
Posudek na práci J. Bouchala „ Vztah práva EU a českého právního řádu se zaměřením 
na princip přednosti.  
 
 
Posuzovaná práce podává důkladný přehled debaty o principu přednosti práva ES/EU, jak ji 
ve svých čtyřech relevantních judikátech předvedl ÚS ČR,  s relativně krátkou exkurzí do 
rozhodovací praxe ESD a ústavních soudů Francouzské republiky a SRN.  
 
První dvě substantivní kapitoly jsou věnovány přehledu klíčových judikátů ESD a 
francouzských a německých soudů týkajících se principu supremace a obecněji vztahu mezi 
právem ES/EU a právem členských států .  Ve stanoveném rozsahu jde o přehled relativně 
komplexní. V případě kapitoly věnované ESD je relativně překvapivé začlenění kauzy Kreil 
mezi klíčové kauzy – vhodné by bylo dání této kauzy do kontextu s jinou judikaturou ESD, 
která např. ESD plně respektoval autonomii SRN zavést povinnou vojenskou službu pouze 
pro muže, a nikoliv pro ženy (což bylo v konkrétním případě bylo napadeno občanem SRN, 
který tím měl být dle svého názoru jako muž diskriminován). V sekci věnované SRN by za 
zmínku stál pochopitelně i nález SRN ve věci Lisabonské smlouvy, který časově předcházel 
druhému „lisabonskému“ řízení před ESD na podzim 2009.   
 
Analýza čtveřice kauz rozhodovaných ÚS ČR tvoří jádro diplomové práce. Její autor 
postupně (chronologicky) analyzuje kauzu „cukerné kvóty“ , „eurozatykač“ a obě řízení o 
posouzení (ne)souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Autor zde 
v podstatě sumarizuje průběh a výsledky jednotlivých řízení, s důrazem na jejich dopad na 
obecný poměr mezi právem ES/EU a českým (vnitrostátním právem), a případně i přehled 
české kauzy doplní o  komparativní exkurz (eurozatykač v Polsku, nález ÚS SRN o 
Lisabonské smlouvě).  
 
V závěru práce by si větší pozornosti zasloužily: a) zmínky ÚS ČR o ochotě zabývat se 
ústavními stížnostmi na aplikaci unijních norem v konkrétních případech i v situaci, kdy byla 
unijní norma nebo její transpozice in abstracto prohlášena za slučitelnou s právem ČR; b) 
balancování ÚS ČR mezi materiálním ohniskem ústavy a celým ústavním pořádkem ČR coby 
referenčním rámcem pro přezkum prováděný ÚS ČR (str. 116). 
 
Práci navrhuji hodnotit „výborně“. 
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