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Předkládaná práce se věnuje velmi aktuálnímu problému, kterým je informační podpora 
základních procesů a jejich fází, které probíhají vorgánech Evropské unie při tvorbě, 

projednávání a schvalování všech forem přijímaných aktů legislativní i nelegislativní povahy 
a nástrojů k tomu účelu v rámci EU vytvářených. 
Diplomantka v l.části popisuje Evropskou unii z hlediska institucionálního i z hlediska jejich 
základních funkcí. Hlavní instituce EU představované Radou EU, Evropskou komisí, 
Evropským parlamentem a Soudním dvorem ES a jejich struktury, složení, úkoly a 
rozhodovací procesy jsou identifikovány přehledně a podrobně. K části 1.2.3.3. týkající se 
úlohy Komise při posuzování a dodržování práva EU mám pouze drobnou připomínku, zda 
by nebylo vhodné v citované poznámce 21 uvést vedle odvolání na Smlouvu o založení ES i 
citaci článků č. 226 až 228 smlouvy, z nichž uvedené postupy vyplývají. 

Část 2. je věnována výkladu pojmů Evropské právo, které je děleno na právo komunitární 
a unijní. Uvádí se rozčlenění komunitárního na primární právo a jeho prameny a právo 
sekundární s právními akty přijímanými orgány EU. Je podáván přehled všech zakládacích 
smluv a jejich změn a mezinárodních smluv tvořících prameny primárního práva a výčet 
závazných a nezávazných aktů sekundárního práva. Obdobným způsobem je členěno a 
popsáno i unijní právo a jeho primární a sekundární akty. Na této části oceňuji, že 
diplomantka přistoupila k uvedenému výkladu pojmů "Evropské a Unijní právo" a 
specifikovala jejich náplň, což je přínosné i z toho důvodu, že dosud nepanuje shoda o 
výkladu těchto pojmů a jejich používání nejen u odborníků, ale ani v běžné praxi a u 
veřejnosti. Z hlediska vzniku a následného toku informací považuji za důležitou část 2.4. 
zamerenou na legislativní proces probíhající na úrovni příslušných orgánů EU při 

navrhování, projednávání a přijímání aktů primárního a sekundárního práva a na procedury 
s tím spojené. Unijní legislativní proces "produkuje" největší objem dokumentů, v podobě 
navrhovaných a přijatých platných aktů o ostatních souvisejících dokumentů, které vytvářejí 
datovou základnu většiny databází, které jsou orgány EU spravovány. Na legislativním 
procesu se podílejí všechny členské státy a jejich národní orgány, což vyvolává potřebu u 
širokého okruhu národních orgánů a jejich pracovníků mít k dispozici informace nejen o 
dokumentech, ale i o průběhu rozhodovacích procesů ajejich výstupech. Na str. 49 se v rámci 
charakteristiky "spolurozhodování" uvádí, že se tato procedura užívá při tvorbě zákonů EU. 



Zákony EU dosud nemá. Ve zmínce o tom, že s touto legislativní procedurou se počítá ve 
Smlouvě o Ústavě pro EU chybí písmeno "c" ve slově "rámcových" v posledním odstavci. 

Oceňuji, že diplomantka upozorňuje v části 3. na tříletý program zahájený v r. 2005, který 
se zameruje na zjednodušení a zkvalitnění legislativy spočívající v její konsolidaci, 
kodifikaci a úplném přepracování, včetně rušení starých předpisů a využívání lepší regulace, 
neboť se jedná o aktuální záležitost Unijní legislativa se potýká se stejnými problémy, 
kterými trpí i náš právní řád, zejména pokud se jedná o četné novelizace (nejsou výjimkou 
směrnice s desítkami novel), což komplikuje orientaci v právních předpisech a urychlené 
řešení tohoto problému je nezbytností.. 

Těžiště práce spočívá v části 4. a 5., v nichž jsou přehledně a do podrobností podchyceny 
všechny informační zdroje jak v tradiční tištěné podobě, tak i jako on-line služby poskytované 
na webových stránkách portálu EU. Jsou uváděny detailní charakteristiky jednotlivých 
databází, jejich datové struktury, způsoby vyhledávání a náhledy odpovídajících obrazovek. 
Zajímavá je i komparativní analýza databáze Pre-Iex a parlamentní databáze OEIL ukazující 
jak je zajištěn přístup ke všem dokumentům orgánů EU a umožněno transparentní sledování 
průběhu jejich projednávání a schvalování. Jedná se o velice kvalitně a komplexně pojaté 
zpracování existujících databází ajejich funkcionalit v oblasti informací o právu EU. 

Diplomantka se pokusila rovněž zmapovat nabídku informací v této oblasti v České 
republice na nichž se podílí Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR a jím provozovaný 
informační systém ISAP, dále EDS, CEBRE a další. 

Přínos této práce spatřuji v možnostech jejího využití pro zvýšení informovanosti stále se 
rozšiřujícího okruhu potencionálních uživatelů v mnoha oblastech a na nejrůznějších 
úrovních, kteří potřebují pracovat s informacemi o EU a jejichž úroveň znalostí o tom, kde 
tyto informace hledat aj ak je získávat není stále dostačuj ící. 

Předkládaná rozsáhlá diplomová práce splňuje všechny stanovené zásady pro vypracování, 
dodržuje zadanou strukturu a cíle práce bylo, podle mého názoru, plně dosaženo. 
Po stránce stylistické ani formální nemám výhrady a vyzdvihuji zejména grafickou úpravu 
vložených barevných náhledů. 

Výběr a rozsah použité literatury považuji za odpovídající. 

Návrh na hodnocení práce: V Ý bor n ě 

V Praze dne 15.1.2007 
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