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I. Formální náležitosti práce 

 Z formálního hlediska diplomová práce vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ 
práce a je zpracována s náležitou péčí. Jak svým rozsahem, tak svým členěním 
a odpovídajícím poznámkovým aparátem (citace z odborné literatury a judikatury) jsou dle 
názoru oponenta splněny nezbytné formální předpoklady na tento typ práce kladené. Jen pro 
úplnost bych upozornil na některé dílčí nedostatky formální a terminologické povahy. 
 V Seznamu použitých zkratek na str. 4 je nepřesně rozepsána zkratka „ES“, správně 
má být název příslušné smlouvy „Smlouva o založení Evropského společenství“.  
 Při citacích rozsudků Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) lze ocenit, že diplomant 
používá systém citací ECLI, ale měl by jej používat důsledně a v souladu s citačními pokyny 
SDEU (viz http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/). V poznámce pod čarou by tedy měl 
být např. případ C-63/99 Gloszczuk (viz pozn. pod čarou 143 na str. 44) citován při prvním 
výskytu jako „Rozsudek Gloszczuk, C-63/99, EU:C:2001:488, bod 38“, při následném 
výskytu jako „Rozsudek Gloszczuk, EU:C:2001:488, bod 75“. Naopak v samotném textu 
práce není vhodné uvádět kód ECLI, ale název rozsudku a/nebo jeho číslo, což je pro čtenáře 
srozumitelnější (viz např. str. 36, kde je v textu odkazováno na rozsudek C-377/12 Komise 
v. Rada, aniž je to z kódu ECLI zřejmé. Stejná připomínka platí k přehledu použité judikatury 
SDEU na str. 58-59. 
 Konečně v seznamu nařízení a rozhodnutí Rady na str. 58 by bylo i u rozhodnutí Rady 
vhodné uvést jejich plný název, nikoliv pouze číslo předpisu, a případně rovněž odkaz na 
publikaci v Úředním věstníku EU. 
 Celkově je však navzdory shora uvedeným drobným připomínkám zřejmé, že 
diplomant věnoval formální stránce náležitou pozornost a přistupoval ke zpracování 
pečlivě. 
 

II. Obsahové náležitosti práce 

 Diplomant si zvolil nepochybně velice zajímavé a aktuální téma Dohody o přidružení 
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými 
státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „Dohoda“). Ve své práci se 
soustředí na právní aspekty Dohody, ovšem zdařile ji zasazuje do širšího kontextu vnějších 
vztahů EU a přibližuje rovněž vývoj vztahů mezi EU a Ukrajinou, mj. s ohledem na projekt 
Východního partnerství.     
 Dle názoru oponenta je zjevné, že se diplomant dostatečně seznámil s relevantní 
odbornou literaturou k tématu a rovněž pracuje s relevantní judikaturou SDEU. Celkově je 
téma a vymezení problémových okruhů rozpracováno způsobem dostatečným pro tento typ 
práce. Z hlediska metody sice převažují deskriptivní prvky, nicméně v menší míře jsou 
použity rovněž další standardní metody vědecké práce (analytické, komparativní a historické).  
 Za významnou část práce považuji oddíly 1.2 až 1.4, které se zabývají čl. 8 Smlouvy 
o EU (dále jen „SEU“), resp. čl. 217 Smlouvy o fungování EU („SFEU“) jako právním 
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základem dohod o přidružení. Lze souhlasit s diplomantem, že význam a rozsah použití čl. 8 
SEU je stále poněkud nejasný a dosavadní polisabonská praxe prokázala, že pro dohody 
o přidružení bude nadále používán čl. 217 SFEU. V této souvislosti se však nabízí otázka, zda 
čl. 217 SFEU skutečně vyžaduje doplnění o čl. 37 SEU jako zvláštního právního základu pro 
oblast Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (dále jen „SZBP“).  
 Jako stěžejní bych hodnotil část 3 práce, zejména oddíl 3.1, v němž je popsána zvláštní 
(a do té doby bezprecedentní) procedura podpisu Dohody ve dvou fázích – nejprve politické 
části a teprve následně obchodní části (DCFTA). Rovněž přijímání dvou rozhodnutí Rady 
o podpisu (s ohledem na postavení Spojeného království a Irska dle Protokolu č. 21) je 
z právního hlediska velmi sporné, jak diplomant správně uvádí na str. 37. Neméně zajímavou 
otázkou je rozsah prozatímního provádění Dohody, resp. odložení prozatímního provádění 
Hlavy IV (DCFTA) na základě intervence třetí strany (Ruské federace), což je situace ve 
vnějších vztazích EU přinejmenším nezvyklá. V tomto kontextu je rovněž sporná role 
Evropské komise, neboť komisař pro obchod Karel De Gucht se 12/9/2014 dohodl 
s představiteli Ukrajiny a Ruska o odložení prozatímního provádění Dohody, aniž by o tomto 
kroku byla informována Rada a mohla záležitost projednat. Příslušné rozhodnutí Rady 
2014/691/EU bylo přijato až následně k provedení politické dohody, což však Radu zjevně 
dostalo do situace fait accompli.  
 Konečně považuji za velmi zajímavou úvahu ohledně omezení přímého účinku 
ustanovení Dohody, které je stanoveno v čl. 7 rozhodnutí Rady 2014/668/EU a čl. 3 
rozhodnutí Rady 2014/669/EU. Lze souhlasit s diplomantem, že takové omezení je sporné, 
mj. s ohledem na rozsudek ve věci C-265/03 Simutenkov.1 V této souvislosti se nabízí otázka, 
zda je takové omezení přípustné s ohledem na dlouhodobou a konstantní judikaturu SDEU ve 
prospěch přímého účinku vnějších dohod.  
 Vzhledem ke shora uvedenému bych si dovolil diplomanta požádat o zodpovězení 
následujících otázek v rámci ústní obhajoby diplomové práce: 

(i) Je čl. 217 SFEU dostatečným (komplexním) právním základem dohod o přidružení 
nebo by měl být doplňován i právní základ čl. 37 SEU pro oblast SZBP (příp. rovněž 
o procedurální právní základ čl. 31 odst. 1 SEU)? 

(ii)  Je právně odůvodněné či nezbytné přijímat dvě rozhodnutí Rady o podpisu / uzavření 
dohody o přidružení s ohledem na postavení Spojeného království a Irska dle 
Protokolu č. 21? 

(iii)  Je s ohledem na zakládací smlouvy EU a judikaturu SDEU přípustné, aby Rada svým 
rozhodnutím, na jehož základě je dohoda o přidružení inkorporována do unijního 
právního řádu, omezila či vyloučila přímý účinek jejích ustanovení, tj. přímé 
uplatňování práv či povinnosti u soudů Unie nebo členských států?  

 
III. Záv ěr a doporučení 

 Celkově lze shrnout, že diplomant si zvolil vhodné a aktuální téma a zpracoval jej 
na velmi dobré úrovni, přičemž prokázal dostatečnou znalost relevantní literatury 
a judikatury SDEU. Diplomovou práci lze tudíž bez výhrad doporučit k obhajobě. 
 
 
JUDr. Emil Ruffer, Ph.D. 
23/6/2015 
                                                 
1 Rozsudek Simutenkov, C-265/03, EU:C:2005:213 (rozsudek se týkal přímého účinku ustanovení čl. 23 odst. 1 
Dohody zřizující partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou 
federací na straně druhé). 


