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Dizertant rozčlenil svou práci do čtyř částí, z nichž se většina týká rozboru historie a vývoje evropské 

integrace. Integraci se autor věnuje proto, aby na pozadí rozboru smluvního základu a perspektiv 

dalšího směřování testoval ústavněprávní doktrínu suverenity České republiky. Teorii(e) suverenity 

prověřuje zejména z hlediska práva, totiž srovnáváním dvou normativních systémů – evropského a 

vnitrostátního (českého) práva. Suverenita je pro něj moc rozhodovat ve formách a kompetencích 

právem zakotvených a uznaných. Je to formální projev autonomního rozhodování o otázkách vážících 

se k členství ČR v EU. Suverenita státu je pro českou odbornou a právnickou obec oblastí intenzívního 

zájmu jak v době přípravy na vstup do EU a přijetí tzv. euronovely, tak v době konání referenda o 

přistoupení k EU, a v současnosti, tj. kdy je v platnosti Lisabonská smlouva. Soustředěnou pozornost 

právníků, víc než představitelů jiných společenskovědních oborů, na otázku suverenity lze snad 

vysvětlit tím, že význam práva, mezinárodních smluv a právních nástrojů vlivu sílí a také tím, že 

ochrana menšinových subjektů mezinárodního práva je možná skrze soudní a jinou právní ochranu. 

Suverenita je však také pro českou odbornou veřejnost tématem s politickou konotací pro státy, 

které nově objevily možnosti svého mezinárodního působení a role na mezinárodních fórech v 

90.letech minulého století. Suverénní samostatnost českého státu má být specifická v tom, jak sama 

má potenciál využít historicky danou roli v geopolitickém prostoru ve střední Evropě a potenciál 

kulturního spojující článku mezi východem a západem. Suverenita není tak přitažlivá jako téma pro 

ekonomy, není koncepčně lákavá pro sociology, není atraktivní pro filozofy a politickým tématem se 

stává právě v souvislosti se vstupem ČR do EU volební kampaní pro referendum. Suverenita je 

v evropské integraci pojmem každodenní účasti na integraci. Projevuje se však v průsečíku rozhodnutí 

a stanovisek ústavních orgánů (Ústavního soudu, Parlamentu) ČR. Dizertant také sleduje názorovou 

rozptýlenost v akademické a právnické obci ohledně obsahu, míry a forem proměn suverenity ČR. 

Nelze nevidět, že současní čeští autoři také hojně čerpají ze zahraniční literatury a poznatky o 

důsledcích evropské integrace na ústavní režimy členských států přebírali od již popsaných a 

argumentačně zdůvodněných stanovisek.  Teoretickou analýzu důsledků evropské integrace na 

ústavní systém ČR tak je možné odpovědně provádět až s odstupem několika let členství v EU.  Je to 

dáno jistě objektivní situací: ČR vstoupila do rozjetého vlaku po kolejišti transevropských sítí. Nabízí 

se otázka, jaká by byla alternativní suverenita ČR, kdyby její výkon nesměřoval integrační cestou? To 

dizertant nemá v úmyslu spekulovat nad variantami vývoje, které nenastaly a soustřeďuje se na stav 

věcí zakotvený Lisabonskou smlouvou. Nicméně otázka suverenity státu byla předmětem pozornosti i 

českých představitelů v Konventu o budoucnosti Evropy a tomu se dizertant ve svém rozboru českých 

postojů k Ústavní smlouvě nevěnuje. Tím, že se její ratifikační proces zastavil někde „na půlcesty“ 

plánovaného procesu, neznamenalo, že otázky posilování a míry a forem „těsnější“ spolupráce, byly 

zapomenuty. Postoj ČR k Lisabonské smlouvě a k předpokládaným důsledkům na vnitrostátní ústavní 



systém, se tedy utvářel dlouhodobě a stal se i otevřeným vnitropolitickým dělícím článkem mezi 

ústavními orgány a jejich představiteli. 

Dizertant velmi podrobně analyzuje integrační nálezy Ústavního soudu (cukerné kvóty, a zákon o 

konkurzu a vyrovnání) a jeho argumentaci v návaznosti na podněty a návrhy k přezkoumání 

Lisabonské smlouvy (Lisabon I., Lisabon II.) ve věci jejího souladu s ústavním pořádkem. Věnuje se 

také podrobně kauzám, které vedly k odvážnému prohlášení, že SD EU rozhodl ve věci slovenských 

důchodů ultra vires. Nabízí se otázka, zda ve věci slovenských důchodů šlo skutečně o spor o výklad 

vztahu evropského práva a ústavního pořádku nebo o spor o výklad spravedlivého dorovnání 

důchodů vedený mezi nejvyššími soudy ČR.  Podobně kritickou optikou lze nahlížet i na kauzu 

cukerných kvót, kterou tehdejší veřejný ochránce práv označil za ve svých důsledcích jinou formu 

hospodářské soutěže. 

Za nejpřínosnější část dizertace považuji text začínající sub 4.3. Ratifikace Lisabonské smlouvy v České 

republice a zejména pak od str.183 následující rozbor otázek jako je přednost ústav nad unijním 

právem, čl.50 SEU a vystoupení členského státu z EU, změna systému hlasování v Radě, institut 

zjednodušeného postupu pro změnu primárního práva, jako jsou rozdíly v postupech při přijímání 

legislativních a nelegislativních aktů aj. Autor si všímá i praktické realizace a postupů, podle nichž se 

ČR může v orgánech EU prosadit jako autonomní a o své „vůli“ jednající subjekt. Není jistě nezajímavé 

zjištění, že „počet případů, kdy došlo k přehlasování ČR v Radě je velmi malý“ (str.203).  

