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I. 

 Téma diplomové práce 

 Diplomantka zpracovává ve své diplomové práci téma horizontálního přímého účinku  

ustanovení zakládacích smluv EU upravujících svobody vnitřního trhu. Jedná se o významné 

téma zabývající se otázkou, zda se mohou jednotlivci domáhat příslušných ustanovení 

zakládacích smluv vůči jiným jednotlivcům. Jedná se o dynamickou problematiku, jak 

autorka ukazuje na vývoji judikatury Soudního dvora EU s tím, že na některé otázky 

judikatura dosud nedala odpověď.  

 Téma je přiměřeně náročné z hlediska zpracování do podoby diplomové práce. 

 

II. 

Obsahová a formální úroveň práce 

 Diplomantka předkládá dle mého názoru kvalitně zpracovanou a zajímavou 

diplomovou práci. Práce je logicky strukturovaná, autorka postupuje od obecného ke 

konkrétnějšímu. Po úvodních kapitolách se zabývá nejprve historickým vývojem evropské 

integrace v oblasti společného/vnitřního trhu (kapitola 2) a principy této integrace (kapitola 

3). Těžiště práce spočívá ve 4. kapitole, věnované problematice ustanovení zakládacích smluv 

EU o zákazech omezení jednotlivých svobod vnitřního trhu z pohledu horizontálního přímého 

účinku.  

 Autorka se s vybraným tématem velmi dobře vypořádala. K tématu přistupuje 

komplexně a velmi čtivě a srozumitelně analyzuje vývoj této problematiky v rámci 

jednotlivých svobod vnitřního trhu. Zaměřuje se na klíčové rozsudky Soudního dvora EU, 

přičemž text doplňuje i o názory odborné veřejnosti. Rozebírá odlišný přístup Soudního dvora 

EU v oblasti volného pohybu zboží na jedné straně a v oblasti volného pohybu osob a služeb 

na straně druhé. Pokud jde o volný pohyb kapitálu, kde je otázka horizontálního přímého 

účinku judikaturou Soudního dvora EU dosud nezodpovězena, předkládá diplomantka 
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argumenty pro i proti. V  této části práce by bývalo stálo za úvahu zařazení samostatné 

kapitoly věnované principu effet utile v souvislosti s horizontálním přímým účinkem.  

Ve své práci se autorka dotýká i dalších významných souvisejících témat, jakými jsou 

např. obrácená diskriminace či problematika evropského prvku.  

 Autorka zpracovala v předkládané diplomové práci řadu relevantních rozsudků 

Soudního dvora EU. Pokud jde o literaturu, bohatě čerpá z převážně cizojazyčných 

monografií, časopiseckých článků apod. Formální úroveň je vyhovující, práce je napsána 

v anglickém jazyce, jehož úroveň považuji za velmi dobrou.  

Jako celek hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi kvalitní. Diplomová 

práce s ohledem na svou vysokou úroveň splňuje podle mého názoru i požadavky kladené na 

rigorózní práce. 

 

III. 

Otázky k ústní obhajobě 

1. Na straně 60 autorka uvádí, že obrácená diskriminace může být odstraněna kromě 

jiného zúžením čistě vnitrostátních situací a rozšířením působnosti unijního práva. Jak 

autorka hodnotí v tomto směru přístup Soudního dvora EU? Měl by Soudní dvůr EU 

zvolit jednotnou koncepci nebo spíše rozhodovat případ od případu? 

 

2. V souvislosti s případem Buy Irish diplomantka uvádí, že tento program nadále 

existuje, pouze došlo k „odstátnění“ kampaně (str. 86). Nejedná se ze strany Irska o 

obcházení unijního práva? Vzhledem k tomu, že zvýhodňování domácích výrobců 

přetrvává, nejedná se o argument pro zavedení horizontálního přímého účinku 

ustanovení o volném pohybu zboží? 

 

IV.  

Závěr 

 S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně, podle výsledku ústní obhajoby. 

 

V Praze dne 13. 5. 2016 

 

 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 


