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,,Právní a ekonomické aspekty jednotné evropské měny..

Autorka si zvolila za téma své disertační práce problematiku jednotné evropské měny euro, tedy téma'
které lze ve světle problémů, kteým čelí ekonomiky někteých č|enských států eurozóny, a ve světle
intenzivních diskusí odborné veřejnosti oh|edně budoucnosti eura považovat zatéma bezesporu aktuální.
Jako primární cíl si autorka vytyčila potwzení hypotéz předestřených v úvodu práce, mimo jiné, Že došlo
k řadě pochybení při konstrukci jednotné evropské měny a k rozdílným výkladům při aplikaci právních
pravidel a Že současná Wize není krizí eura, jakoŽo spo|ečné evropské měny, a|e kťlzí někteých
členských států eurozóny, a je proto diskutabilní, zda přijímaná opatření mohou zajistit zachování eura a
hospodářské a měnové unie.

Práce je logicky strukturována do tří hlavních tematických oblastí, které jsou vždy dá|e rozděleny do tří
kapitol. V rámci prvního tématu týkajícího se ,,právní, ekonomické a politické konstrukce hospodářské a
měnové unie.. se autorka postupně zaměřuje na historii předcházející přijetí eura' na právni zá|<|ady
hospodářské a měnové unie a na právní a ekonomické problémy samotné konstrukce eura. Ve druhé
tematické oblasti týkajici se postavení jednotliých členských států Evropské unie ve vZahu k euru
autorka rozlišuje postavení členských států eurozóny, členských států Evropské unie s dočasnou výjimkou
pro vstup do eurozóny a členských států Evropské unie se zvláštním reŽimem (tzv. opt-out), tj. Dánska a
Velké Británie. Závěrečné třetí téma práce pak pojednává o současné krizi evropských ekonomik, kdy se
autorka postupně zabývá důvody a povahou krize, kritickým hodnocením přijímaných protikrizoých
opatření a možnými řešeními kize.

Autorka vycházi pÍi zpracování tématu ze vzájemné provázanosti a neoddělite|nosti práva a ekonomie a
zaměřuje se proto nejen na právní aspekty tématu, ale i na jeho aspekty ekonomické a politické. Tím jsou
na jedné straně částečně upozaděny vlastní ana|ýzy a výklad právních textů, na druhou stranu lze
souhlasit s autorkou, že pouhá interpretace právních předpisů bez pojednání důvodů jejich vmiku a
posouzení jejich aplikace a vymahate|nosti nemůŽe postačovat k úplnému pojednání tohoto komplexního
tématu. Předností práce je také široké spektrum pouŽitých pramenů, a to jak české, tak zahraniční
provenience, ze kterých autorka vychází a jejichŽ závěry konfrontuje. Z formá|niho hlediska lze ocenit
vedle výše uvedené struktury práce také fakt, že autorka na konci každé kapitoly předkládá dí|ěí závěry a
shrnutí. Lze vyzdv1hnout také samostatné myšlení autorky a prezentaci vlastních názorú.

PředloŽenou disertační hodnotím pozitivně a doporučuji ji k ústní obhajobě. Při ní by se autorka měla,
mimo jiné, (i) zaměřit na moŽnosti, které stávající právní úprava hospodářské a měnové unie nabízí
č|enům eurozóny a členským státům Evropské unie stojícím mimo eurozónu, a (ii) dále rozvést svůj názor
prezentovaný v rámci práce (s' 136), Že současný doh|ed a regu|ace bankovního systému je zce|a
neadekvátní a nedokáŽe zabránit krizím v rámci eurozóny.
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