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Aktuálnost a náročnost tématu 

Téma práce, je velmi aktuální a zajímavé. Je přiměřeně náročné, neboť jeho zpracování 

vyžaduje studium značného množství české i zahraniční odborné literatury, jakož i relevantní 

judikatury SDEU.  

Hodnocení práce 

Práce je napsána jasně a přehledně. Je dobře a logicky strukturovaná. Autorka v práci 

prokazuje velmi solidní komplexní orientaci v předmětné problematice. Soustředí se v ní 

zejména na hodnocení procesu vnitrostátní implementace směrnice 2006/123, a to 

v historickém a srovnávacím kontextu. Prokazuje v ní schopnost pracovat s judikaturou, jakož 

i relevantní odbornou literaturou. Na řadě míst práce obsahuje vlastní názory i hodnotící 

stanoviska autorky. Tyto názory a stanoviska lze považovat za argumentačně dostatečně 

podložené. 

Připomínky k práci popř. otázky k obhajobě 

K práci nemám věcné ani formální připomínky, které by byly zcela zásadního charakteru, 

neboť tyto jsem již vznesl v průběhu konzultací a byly autorkou zohledněny v konečné verzi 

DP. Pro účely obhajoby bych nicméně uvítal autorčinu reakci na následující náměty resp. 

otázky: 

1. V práci se autorka přeci jen mohla z právně teoretického hlediska poněkud 

hlouběji a důkladněji zabývat principy země původu a země určení ve vztahu 

k volnému pohybu služeb. Nejen ve vztahu k poskytování služeb na trvalém 

základě, ale i ve vztahu k jejich poskytování na dočasném základě je tato 

problematika v odborné literatuře občas prezentována nejasně resp. nejednoznačně. 

Např. doc. Svoboda uvádí (Úvod do evropského práva, 3. vydání, str. 224), že při 

dočasném poskytování služeb „se poskytovatel řídí zásadně podmínkami 

poskytování služeb v přijímající zemi (čl. 57/3 SFEU), pokud jsou přiměřené a 

nediskriminační, jinak platí princip země původu – vzájemné uznávání standardů 

služeb členských států, ledaže jeho aplikaci brání naléhavé důvody veřejného 



zájmu“. Je tedy pro oblast dočasného poskytování služeb dominující princip země 

původu, nebo princip země určení, nebo něco jiného? 

2. Vzhledem k tomu, že směrnice o službách nebyla většinou členských států včas 

transponována, nabízí se otázka, zda směrnice v těchto zemích splňuje podmínky 

přímého účinku.  

 

Závěr 

Práce podle mě splňuje formální i obsahové náležitosti kladené na diplomové práce. Lze ji 

doporučit k ústní obhajobě. Předběžně je možno ji hodnotit mezi stupněm výborně a velmi 

dobře.  

 

V Praze dne 21. června 2011   Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. 

 


