
Hodnocení diplomové práce 

Václava Janalíka na téma 

“Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU –

základní principy a koordinace dávek v nemoci“

Diplomant si ke zpracování své diplomové práce zvolil dosud 

málo zpracovávané, a přesto velmi zajímavé a aktuální téma. 

Zároveň se jedná o poměrně složitou oblast práva EU, jejíž 

zpracování vyžaduje značné úsilí. Autor se nicméně úkolu, 

který si vytyčil, zhostil velmi dobře, zřejmě především proto, 

že v oblasti koordinace sociálního zabezpečení pracuje již 

dlouhá léta a často reprezentuje ČR i na mnoha jednáních 

týkajících se právě koordinace sociálního zabezpečení a jejího 

provádění. 

Předložená práce čítající 106 stran vlastního textu je 

systematicky členěna do pěti kapitol. V úvodní kapitole se 

autor zabývá koordinací sociálního zabezpečení z obecného 

hlediska, vymezuje pojmy, pojednává o věcné a osobní 

působnosti nových koordinačních nařízení. Další kapitola je 

věnována základním principům koordinace, bez kterých by nebylo 

možné koordinaci vůbec provádět. V následujících kapitolách se 

autor věnuje procesním a organizačním otázkám spojeným 

s institucionálním zabezpečením a elektronizací komunikace 

mezi institucemi. Zvláštní pozornost je pak v závěrečné a 

velmi rozsáhlé kapitole práce věnována koordinaci dávek 

v nemoci, s důrazem na věcné dávky, tedy koordinaci 

zdravotního pojištění. 

Po obsahové ani formální stránce nemám k předložené práci 

vážnějších výhrad. Autor v práci pracuje nejen s dostupnou 

zahraniční i domácí literaturou, ale i s judikaturou ESD, jež 

je v této oblasti stěžejním zdrojem interpretace práva EU i 



národních předpisů, jež se ke koordinaci vztahují. Autor se 

rovněž neomezuje pouze na koordinační nařízení, ale pracuje 

také s rozhodnutími nařízeními tzv. Administrativní komise 

(viz příloha), jakož i dalšími specifickými dokumenty. 

Konstatuji, že práce splňuje podmínky kladené studijním řádem 

PF UK a proto ji d o p o r u č u j i  k o b h a j o b ě ,  dokonce by 

autor měl zvážit, zda práci nepředložit jako rigorózní. 

V průběhu obhajoby navrhuji, aby se diplomant zaměřil na 

některou z následujících otázek: 

 V závěru práce diplomant uvádí, že by bylo bývalo vhodné, 

kdyby i jiné členské státy měly orgán podobný české 

PKKSZ. Které má na mysli a jaké problémy plynoucí 

z neexistence takového orgánu na národní úrovni se v této 

oblasti objevují? 

 Proces přijímání novelizačního nařízení týkajícího se 

státních příslušníků třetích států a role ČR ve 

vyjednávacím procesu.  

V Praze, 17.5.2011

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

    Vedoucí diplomové práce
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