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Celková charakteristika práce:  

Nenáležitá transpozice směrnic EU je zajímavým právně teoretickým, právně-technickým i právně-

politickým tématem, zasluhujícím nepochybně pozornost, a to i prostřednictvím diplomových prací 

studentů zajímajících se hlouběji o právo EU. Hodnocená práce si vytkla za cíl „praktický“ pohled, 

tedy především přiblížení těch řízení, která byla pro nenáležitou transpozici směrnic vedena před 

Soudním dvorem proti ČR a také určité vyhodnocení (kvantitativní i kvalitativní) těchto řízení, 

zejména použité argumentace ČR a též vybraných členských států v některých historických případech 

nenáležité transpozice směrnic. Jde tedy o práci z větší části přehledovou, obsahující vedle stručné 

charakteristiky soudních případů výkladový úvodu do problematiky (ne)transpozice směrnic EU a také 

určitý analytický komentář ke zkušenosti ČR s transpozicí směrnic EU za dobu našeho členství v EU.  

Práce je členěna do pěti kapitol vlastního obsahu, úvodu a závěru. Dále obsahuje standardní seznam 

zkratek, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce, seznam použité literatury a dalších 

zdrojů. Svým rozsahem i formou odpovídá standardu diplomových prací na Právnické fakultě UK.  

Přednosti práce:  

Práce má nepochybně zajímavé zaměření propojující právo EU s domácí praxí ČR. Je dostatečně 

aktuální, informačně vydatná i přehledná. Přináší tedy jistou přidanou hodnotu ve formě rekapitulace 

základních pravidel týkajících se transpozice směrnic, nedostatků ČR v této transpozici a nakonec i 

zajímavé statistiky znázorňující zlepšenou bilanci ČR v přejímání směrnic EU do národního práva.  

Autor se seznámil a pracoval s nemalým množstvím judikátů Soudního dvora EU, což svědčí o 

přístupu, který je u studentů při zpracování diplomových prací vítán (ovšem neseznámil se již se 

standardy odkazování na judikáty SDEU v odborném textu).  

Po formální stránce je práce zpracována čistě, úhledně, bez zjevných gramatických či ortografických 

nedostatků.  

Nedostatky práce:  

Hlavní nedostatek práce spatřuje oponent v tom, že si autor nepoložil žádnou specifickou otázku, 

nesnažil se osvětlit určitý problém či ověřit nějakou hypotézu, ale zvolil pojetí, které odpovídá 

přehledové zprávě nebo popisnému „úvodu do…“, bez větší výzkumné ambice. Výsledkem je tak 

práce až na některé části kapitoly 5 zcela popisná, rekapitulující jednak (části 1 a 2) pravidla popsaná 

v každé učebnici práva EU a přinášející ve formě komentovaného factsheetu přehled soudních 

řízeních vedených proti ČR, resp. některým dalším členským státům (kapitoly 3,4 a 6), ovšem bez 



hlubší diskuse, bez rozboru ohlasů v komentářové literatuře a zpravidla i bez jakéhokoli před-výběru, 

což u většiny judikátů týkajících se ČR vede k prostému záznamu o soudních řízeních bez většího 

významu pro právní teorii či praxi.   

I v kapitole 5, která se jediná více blíží určitému záměru cosi analyticky zhodnotit či vyzkoumat, 

zůstává autor na úrovni sumarizace dat a uvedení určitých tendencí identifikovaných ve zprávách 

orgánů ČR a EU. Nerozvíjí žádnou specifickou analýzu, nekomunikuje s vědeckou či komentářovou 

literaturou na dané téma a neformuluje také žádné originální či hlubší závěry.  

O daném pojetí a jeho nedostatcích nakonec svědčí i použitá literatura, zejména sekundární zdroje, o 

něž se autor opíral při psaní práce. Jedinou zahraniční publikací je jedna z obecných a nejvíce 

rozšířených učebnic práva EU (Craig-deBúrca), všechny další sekundární zdroje jsou domácí 

provenience a jde, až na jednu knihu a článek R. Krále, opět o učebnice a přehledy práva EU.   

Absence snahy proniknout do odborné diskuse mezinárodní vědecké komunity o problematice 

důsledků nedostatečné transpozice směrnic EU, nebo do právních ohlasů, které vyvolala řízení 

Komise proti ČR, příp. jiným členským státům, je tudíž zcela zřejmá. Autor se nechtěl dobrat příčin 

popisovaných jevů ani širších souvislostí vznášených argumentů ani právně-politických aspektů 

transpozice směrnic EU v členských státech. Takový přístup samozřejmě snižuje hodnotu práce ve 

srovnání s jinými diplomovými pracemi, zpracovanými s větší autorskou ambicí, originalitou a úsilím o 

hlubší vzhled do zkoumané problematiky.  

 

Celkové hodnocení práce:  

Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „dobře“.  

 

Otázky pro obhajobu:  

1. Jak byste vymezil určitou jasnější hranici, či alespoň tendenci, v přístupu Komise a SDEU 

k povinnosti transpozice v případech, kdy je transpozice členskému státu „odpuštěna“, neb se ho 

určitá směrnice vzhledem k jeho specifickým podmínkám netýká a naproti tomu v případech, kdy 

je po něm, i přes jistou nadbytečnost či nepraktičnost, transpozice vyžadována? Jaká hlediska 

rozhodují?  

2. Čemu připisujete znatelné zlepšení „skóre“ ČR v transpozici směrnic EU od roku 2008? Jedná se o 

faktory trvalejšího rázu zaručující chvályhodnou bilanci i do budoucna?    
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