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Aktuálnost a náročnost tématu 

Téma práce, tj. aktivní legitimace jednotlivců v řízení o žalobě na neplatnost právních 

aktů EU před SD EU, je i s ohledem na implikace Lisabonské smlouvy (LS) velmi aktuální a 

zajímavé. Téma je přiměřeně náročné, neboť jeho zpracování vyžaduje studium značného 

množství zahraniční odborné literatury.  

Hodnocení práce 

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

prokazuje velmi solidní komplexní orientaci v předmětné problematice. Prokazuje v ní 

schopnost pracovat s judikaturou, jakož i relevantní odbornou literaturou. Na některých 

místech (např. str. 40) však autorka mohla s odkazovanou literaturou pracovat důkladněji. Na 

řadě míst práce obsahuje diplomantčiny vlastní názory i hodnotící stanoviska. Tyto názory a 

stanoviska lze považovat za argumentačně dostatečně podložené. Souhlasit lze zejména 

s názorem, že rozsah aktivní legitimace jednotlivců po LS hodně závisí na tom jak SD EU 

přistoupí k výkladu pojmu „právní akty s obecnou působností“. 

Připomínky k práci popř. otázky k obhajobě 

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

Z drobnějších připomínek k práci lze zmínit následující: 

1. Nepříliš rozpracované je odlišení pojmu „bezprostřední dotčení“ a „nevyžadující 

přijetí prováděcích opatření“. Může normativní právní akt vyžadovat přijetí 

prováděcích opatření a přesto se bezprostředně dotýkat právního postavení 

jednotlivců.? Jinak položeno nezahrnuje v sobě bezprostřední dotčení již dotčení 

bez přijetí prováděcích opatření? Je třeba prováděcími opatřeními rozumět jen 

opatření normativní nebo i aplikační ( např. rozhodnutí o povolení fůze)? 

2. Práce je v části 6 psána stylem a časem (přítomný místo minulý) nezohledňujícím 

lisabonské implikace.  

 



Závěr 

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

doporučit k ústní obhajobě. Předběžně je možno ji hodnotit stupněm velmi dobře.  

 

V Praze dne 22.10. 2011   Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. 

 


