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 Autor se v RP věnuje velmi aktuálnímu tématu evropské občanské iniciativy (dále jen 

„EOI“). RP v politologickém i historickém kontextu analyzuje hlavní aspekty úpravy EOI 

obsažené jak v primárním právu EU, tak zejména v nařízení EU 211/2011. RP v českém 

právním prostředí poskytuje první komplexnější analýzu této úpravy.  

 RP je velmi dobře strukturovaná. Autor v RP osvědčuje solidní komplexní orientaci 

v předmětné problematice. Práce obsahuje celou řadu vlastních, hodnotících i polemických, 

stanovisek autora. Konzultant sdílí rigorosantovo mírně skeptické hodnocení EOI, které je 

zejména opřeno o dvě skutečnosti. Za prvé o až přílišné formálně procesní sešněrování EOI a 

za druhé o to, že EOI není právně (ale jen morálně politicky) závazná pro Evropskou komisi. 

Pozitivní na práci je její zaměření i na analýzu toho, jaká konkrétní prováděcí normativní i 

nenormativní opatření by měla být přijata ze strany členských států k nařízení o EOI, aby 

unijní občané mohli právo EOI od 11. 3. 2012 opravdu reálně využívat. Určitý omezenější 

počet odborné literatury z níž RP vychází lze evidentně přičítat mimořádné novosti 

zpracovávané problematiky.  

 K práci nemám zásadnějších připomínek, neboť rigorosant se mnou práci několikrát 

konzultoval a všechny mé podstatnější připomínky do RP zapracoval.  

 Drobnější připomínku lze mít k charakteristice rozhodnutí EU na str. 60, kde není 

reflektováno, že podle LS může být rozhodnutí EU i obecně závazné. 

 V rámci obhajoby RP by konzultant uvítal rigorosantovu hlubší úvahu nad dvěma 

aspekty EOI. Za prvé, nad tím, proč úprava EOI nevyjímá z předmětu EOI daňové, popř. 

rozpočtové otázky (str. 61). Za druhé, nad tím, proč úprava EOI je koncipována tak, že 

nerespektovat ji může už Komise v úvodní fází legislativního procesu a nikoliv až Rada a 

Evropský parlament v závěrečné fázi legislativního procesu.  

 Práci lze doporučit k ústní obhajobě, neboť podle mě splňuje formální i věcné 

požadavky kladené na RP.  

 

V Praze dne 1. 11. 2011  

 Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL. M. 



  


