
Hodnocení diplomové práce Karolíny Kroupové na téma 

Poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii 

 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala složitému a současně vysoce aktuálnímu 

tématu souvisejícímu s koncepcí sociální politiky Evropské unie. Vymezení právního rámce 

podmínek poskytování přeshraniční péče představuje komplexní a náročnou problematiku, 

která je nepochybně vhodným tématem diplomové práce na právnické fakultě. Zpracování 

tématu vyžaduje dobrou orientaci v základních oblastech práva EU a schopnost syntetizovat 

poznatky získané z primárních a sekundárních zdrojů včetně judikatury Soudního svora EU. 

Formální aspekty 

Práce obsahuje 73 stran čistého textu. Práce je vybavena poměrně rozsáhlým 

seznamem použité literatury převážně v anglickém jazyce. Výběr literatury v podstatě (tzn. až 

na poněkud zdrženlivý přístup k české odborné literatuře) odpovídá hlavnímu zaměření studie 

a umožnuje kritickou reflexi dané problematiky. Práce se sekundární literaturou a 

s poznámkami pod čarou plně odpovídá úrovni diplomové práce. Autorka kladla patřičný 

důraz na formální náležitosti.  

Připojen byl také seznam použitých zkratek, který ulehčuje orientaci v textu. Práce je 

čtivá a psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová práce jednoznačně 

splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie.  

Obsah 

Kromě úvodu a závěru členila autorka svoji práci na čtyři hlavní kapitoly. Podle 

autorky je cílem práce analyzovat právní úpravu přeshraniční zdravotní péče, jak je zakotvená ve 

Směrnici 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů, a zhodnotit přínos směrnice na zdravotnictví 

ČR. Jinými slovy, autorka se měla pokusit o nástin dopadů unijní legislativy na právní úpravu (a 

praxi) na vnitrostátní úrovni. 

Zvolená systematika studie je vcelku vyvážená a odpovídá struktuře analyzovaného 

problému. Na obecný úvod do úpravy otázek zdravotnictví v rámci práva EU (a odpovídající 

rozbor pravomocí EU v dané oblasti) navazuje druhá část, která představuje dynamický vývoj 

práva přeshraniční zdravotní péče. V této druhé části autorka přehledně a přesvědčivě 

vysvětluje význam judikatury SDEU.  

Třetí část práce pojednává o struktuře a obsahu nové směrnice 2011/24/EU. Jako jeden 

z přínosů směrnice vnímá autorka vyšší míru právní jistoty při uplatňování práv pacientů, byť 

oprávněně také upozorňuje na problémy, které tkví v určitých rozporech jednak mezi směrnicí 

a předchozí judikaturou SDEU a jednak mezi směrnicí a koordinačním nařízením 883/2004. 



Podle autorky může díky směrnici docházet k nárůstu objemu migrujících pacientů. Toto 

tvrzení by však spíše než analýzu právní úpravy vyžadovalo studium psychologie 

potenciálních pacientů.    

Ve čtvrté části práce se autorka věnovala provádění unijních závazků v právu ČR. 

Vzhledem k tomu, že analyzovaná směrnice dosud nebyla plně promítnuta do české 

legislativy (autorka spatřuje důvod tohoto nedostatku v „nestabilní politické situaci“), 

nemohla se autorka zabývat dopadem konkrétních transpozičních norem. Uvádí však 

zajímavé statistiky dokládající dosavadní praxi přeshraniční mobility českých pacientů. Co se 

týká hodnocení legislativního návrhu zákona implementujícího směrnici do práva ČR, dospěla 

autorka k závěru, že návrh je v souladu s požadavky směrnice, což podle autorky otevírá 

českým pacientům a pojištěncům lepší možnosti při výběru zdravotnických zařízení.  

Celkové hodnocení 

Diplomantka předložila studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově splňuje 

kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Prokázala angažovaný přístup 

k velmi komplexnímu tématu. Cíle práce lze považovat za splněné. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“. V rámci 

ústní obhajoby by se mohla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. V práci používá autorka kategorizaci "první generace" a "nová generace" práv pacientů. 

Toto dělení může vyvolat lidskoprávní asociaci. Autorka by mohla během obhajoby vysvětlit, 

zda se jedná pouze o členění na práva, která byla potvrzena již před přijetím směrnice, a nová 

práva, která do té doby ještě nebyla (např. v judikatuře SDEU) uznána (str. 39), nebo zda se 

do tohoto členění promítá také kvalitativní a koncepční rozdíl ve vztahu k samotným 

„právům“.  

2. V souvislosti s opožděnou transpozicí nové směrnice v ČR zmiňuje autorka řízení podle čl. 

258 -260 SFEU a možnost finančních sankcí. Jakým způsobem je právem EU upravena 

finanční sankce v případě neúplné transpozice směrnice?  

3. V kontextu směrnice píše autorka o právech pacientů a o širokém katalogu povinností 

členských států (str. 39). Lze práva pacientů konstruovat jako pendant k povinnostem států. 

Bude tento vztah v členských státech vždy stejný, nebo záleží na koncepci veřejného 

zdravotního pojištění v daném členském státě? Lze některé povinnost ve smyslu směrnice 

chápat jako objektivní závazky, kterým neodpovídá subjektivní nárok jednotlivce? 

 

V Praze dne 6. dubna 2014 

                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D.  


