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    Aktuálnost a náročnost tématu 

Téma práce, je velmi aktuální a zajímavé. Téma je přiměřeně náročné, neboť jeho 

zpracování vyžaduje studium značného množství odborné literatury i právních dokumentů, a 

to i cizojazyčných.  

Hodnocení práce 

Práce si klade za svůj hlavní cíl popsat a kriticky zhodnotit řízení pro nesplnění 

povinnosti. Mám za to, že tohoto cíle bylo v práci ve značném rozsahu dosaženo, a to mj. 

identifikací 11 problematických aspektů tohoto řízení. 

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

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

pracovat s  relevantní odbornou literaturou i právními dokumenty. Až na níže uvedenou 

výjimku RP vychází z dostatečného počtu odborné literatury i dalších pramenů. RP obsahuje 

vlastní názory i hodnotící stanoviska autorky, které v zásadě považuji za solidně 

vyargumentované.  

Připomínky k práci popř. otázky k obhajobě 

K práci mám následující věcné i formální připomínky a otázky: 

1. Z relevantní odborné literatury neměla být v RP opomenuta velmi kvalitní 

publikovaná disertační práce JUDr. Neubauera Hlavní následky porušení práva EU 

členskými státy EU, disertační práce, PFUK Praha, 2012, 234 s.  

2. Práce místy obsahuje drobné překlepy a nedotaženosti. (str. 15, 58, 130 body 32 a 

34, 66) 

3. Trochu mě překvapilo, že autorka v RP identifikovala jen dva důvody pro které 

právo EU, ať už přechodně nebo trvale, ospravedlňuje netranspozici či neúplnou 

transpozice směrnice. Sám jich vidím minimálně devět. Např. když orgány EU 

nepřijmou včas prováděcí či delegovaný akt ke směrnici, bez jehož přijetí není její 

úplná transpozice objektivně možná. 



4.  Existuje již nějaká judikatura, která by potvrdila autorčiny obavy ohledně 

zaměňování, resp. neostré hranice mezi postupem podle čl. 260 odst. 3 SFEU a 

standardním postupem podle čl. 258 SFEU ? (str.109/110) 

5. V RP se autorka několikrát zmiňuje o věci C-343/08 a o navazujícím sankčním 

řízení. Postrádám ale v této souvislosti kritiku či polemiku s tím, že ČR byla 

odsouzena a sankcionována za formální netranspozici úpravy, kterou ale nelze 

vůbec v ČR aplikovat, protože tomu brání vnitrostátní právní překážka která není v 

rozporu s právem EU.  

Závěr 

Práce přes výše uvedené drobné výhrady podle mě splňuje formální i obsahové náležitosti 

kladené na rigorózní práce. Lze ji doporučit k ústní obhajobě.  

 

         V Praze dne 10.2 2013   Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. 

 


