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Předložená rigorózní práce je věnována tématu velmi aktuálnímu – totiž analýze 

ekonomických a sociálních práv obsažených v Listině základních práv EU (dále jen Listina 

EU) v její části označené jako Solidarita. Zařazení této části do Listiny EU vyvolalo a 

vyvolává řadu reakcí spíše v politologické literatuře a ani rigorosantka se neubránila 

některých spíše „filosofujícím“ pasážím. O tom svědčí i samotný závěr práce, ve kterém 

autorka cituje názor, že právní aspekty Listiny jsou sekundární ve vztahu k jejímu 

mytologickému obsahu (str. 111). To, že řešení v podobě začlenění práv solidarity do textu 

Listiny EU je řešením „inovativním“ nic nevypovídá o tom, co nového přináší adresátům 

práva, zda jsou zde uvedená práva vymahatelná a adjudikovatelná apod. Vymahatelnost práv 

je vždy konečným měřítkem efektivnosti právní úpravy. Je otázkou, zda rigorosantka ví, co si 

pod pojmem vymahatelnost práva má subsumovat. Vezmeme-li např. v úvahu závěr práce, 

kde uvádí, že „by bylo proti samotnému účelu (Listiny), kdyby některým ustanovením byla 

přiznána nižší úroveň vymahatelnosti“ (str. str. 110). Co je to nižší a vyšší vymahatelnost, jde 

o teleologický výklad, který popírá omezující horizontální ustanovení Listiny EU, viz níže?  

Při hodnocení práce jsem se tedy především soustředila na ty části práce, které se věnují 

právním otázkám a právní povaze Listiny EU. 

 

Cílem práce je, podle rigorosantky, poukázat na význam a inovativnost Listiny EU právě na 

základě zařazení její části Solidarity, současně také analyzovat účinek zde zakotvených práv a 

odlišit, zda se jedná o vymahatelná práva či právní zásady. Autorka se také pokusila o 

srovnání názorů na význam a interpretaci zejména těchto práv v současné odborné literatuře. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. Úvodní kapitola je věnována začlenění hlavy IV – Solidarity 

do Listiny EU a jednotlivým právům v ní obsažených a je uvozena objasněním pojmů „práva 

solidarity“ a  interpretací těchto práv. Druhá kapitola je věnována právním důsledkům 

začlenění těchto práv do listiny EU a konečně kapitola nazvaná Vyvažování práv solidarity a 

ekonomických svobod se soustřeďuje na judikaturu Soudního dvora, která se interpretací 

těchto práv snaží nalézt rovnováhu mezi ekonomickými svobodami a požadavky solidarity.      



 

Již samotný pojem „solidární práva“ použitý autorkou práce, je pojmem neobvyklým a jak 

autorka sama uvádí pojmem kontroverzním, je však třeba respektovat, že autorka se ve svém 

pojetí přiklonila k autorům, kteří s tímto pojmem operují. Již při sjednávání Listiny EU byla 

vedena rozsáhlá diskuse o povaze práv obsažených v části Solidarita a o způsobu jejich 

interpretace. Těžištěm výkladu těchto práv jsou proto výkladová horizontální ustanovení, 

jejichž cílem bylo zabránit extenzívní interpretaci těchto práv především ze strany unijních 

soudů. Této problematice se autorka věnuje v kapitole 1.3., aniž by ovšem v této souvislosti 

řešila otázku obecných právních zásad, které jsou v soudní praxi vlastně využívána k „obejití“ 

těchto omezujících ustanovení Listiny EU. Této subtilní otázce by se měla uchazečka věnovat 

v průběhu rigorózního řízení stejně jako některým recentním judikátům, které mají k výkladu 

Listiny EU restriktivní přístup.  

 

Autorka se velmi správně zabývá i rozborem interpretativního protokolu č. 36., v této 

souvislosti však za nesprávný pokládám závěr, že ke sjednání tzv. českého protokolu nedošlo 

v důsledku usnesení Evropského parlamentu. Z procesního hlediska není stanovisko EP 

závazné, je jen konzultační povahy a ke sjednání protokolu nedošlo v důsledku jeho stažení 

z agendy Evropské rady novou českou vládou, která na jeho sjednání dále netrvala. (viz 

kapitola 2.3)  

 

Členění práce je logické, práce s literaturou a prameny odpovídá požadavkům na rigorózní 

práci. V práci postrádám bližší reference na judikaturu Ústavního soudu ČR, který se v řadě 

judikátů a především judikátů týkajících se předběžného přezkumu Lisabonské smlouvy 

otázce interpretace listiny a zejména její povahy věnoval.     

 

Rigorosantka z pohledu citační uzance v příloze práce nesprávně cituje právní předpisy, 

mezinárodní smlouvy i předpisy EU, což je u absolventa právnické fakulty těžko přijatelné  - 

za pojmem směrnice se nepíše č., návrh ve slovenštině jistě není COM doc final, některé 

citované smlouvy se jmenují jinak atd. (Neznám však citační uzanci slovenskou, ale 

pochybuji, že by byla tak odlišná)  

 

Považuji za vhodné, aby v průběhu obhajoby uchazečka prokázala, že rozumí významu 

vymahatelnosti práva a že je seznámena s recentní judikaturou Soudního dvora EU, která se 

právě restriktivnímu pojetí výkladu Listiny EU věnuje. Bylo by také vhodné, aby rigorosantka 



zhodnotila postoj národních parlamentů k návrhu Komise Monti II v souvislosti s právy 

obsaženými v Listině EU, ten totiž právě s otázkou úpravy „solidárního práva“ na unijní a 

národní úrovni a jejich vymahatelnosti souvisí.  

 

Na základě výše uvedeného hodnocení a přes výše uvedené výhrady, a především 

s přihlédnutím k tomu, že práce je věnována aktuálnímu tématu a svým zpracováním splňuje 

požadavky kladené na rigorózní práci, doporučuji p ředloženou práci  k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 7. srpna 2014                                                                  Lenka Pítrová  

 

   


