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1. Aktuálnost, novost a vhodnost tématu: Téma práce je pro právnickou profesi velmi 

aktuální. Téma je rovněž vhodné pro diplomovou práci vzhledem k jejímu poslání, možnému 

rozsahu a v důsledku toho prostoru pro hlubší vědeckou analýzu. Navíc diplomant téma 

zvládl zpracovat čtivým způsobem, který je zpřístupňuje i širšímu okruhu než pouze 

zasvěceným odborníkům. 

 

2. Náročnost tématu: Zvolené téma je náročné na - teoretické znalosti a  na použité 
metody.  

 
3. Cíl práce a jeho dosažení: Diplomantka si za cíl práce stanovila „analyzovat 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách 
na vnitřním trhu (dále jen „směrnice o službách“), zhodnotit proces její implementace do 
českého právního řádu a posoudit přínos směrnice z hlediska jejího hlavního deklarovaného 
účelu, kterým je usnadnění výkonu volného pohybu služeb a svobody usazování v rámci 
vnitřního trhu“ (s.2). Tohoto cíle bylo zásadně dosaženo. 

 
4. Uspořádání: Práce je přehledně členěna do 3 částí (kromě úvodu a závěru), jež plně 
pokrývají zvolené téma. Tato struktura je pro dané téma vhodná.  

 
5. Samostatnost při zpracování tématu: práce nevzbuzuje dojem nesamostatnosti. 

 
6. Hloubka provedené analýzy: Obecným cílem diplomové práce je sepsat pokus o 
vědeckou analýzu právního problému. Z tohoto pohledu je práce v některých pasážích 
poněkud stižena nediskusním přístupem ex cathedra, což v dané oblasti, která se neustále 
rozvíjí, je trochu politováníhodné, ale omluvitelné relativní novostí úpravy.  

 
7. Úprava práce: (text, grafy, tabulky) odpovídá nárokům na diplomovou práci. 

 
8. Práce s literaturou tuzemskou i zahraniční je dostatečná. Je třeba ocenit, že 
diplomantka pracuje s literaturou z více jazykových oblastí. 

 

9. Práce s judikaturou: Práci s judikaturou Soudního dvora lze rovněž označit za 
dostačující. 

 
10. Terminologie, jazyková a stylistická úroveň: Oponent nemá zásadnější výhrady 
k jazykové stránce práce. Časté chyby redakční (s. 8 – „před přijetí směrnice“, „usazení se“ 
apod., název 1.3, s. 10, 2. odst.) svědčí o jisté kvapnosti a absenci závěrečné redakce. 
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11. Největší klady práce: Je třeba ocenit  
- čtivost a přehlednost práce, stejně jako popsání všech základních problému 

zvoleného tématu; 

- právní informace o implementaci směrnice v některých členských státech. 

 
12. Otázky k obhajobě: Z možných doplnění práce navrhuji – vzhledem k vysoké úrovni 
práce - zejména následující: 
- S. 8, 1.ř.: (a) upřesněte obsah sdělení „Čl. 49 SFEU je bezprostředně aplikovatelný a 

má horizontální přímý účinek;“ (b) v jakém poměru je předposlední odstavec s. 8 a 

první odstavec s. 9? 

- s. 9: Jak lze vysvětlit vztah bezesporu správného tvrzení „Seznam dosud uznaných 

výjimek není vyčerpávající. Je totiž především v kompetenci členských států, aby 

jmenovaly své obecné zájmy; mají k tomu prostor k posouzení.“ a taxativnosti výjimek 

podle čl. 52 SFEU (srov. též taxativní výčet ve směrnici uvedený na s. 25)? 

- s. 12: Jak hodnotí diplomantka opuštění principu původu ve finální verzi směrnice? 

Jaký je vztah tohoto principu a zmíněného principu svobody poskytování služeb v. 

svobody usazování, jíž se směrnice také týká? 

- s. 70-71: chybí zhodnocení reálného přínosu směrnice o službách . např. vzhledem 

k její věcné působnosti a opuštění principu původu – při dotváření vnitřního trhu, 

např. v poměru k odstranění obav starých členských států z „polského instalatéra“. 

 

13. Závěr: Vzhledem k výše uvedenému považuji diplomovou práci za způsobilou 
k obhajobě a navrhuji její ohodnocení – s výhradou problémů při obhajobě – stupněm velmi 
dobře. 
 

V Praze dne 18.6.2011 

 

 

 

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. 