K předloženému textu mám několik kritických poznámek: 

-autor svou analýzu opírá o státovědný přístup, přesto se omezuje na analýzu čistě právní 

argumentace (str.12), aniž by bral v úvahu, že státověda nutně vychází z poznatků  jiných 

společenských věd, 

-pojem „suverenita“ je převzat z výkladového slovníku (str.35), což pro tento druh práce není zcela 

adekvátní. Vysvětlení pojmu „autoritou“ pak pomíjí všechny možné překlady z cizích jazyků a výklady: 

v angličtině je „authority“ používaná jak pro moc, tak pro orgán s pravomocí rozhodovat, tak pro 

uznání a respektování postavení osoby nebo instituce, která vládne nebo má vliv. Autor odkazuje na 

klasické zdroje – Jeana Bodina – avšak několikrát v dalším textu mění transkripci autora (Boden, 

boden, str. 40 a další). Autor odkazuje na klasická díla (C.Schmidt, H.Kelsen) a však méně analyzuje 

novodobé koncepty základů demokratické suverenity. 

- jaké důvody vedou autora k tomu, aby citoval z děl některých autorů v angličtině? (H.Kelsen, 

M.Weber, str.39,43 a další) 

- autor se zmiňuje o „institutu“ vystoupení členského státu z EU (str.65) avšak odkaz na jeho 

provádění na příkladu Velké Británie je referencí politického postupu a nikoli právního. K datu 

odevzdání dizertace byla již známa rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království a byly i 

zveřejněny navazující legislativní kroky Parlamentu. Je také problematické hovořit o tom, že konání 

referenda v roce 1975 otevíralo možnost (předpokládalo se…pozn.237 na str.85) vystoupit 

z tehdejšího EHS. Tehdejší referendum mělo vládě potvrdit mandát pro vyjednávání podmínek 

členství. VB nebyla od počátku tak euroskeptickou, jak se v ČR dnes o ní hovoří. To by nevysvětlovalo, 

proč se její vlády tak moc pokoušely o členství v integraci. 

-analýza činnosti orgánů EU je poněkud povrchní (sub.3.2.6., str.86 a další), když autor nevystihl 

změnu v organizaci portfolií v současné Komisi. Opomíjí i to, že se v posledních letech role Evropské 

rady posílila, zejména tím, jak se k závažným otázkám (finanční a ekonomická krize, migrační a 

bezpečnostní a humanitární krize) často schází a jak se i na neformálních setkáních lídrů členských 



států se koordinují společné postupy států. To lze jistě považovat za změnu vztahů i mezi Komisí a 

Evropskou radou. 

-autor rozebírá námitky vůči současnému postupu Komise a Rady v migrační politice a rozhodnutí o 

kvótách. Jeho argumentace, že požadavek na zachování homogenity obyvatelstva jako předpokladu 

pro zachování suverenity vylučuje smysl integrace jako takové, je jistě správná. V dané souvislosti 

však návaznost na argument v poznámce sub.572, str.212, že Velká Británie opouští EU kvůli 

předimenzovanému právu na volný pohyb osob, je poměrně zbrklý. Velká Británie neuplatnila 

výjimku pro volný pohyb osob po roce 2004 a ekonomicky efektivně a stále využívá pracovníky ze 

zemí střední a východní Evropy, jejichž podíl na růstu HDP vlády oficiálně uznaly. Autor snad příliš 

rychle převzal některé postřehy zastánců kampaně za „Leave“.  

Celkově lze konstatovat, že se autorovi podařilo naplnit cíl dizertace, totiž analyzovat ústavněprávní 

důsledky Lisabonské smlouvy pro Českou republiku. Byť je to analýza předložená na několika 

desítkách stran, zatímco jim předcházející text je velmi deskriptivní a někdy až vzhledem 

k ústřednímu tématu redundantní, stačí k rozvinutí zásadních otázek ústavněprávní formy suverenity 

České republiky v EU.  Suverenita ČR je však v autorově podání suverenitou poměřovanou mírou 

krácení příležitostí k prosazení vlivu (snížení počtu křesel v Evropském parlamentu, snížení počtu 

hlasování formou jednomyslného hlasování, riziko odstranění principu jeden komisař za každý 

členský stát, a pod). Tímto způsobem vnímaný koncept suverenity je nutně limitovaný ve svých 

předpokládaných závěrech. Vždyť ani klasičtí autoři neuchopili model suverenity, aniž by neměli před 

sebou obraz cíle a účelu.  Při srovnávání důsledků Lisabonu na ústavní řády členských států je také 

vhodné analyzovat „světy evropského konstitucionalismu“ (viz. G.de Búrka and J.H.H.Weiler: The 

Worlds of European Constitutionalism, Cambridge 2012) a sledovat trendy vývoje EU v jeho právních 

a státoprávních dimenzích (ústavní pluralismus, vztah evropského a světového, respektive globálního 

konstitucionalismu, například).  

S autorovými závěry, tak jak k nim systematicky dospívá, souhlasím. 

Z výše uvedených důvodů „Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

dizertačních prací“. 

 

Jana Reschová 

Katedra ústavního práva PF UK 

 

 

 

 


