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1. K volbě tématu z hlediska jeho aktuálnosti 
Přestože řízení pro nesplnění povinnosti členským státem jako takové není v právu EU 
novým procesním institutem pro tzv. přímé žaloby, k jeho dotváření rozhodovací 
činností Soudního dvora EU dochází prakticky neustále. Lisabonská smlouva pak 
přinesla změny, jež měly zvýšit účinnost tohoto řízení. Bilance České republiky od 
doby jejího vstupu do EU se změnila a zkoumat tyto změny a jejich příčiny je rovněž 
hodno pozornosti. To vše jsou pádné důvody pro volbu tohoto tématu za téma 
rigorózní práce.      
 

2. K volbě tématu z hlediska jeho náročnosti 
Zpracování zvoleného tématu vyžadovalo studium řady převážně zahraničních 
odborných pramenů (viz seznam použité literatury na s. 128-133) a rozbor evropské 
soudní judikatury (viz obsáhlý seznam na s. 134-141). Analýza získaných poznatků 
byla náročná z hlediska výběru perspektiv pro její provedení – aktérů zapojených do 
řízení. Jde o téma svou náročností adekvátní úrovni, požadované u rigorózních prací. 
   

3. Hodnocení práce 
Cílem práce byl nejen popis řízení pro nesplnění povinnosti, ale ambiciózní úkol 
poukázat – na základě poznatků získaných kritickým zhodnocením fungování tohoto 
druhu řízení v praxi Soudního dvora EU - na jeho přetrvávající slabiny, které oslabují 
efektivitu daného procesního institutu a ve výsledku mohou snižovat transparentnost 
institucionálních vztahů v rámci EU.  
Jak ukazuje závěr analytické kapitoly 5. (s. 121-124) i celkový stručný závěr práce 
(kapitola 6. na s. 125-127), obsahující řadu kritických postřehů a návrhů změn, 
autorka vytčeného cíle dosáhla. Už samotná identifikace jednotlivých úskalí řízení pro 
nesplnění povinností svědčí o zvládnutí tématu nejen po teoretické stránce, ale také se 
zřetelem na praktickou aplikaci – srov. autorčiny úvahy o zavedení lhůt pro úkony 
Komise, o lepší předvídatelnosti jejích rozhodnutí, o potřebě zpřesnění žalobních 
důvodů či o právním základu projektu EU-Pilot. 
Pozornosti zasluhuje i přehled důvodů pro přičitatelnost jednání, porušujícího závazek 
z práva EU, státu, jakož i námitek, uplatňovaných státy při obraně v rámci řízení. 
Autorka postupovala správně i v metodickém ohledu.          
Styl vyjadřování je srozumitelný, práce obsahuje předepsané přílohy (abstrakt, angl.. 
resumé, klíčová slova), formálních nedostatků je velmi málo (např. nesprávné 
číslování odd. 3.2.-3.4.). 
 

4. Otázka k zodpovězení  



K jakému typu zpřesnění žalobních důvodů uváděných Komisí za účelem jasného 
posouzení splnění povinnosti po vydání rozsudku podle čl. 260 SFEU (případ 
Portugalska, s. 113-114) se autorka kloní a proč: a) přijetí nového, opět neslučitelného 
předpisu spadá ještě pod původní řízení nebo b) jde o případ nového porušení, který 
by měl být řešen odděleně? 
    

5. Doporučení k obhajobě 
Vzhledem k hodnocením uvedeným shora konstatuji, že předložená rigorózní práce 
vyhovuje požadavkům, kladeným RŘ PF UK, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě 
v rámci státní rigorózní zkoušky.  
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