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Předmětem posuzované rigorózní práce je velmi aktuální téma Evropské občanské 
iniciativy (dále EOI) – institutu, který byl do unijního práva nově zaveden Lisabonskou 
smlouvou a jehož deklarovaným cílem je snížení demokratického deficitu v Evropské unii a 
„přiblížení“ Evropské unie občanům. 

Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž první je věnována úvaze spíše politologické – 
problému demokratického deficitu v Evropské unii, druhá kapitola pak je exkurzem 
k institutům přímé demokracie ve Švýcarsku a na Slovensku. (Zde by bylo možné 
poznamenat, že během projednávání nařízení o EOI proběhla široká diskuse o prvcích přímé 
demokracie uplatňovaných v jednotlivých členských státech, která do jisté míry ovlivnila i 
výslednou podobu nařízení – modely zvolené rigorozantem přitom patrně nebyly těmi 
určujícími.) 

Následující třetí kapitola je věnována procesu, který vedl k zakotvení EOI do unijního 
práva. Čtvrtá kapitola je jádrem předkládané práce a zabývá se analýzou nařízení o EOI, které 
ustanovení Lisabonské smlouvy provádí a jeho přípravou. 

Musím na adresu autora práce uvést, že se neomezil na čistě akademický přístup ke 
zkoumání dané problematiky a studium příslušných dokumentů, ale že průběžně práci 
konzultoval i s pracovníky exekutivy – resp. sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, 
kteří se jednání o EOI přímo účastnili, což ve výsledku bylo pro práci přínosem. 

V souvislosti s popisem projednávání nařízení o EOI je poněkud zavádějícím 
způsobem popsána role Evropského parlamentu a konzultačních orgánů Evropské unie 
(str.33). Autor by zde měl blíže objasnit úlohu EP v legislativním procesu a způsob 
projednávání návrhu legislativního aktu v EP. 

V závěrech autor sice zdrženlivě, leč správně hodnotí výslednou úpravu EOI jako 
příliš formalizovanou a blížící se spíše právu petičnímu. Zabývá se i spornou a diskutovanou 
otázkou aktivní legitimace při případném přezkumu správních rozhodnutí Komise a dotýká se 
přípravy nezbytných právních úprav v ČR v oblasti registrace EOI a případných sankcí. 
Nutno podotknout, že práce na této právní úpravě dosud dokončena není. 

Práci hodnotím jako velmi aktuální a zdařilou, zejména v částech zabývajících se 
právní analýzou jednotlivých ustanovení nařízení o EOI. Některé pasáže sice spíše tendují 
k výkladu politologickému, ale to patrně s sebou zvolený institut přináší. Určitou daní 
aktuálnosti je nedostatek odborné právní literatury, s níž se autor musel vypořádat a která se 
objevuje až v současné době.  
 
Celkově práci hodnotím pozitivně a doporučuji ji k obhajobě. 
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