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Aktuálnost a náročnost tématu 

Téma práce je velmi aktuální a zajímavé. Je přiměřeně náročné, neboť jeho zpracování 

vyžaduje studium značného množství odborné literatury, právních dokumentů i judikatury SD 

EU.  

Hodnocení práce 

Práce je napsána jasně a přehledně. Autor v práci prokazuje velmi solidní komplexní 

orientaci v předmětné problematice, jakož i schopnost pracovat s relevantními prameny, a to i 

cizojazyčnými. Zejména využití anglických odborných pramenů je opravdu nadstandardní. 

Práce obsahuje i vlastní hodnotící stanoviska a úvahy. Je dobře strukturována. Za svůj hlavní 

cíl si klade vytvořit systematický model legislativních zásad, které by měly být uplatňovány 

při tvorbě sekundární legislativy EU, a to v zájmu jejího zkvalitnění. Mám za to, že DP 

v tomto ohledu svého cíle dosáhla. Schematický model předmětných legislativních zásad 

prezentovaný autorem DP na str. 39 považuji za propracovaný, přínosný a argumentačně 

podložený. Cenné na práci je, že vychází i z kritické analýzy četných (ovšem účinkem se dosti 

míjejících) unijních snah o zlepšení legislativní i regulatorní kvality sekundární unijní 

normotvorby. 

Připomínky k práci popř. otázky k obhajobě 

K DP nemám zásadní připomínky věcné povahy. Celkový velmi pozitivní dojem z práce 

nicméně poněkud kazí, v práci se dosti často vyskytující, překlepy, nedotaženosti, nepřesnosti 

nelogičnosti či zbytečnosti. Jakoby autor podcenil nebo nestihl závěrečnou důkladnou redakci 

textu DP. Upozornit lze namátkou na to, že: 

1) Na str. 10, 28/29 (Masmouti/Mousmouti), 34 (tabulka), 39 (obrázek 

legislativní/legistické), 51, 54, 64, 66, 71 (pozn. 284), 84, 101 jsou překlepy. 

2) Někde, např. na str. 12 třetí řádka, postrádám odkaz na autory, kteří zastávají příslušný 

názor. 



3) Na str. 16 i 23 autor místo popisu schválené interinstitucionální dohody místy popisuje 

její návrh. 

4) Na str. 16 mně uniká proč autor dává Bolkensteinovu směrnici o službách a odmítnutí 

Smlouvy o Ústavě pro Evropu do kontextu s regulatorní modernizací. 

5) Celý třetí odstavec na str. 48 o výlučných pravomocech EU je nepřesný a nelogický. 

6) Na str. 52 by spíše mělo být, že Protokol č. 2. rozvíjí do praxe princip subsidiarity.  

7) Nepřesné je tvrzení na str. 64, že principy ochrany základních práv jsou v unijním 

prostředí zakotveny od začátků evropské integrace. 

8) Čl. 76 SFEU hovoří o podnětu čtvrtiny členských států, nikoliv 12. (str. 83) 

9) Na str. 85 autor navozuje dojem, že práva na přístup k informacím, která přinesla 

Lisabonská smlouva, byla realizována již nařízením EU z roku 2001. 

10) Vymezení kvalifikované většiny na str. 91 je dosti nesrozumitelné. 

11) První věta v kapitole 6.4 obstojí jen ve vztahu ke směrnicím, nikoliv i nařízením EU. 

 

V rámci ústní obhajoby by navíc oponent uvítal zamyšlení autora nad tím, jak efektivněji 

zajistit uplatňovaní legislativních zásad „ dobrého zákonodárství“ v unijní legislativní praxi. 

Je třeba tyto zásady např. více a důsledněji promítnout do příslušné interinstitucionální 

dohody nebo přistoupit ke zřízení specializovaného unijního útvaru pro kvalitu legislativy?   

  

Závěr  

Práce podle mě splňuje náležitosti kladené na diplomové práce. Lze ji doporučit k ústní 

obhajobě. Předběžně, zejména vzhledem k její materiální kvalitě, je možno ji hodnotit 

stupněm velmi dobře.  

 

V Praze dne 25.10 2016   prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M, DSc. 

 


