kontextu, a to jednak v podobě titulu k aktivaci procedury podle čl. 50 SEU (Miller I), jednak 

v podobě prorogace (přerušení nebo odročení parlamentního zasedání – Miller II).    

 Ať už jde o linii první nebo druhou, prokazuje diplomant důvěrnou znalost rozsáhlé 

britské literatury (viz opulentní seznam pramenů na konci práce). Nejenže autory a jejich texty 

zná, ale zjevně je i kriticky promýšlí, hledá vzájemné vazby, diskuse, reakce. Díky tomu je 

schopen plasticky rekonstruovat argumentační bitvy akademických právníků, vedené 

v brexitové době na různých publikačních platformách, i jejich dopad na soudní rozhodnutí. 

Vyvrcholením práce je „Závěr“, který není pouze souhrnem informací obsažených v předešlých 

kapitolách, nýbrž poučeným svébytným zamyšlením nad současností a budoucností 

prerogativy, zvláště co se možností soudního přezkumu týče. Otázkou samozřejmě je, nakolik 

jde oproti minulosti o posuny nevratné.  

Po mém soudu ano, protože je-li možné prerogativu chránit před výraznějšími soudními 

intervencemi už jen aktivnějším nasazením Parlamentu, nejde ani tak o původní prerogativu, 

jako spíše o zákonem vymezenou diskreci. Neznamená to bezmocnost výkonné moci, ale jiný 

základ její relativní volnosti.  

Diplomovou práci hodnotím jako vynikající, ať se to týká výběru tématu, stránky 

obsahové i formální. Četl jsem ji ve stadiu zrodu a v omezené míře připomínkoval. Diplomant 

s mými náměty a komentáři pracoval, jsem tedy spokojen a těším se na obhajobu.    

 

V Praze dne 7. září 2020 
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