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Posudek školitele disertační práce 
 

JUDr. Davida Petrlíka 
„PROM ĚNY A VÝVOJOVÉ TENDENCE V JUDIKATU ŘE SOUDNÍHO 

DVORA EU V OBLASTI VNIT ŘNÍHO TRHU PO ROCE 2004“ 
 
Předkládaná disertační práce se se zaměřuje na tři soubory tendencí, které byly 
v letech 2004-2015 patrné v judikatuře Soudního dvora v oblasti vnitřního trhu. 
Tyto soubory jsou přehledně členěné do třech částí práce.  
 
V první části – nazvané „Nejednoznačné rozšiřování a sjednocování kritérií 
právní analýzy“ – zpracovatel pojednává o tendencích týkající se působnosti 
pravidel volného pohybu, pojmu omezení a přezkumu proporcionality. Autor 
správně poukazuje na to, že kritéria analýzy se v posledních letech zřetelně 
sbližují. Proto se rozhodl pro přístup, kdy jsou kritéria zkoumána globálně, a 
není tedy v zásadě rozlišováno mezi jednotlivými svobodami pohybu.  
 
Pokud jde o tendence týkající se působnosti pravidel volného pohybu, 
zpracovatel dochází k závěru, že Soudní dvůr měl v zásadě tendenci rozšiřovat 
působnost těchto pravidel. To se projevilo zejména tím, že Soudní dvůr 
rozšiřoval jak věcnou působnost pravidel o volném pohybu, tak i jejich osobní 
působnost. Na druhou stranu nebylo toto rozšiřování bezmezné. Soudní dvůr 
především neupustil od požadavku, podle něhož je aplikace unijních pravidel 
možná pouze tehdy, pokud předmětná situace vykazuje přeshraniční prvek. 



Největší pozornost věnuje disertační práce vývojovým tendencím, které se týkají 
pojmu omezení.  Tato pozornost je na místě, protože Soudní dvůr sice 
v posledních letech usiloval o vyjasnění tohoto pojmu, ale jeho rysy jsou stále 
ještě mlhavé. V tomto ohledu je patrné, že Soudní dvůr sbližuje pojem omezení 
mezi jednotlivými svobodami pohybu, Stejně tak se potvrzuje, že Soudní dvůr 
zahrnuje do tohoto pojmu i nediskriminační překážky přístupu k hospodářské 
činnosti. Jak na to správně autor poukazuje, situace je však méně zřejmá, pokud 
jde o nediskriminační překážky výkonu hospodářské činnosti. Co se týče kritéria 
proporcionality, nejvýraznějším vývojem prošlo v posledních letech kritérium 
vhodnosti. To Soudní dvůr zpřísnil zejména tím, že začal klást důraz na 
požadavek koherence (soudržnosti) omezující právní úpravy. 
   
V druhé části se disertační práce zaměřuje na to, že Soudní dvůr dotváří právní 
analýzu svou hodnotovou orientací. To znamená, že konkrétní aplikace kritérií a 
výsledek přezkumu jsou ovlivněny tím, do jaké míry je Soudní dvůr liberální, 
konzervativní, sociální nebo pragmatický. V tomto ohledu se při přezkumu 
zejména projevoval liberalismus Soudního dvora. Často se však Soudní dvůr 
projevoval i konzervativně, a to především v citlivých oblastech právní úpravy, 
jako je například veřejné zdraví.  
 
V třetí části disertační práce pojednává o změně těžiště judikatury vnitřního trhu. 
Přesněji řečeno se práce věnuje tomu, že v judikatuře zaujímají stále 
významnější místo věci, které se týkají oblastí upravených sekundárním právem. 
Tato tendence souvisí s normativní činností zákonodárce Unie, která se 
zintenzivnila v 90. letech a v letech 2000. V tomto směru se autor zabývá 
především dvěma oblastmi, které patří nepochybně k těm nejvýznamnějším: 
volný pohyb v rámci občanství Unie a veřejné zakázky. 
 
Z hlediska použitých vědeckých metod dominuje metoda systémová v 
kombinaci s metodou analytickou a syntetickou. Výrazně je využita metoda 
srovnávací. Metoda historická je použita přiměřeně tématu. Autor prokázal, že 
vědecké metody zná a že je umí používat způsobem, odpovídajícím 
požadavkům profilu posluchače doktorandského studia. Autor dále prokázal, že 
je způsobilý syntetizovat praktické a teoretické poznatky. 
 
Z formálního hlediska je práce napsaná správně, pokud jde o dodržení 
předepsaných náležitostí. Co do rozsahu, práce splňuje rozsah stanovený pro 



disertační práce. Seznam použité odborné literatury je sestaven rovněž správně a 
obsahuje výrazně mnoho titulů zahraniční odborné literatury. V samotném textu 
jsou zřetelně odlišeny názory přejaté od názorů autorových. Tento přístup se 
projevuje rovněž při posuzování jednotlivých rozsudků Evropského soudního 
dvora, čímž autor prokázal schopnost aplikace a interpretace evropského práva. 
Disertační práce obsahuje rovněž předepsané závěry pro praxi. 
 
Předkládaná disertační práce splňuje formální i věcné náležitosti disertačních 
prací. Na základě výše uvedených skutečností 
 

  doporučuji , 
 

aby byl s výhradou úspěšné obhajoby JUDr. Davidu Petrlíkovi přiznán titul 
Ph.D.  


