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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Jméno diplomantky: Hejná Alena 

Téma práce: Rozpočtové zásady a jejich promítnutí v platné právní úpravě 

Rozsah práce: 58 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 25. listopadu 2013 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti rozpočtového 
práva, a to téma vztahující se k rozpočtovým zásadám se zaměřením na zásadu dlouhodobé 
vyrovnanosti veřejných rozpočtů. S ohledem na nedávno proběhlou hospodářskou krizi a 
aktuální stav veřejných rozpočtů v České republice i ostatních státech jde o téma, které 
nepostrádá na aktuálnosti. Diplomová práce na téma „Rozpočtové zásady a jejich promítnutí 
v platné právní úpravě“ proto může být s ohledem na uvedené podnětná a přínosná. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Diplomantkou zvolené téma je tématem, které je jako téma diplomových prací poměrně časté. 
Nicméně je stále možné dané téma originálním způsobem zpracovat. Téma se dotýká 
i ekonomie a rozpočtového hospodaření a vyžaduje znalosti teorie rozpočtového práva 
a rozpočtového hospodaření a rovněž obecné právní teorie. Vstupních údajů pro zpracování 
diplomové práce mohla mít diplomantka dostatek, a to včetně relevantních právních předpisů 
a internetových zdrojů. Ke zpracování tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, 
deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
šesti částí, závěru, seznamu použité literatury a dalších zdrojů, abstraktu v českém a anglickém 
jazyce a seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl své diplomové práce („analyzovat 
rozpočtové zásady… … největší pozornost přitom bude věnována zásadě vyrovnanosti veřejných 
rozpočtů… …se ji pokusím podrobněji rozebrat a zejména zhodnotit její současné promítnutí 
v právních řádech ČR a EU, jakož i navrhovanou právní úpravu v této oblasti“), popisuje její 
obsah a uvádí její zdroje, následují části věnované obecným zásadám právním, rozpočtovému 
právu, rozpočtovým zásadám a jejich promítnutí v platném právu. Třetí, čtvrtá a pátá část 
diplomové práce jsou zaměřeny na zásadu vyrovnanosti veřejných rozpočtů, a to v právním 
řádu České republiky a Evropské unie. Poslední část diplomové práce obsahuje pohled na tuto 
zásadu de lege ferenda. Určité shrnutí závěrů diplomantky ohledně tématu je obsaženo 
v závěru diplomové práce. 

4. Vyjádření k práci 

V první části se diplomantka zabývá obecnými zásadami právními. Jde o vhodný úvod do 
problematiky. Ocenit je třeba práci s literaturou a hojné citování jednotlivých odborných 
publikací. 

Druhá část je zaměřena na rozpočtové právo a rozpočtové zásady. Zde platí bez výjimky vše, co 
bylo uvedeno ohledně první části diplomové práce. Ve třetí kapitole této části pak diplomantka 
popisuje jednotlivé rozpočtové zásady a jejich promítnutí v právním řádu České republiky a 
Evropské unie. Za zajímavý považuji návrh diplomantky zakotvit rozpočtové zásady přímo do 
právního řádu (str. 18 diplomové práce). Občas se vyskytují drobné nepřesnosti (např. str. 13-
14, kde se ve výčtu objevují i jiné instituty než veřejné rozpočty, nebo na str. 18, kde 
diplomantka používá již neaktuální pojem „komunitární právo“). 
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Třetí část diplomové práce je stručným pojednáním o zásadě dlouhodobé vyrovnanosti 
veřejných rozpočtů a je základem pro čtvrtou a pátou část diplomové práce. Rovněž stručná je 
čtvrtá část věnovaná promítnutí uvedené zásady do právního řádu České republiky. Domnívám 
se, že tato část mohla být obsáhlejší. 

Předmětem páté části diplomové práce je zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v právním 
řádu Evropské unie. Diplomantka se zaměřuje jak na samotný rozpočet Evropské unie, tak na 
rozpočty jednotlivých členských států. Kladem je, že diplomantka právní úpravu nejenom 
popisuje, ale snaží se ji i hodnotit.  

V poslední části diplomové práce se diplomantka zaměřuje na popis a hodnocení legislativních 
návrhů (ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti a zákon o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti), které byly projednávány v legislativním procesu minulý rok, ovšem nebyly 
přijaty. Tyto návrhy bere jako východisko pro své úvahy de lege ferenda. Určitá ustanovení se 
diplomantce zamlouvají, určitá nikoliv. Domnívám se, že tato část je velmi dobrou analýzou. 

Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem podrobně zabývala a orientuje se v dané problematice. Diplomantka vytvořila 
poměrně zdařilou diplomovou práci, která je především popisem právní úpravy doplněným 
o hodnocení a návrhy diplomantky de lege ferenda.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka analyzovala 
rozpočtové zásady, podrobněji rozebrala a zhodnotila 
promítnutí zásady vyrovnanosti veřejných rozpočtů 
v právním řádu a navrhla její úpravu de lege ferenda.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz 
s tím, že nebyl nalezen žádný podobný dokument. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou, 
internetovými zdroji a příslušnými právními předpisy. 
Zahraniční literatura nebyla používána, ačkoliv tomu tak 
být mohlo. Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce není doplněna tabulkami, grafy a přílohami, což 
však není na škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 10 „prává“). Stylistická úroveň je odpovídající. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Jaký je podle diplomantky rozdíl mezi rozpočtovou kázní a rozpočtovou odpovědností? 
- Z hlediska zakotvení zásady vyrovnanosti veřejných rozpočtů v rámci ústavního pořádku 

je diplomantka pro novelu Ústavy nebo samostatný zvláštní ústavní zákon? 
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- Jaké sankční mechanismy pro případ porušení zásady dlouhodobé vyrovnanosti 
veřejných rozpočtů by diplomantka zakotvila do českého právního řádu a proč? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až 
velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 17. ledna 2014 

 
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 

 


