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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma zaměřené na problematiku rozpočtové odpovědnosti, může přinést nový pohled na 
problematiku na pomezí ústavního, evropského a rozpočtového práva  - z tohoto důvodu je 
možné volbu tématu ocenit. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 
použité metody 

 
V práci se jedná o zpracování právní problematiky, při jejímž rozboru je třeba zohlednit i 
ekonomickou podstatu problému. Jde v daném případě o problematiku, která dosud není 
obsažena v přijaté právní normě v ČR, ale je už řešena v jiných státech EU. Je proto škoda, 
že se diplomant věnoval pouze obecně ekonomicko-právním otázkám a nezaměřil svoji 
pozornost i na srovnání s přístupem k této problematice v jiných státech. Metody použité pro 
zpracování jsou pro diplomovou práci odpovídající.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je členěna formálně do kapitol (4), které se dále vnitřně člení. Práce je doplněna 
úvodem a závěrem. Je zpracována ve slovenštině, ve které jsou uvedena také klíčová slova 
a abstrakt. Abstrakt i klíčová slova jsou uvedena též v angličtině. Vzhledem k tomu, že se v 
práci pojednává o obecných otázkách a připravované české právní úpravě, mohl diplomant 
doplnit klíčová slova a abstrakt i v češtině. 
 

4. Vyjád ření k práci 
 
Po stručném úvodu se diplomant věnuje obecnému vymezení rozpočtové odpovědnosti - z 
pohledu práva, ekonomie a politiky. Tyto pohledy rozpracovává do samostatných kapitol.   V 
části zaměřené na právní pojem vymezuje dva základní pojmy – rozpočet a odpovědnost. 
Diplomant se nevyhnul při psaní drobným nepřesnostem – např. nelze tvrdit, že český právní 
pořádek nezná pojem veřejný rozpočet (str. 6). Pojem je používán v řadě českých právních 
předpisů – přesnější by bylo, že není v právní normě přesně definován jeho obsah. 
Nedomnívám se dále, že část fiskální a rozpočtová politika je část, která patří do právního 
pojmu – spíše mohla být zařazena v některé z dalších kapitol. V případě kapitoly věnované 
právní odpovědnosti se nabízí další otázka, jak se dá chápat tvrzení, že při veřejnoprávních 
deliktech vzniká odpovědnostní vztah delikventa vůči subjektu, který není poškozený (str.9). 
 
Druhý pohled na rozpočtovou odpovědnost je pohled ekonomický. Diplomant se v této části 
zabývá otázkou rozpočtového deficitu, veřejného dluhu – vazbu těchto pojmů k pojmu 
rozpočtová odpovědnost však neřeší.  
 
Třetí část má rozebírat rozpočtovou odpovědnost jako pojem politický. Tato kapitola však 
rozebírá v první části rozpočtový proces a až v části 3.2. - po popisu přijímání zákona o 
státním rozpočtu - se diplomant věnuje otázce právní regulace ve vztahu k politické soutěži.  
Dá se konstatovat, že uvedené kapitoly tvoří určitý teoretický základ ke kapitole označené 
jako právní úprava rozpočtové odpovědnosti. Vztah této části k první kapitole vysvětlen není, 
právní úprava v ČR v podobě příslušného zákona dosud neexistuje, proto se o názvu 



kapitoly dá polemizovat. V případě přijímání české právní úpravy jde o proces, kdy se mají 
evropské principy rozpočtové odpovědnosti zapracovat do právního pořádku ČR. Na str. 33 
by proto také bylo vhodné uvést tu skutečnost, že rozebíraný návrh není prvním návrhem 
právní úpravy dané oblasti rozpočtových vztahů v legislativním procesu - podobným 
návrhem se zabývala již vláda předcházející. Na místě by tak bylo porovnání obou návrhů, 
což by se mohlo promítnout i do částí 4.3. a násl., kde se popisuje projednávaný návrh 
zákona podrobně.  
Na str. 42 diplomant zmiňuje makro a mikroekonomickou úroveň – zatímco u 
mikroekonomických pravidel určité stručné vymezení lze najít, pojem číselná fiskální pravidla 
vysvětlen není.  
V závěru diplomant uvádí, že se nechtěl pouštět do rozboru právní úpravy rozpočtové 
odpovědnosti na úrovni EU, ale já se domnívám, že určitá část práce měla být této 
problematice věnována. Na návaznost české právní úpravy na evropská doporučení  by bylo 
vhodné poukázat zejména z toho důvodu, že některá z doporučení ( jak jsou zmíněna i na 
některých místech práce) byla důvodem zpracování rozebíraného návrhu obou zákonů - jak 
ústavního zákona, tak návazného zákona, který má obecnější ustanovení ústavního zákona 
podrobněji upravit. V práci nechybí vlastní názory diplomanta, což je třeba ocenit.  
 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
 
Splnění cíle práce 

Soustředění otázek vztahujících se k rozpočtové 
odpovědnosti lze považovat za splnění základního cíle 
práce, který si diplomant položil.  

 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

 
Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
nebyla nalezena shoda s jinou prací ve větší míře než 5%. 

 
Logická stavba práce 

 
Práce monitoruje některé názory na pojem rozpočtová 
odpovědnost z pohledu práva, ekonomie a politiky. Zabývá 
se návrhy zákonů, které mají rozpočtovou odpovědnost 
upravit. Ne všechny přístupy diplomanta mají stejnou 
vypovídací schopnost a o některých věcech by bylo 
vhodnější pojednat v jiných souvislostech. 

 
Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné literatury) 
včetně citací  

 
Diplomant využil pro zpracování tištěné zdroje tuzemské a 
odkazuje na internetové zdroje (zejména v podobě odkazů 
na sněmovní tisky)  -  tyto zdroje řádně cituje. Cizojazyčné 
zdroje využity nejsou. 

 
Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

 
Práce vychází z české odborné literatury, opírá se o 
důvodové zprávy návrhů zákonů. Práce z oboru 
rozpočtového práva, která obsahově vychází z evropské 
legislativy, by měla zahrnout i odkazy na právní otázky 
spojené s aplikací tohoto pojmu v EU či alespoň v některém 
z členských států, který tento institut již uplatňuje, což se v 
práci neobjevuje. 

 
Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 
Do práce nejsou zařazeny tabulky ani grafy. 
 

 
Jazyková a stylistická úroveň 

 
Po formální stránce nemám k práci výhrady. 

 
 
 
 



6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Práce je zaměřena na zajímavou problematiku, její teoretický záběr mohl být široký. V práci 
však některé věci postrádám – viz připomínky uvedené výše.  
Při ústní obhajobě by se měl diplomant vyjádřit zejména k tomu, jak se rozpočtová 
odpovědnost odráží např. v právní úpravě Slovenské republiky, zda a v čem se český 
koncept liší od slovenské právní úpravy či v čem je shodný přístup. Dále by mohl diplomant 
vysvětlit, v čem vidí hlavní problém, který brání přijetí navržených právních norem v České 
republice a zda hrozí České republice nějaké sankce od orgánů EU, pokud nebude navržená 
právní úprava přijata. 
 
 
Doporu čení / nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Dobře až velmi dobře 
 
 
V Praze dne 10. 5. 2016 

 Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
         oponentka diplomové práce 


