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I. 

 Téma diplomové práce 

 Diplomant si vybral ke zpracování téma týkající se výkladu čl. 351 SFEU řešícího 

kolize závazků z mezinárodních smluv uzavřených státy před vznikem EHS či přistoupením 

státu k EU (EHS, ES) na straně jedné a unijního (komunitárního) práva na straně druhé ve 

světle rozsudků Soudního dvora EU ve věci Kadi. Význam dané problematiky dokládá značná 

pozornost odborné veřejnosti věnovaná případu Kadi, přičemž s ohledem na rostoucí počet 

případů teroristických útoků v Evropě zůstává tato problematika nepochybně stále aktuální.  

Téma klade přiměřené nároky na zpracování do podoby diplomové práce pro studenta 

magisterského studia oboru právo.  

 

II. 

Obsahová a formální úroveň práce 

Autor si zvolil ke zpracování zajímavé téma zabývající se výkladem čl. 351 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU). Tento jediný článek byl mnohokrát předmětem výkladu 

ze strany Soudního dvora EU, přičemž jeho (restriktivní) výklad přináší mnoho dílčích 

otázek. Autor se po obecnějších kapitolách zaměřuje zejména na omezení použitelnosti 

dřívějších mezinárodních smluv z důvodu ochrany základních práv jednotlivců.  

Práce má logickou strukturu, diplomant postupuje od obecného ke konkrétnímu. Po 

obecnějších úvodních kapitolách v části I. se zaměřuje v části II. zejména na rozbor čl. 351 

SFEU. V dílčím hodnocení na straně 24 ovšem zmiňuje i konstitutivní hodnoty Unie jako 

limit použití tohoto ustanovení, ačkoli se tomuto důvodu v části II. nevěnuje. Je velká škoda, 

že se autor v podstatě nezabývá situací, kdy členský stát nerespektuje čl. 351 pododstavec 2 a 

nesnaží se odstranit neslučitelnost mezi dřívější mezinárodní smlouvou a unijním právem (viz 

jen stručná kapitola na s. 24).   
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Ve třetí části se autor věnuje případu Kadi a jeho významu pro výklad čl. 351 SFEU. 

Zmiňuje i některou další judikaturu Soudního dvora, dotýká se také toho, jak podobný 

problém řeší Evropský soud pro lidská práva. Pokud jde o Evropský soud pro lidská práva, 

mohl diplomant pracovat přímo s příslušným rozsudkem a přístup ESLP podrobněji vysvětlit. 

Diplomant se dokázal s vybraným tématem dobře vypořádat a prokázal orientaci v této 

problematice. Lze ocenit množství rozhodnutí Soudního dvora EU, která ve své diplomové 

práci zpracoval, dotkl se zároveň i judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Za cíl práce 

autor zvolil hodnocení přístupu Tribunálu (přesněji řečeno Soudu prvního stupně) v prvním 

rozhodnutí ve věci Kadi. Jeho názor je však poněkud jednostranný. Byť lze souhlasit s tím, že 

argumentace Soudu prvního stupně nebyla v mnoha ohledech přesvědčivá, např. pokud jde o 

koncept funkční sukcese, Soud prvního stupně se snažil – na rozdíl od Soudního dvora - 

respektovat Chartu OSN, k jejímuž dodržování se EU výslovně hlásí, a její přednost před 

jinými mezinárodními závazky (podobně jako např. švýcarský Spolkový soud).  

Z hlediska formálního práce trpí některými vadami. Některé věty či výrazy jsou 

nesrozumitelné, např. pojem „rozhraničovací norma“ (s. 26) či „vnitřní imunita rezolucí RB 

OSN“ (s. 13) či poslední věta na s. 4. Práci by prospěla větší pečlivost. Obsahuje velké 

množství gramatických chyb (např. soustavně používaný výraz „Evropská Unie“) a překlepů, 

také po grafické stránce by potřebovala doladit (viz např. s. 24, 41). Diplomant pracuje 

s množstvím odborné literatury včetně cizojazyčné, na kterou v textu průběžně odkazuje. 

Práce ovšem obsahuje nadměrné množství přímých citací soudních rozhodnutí a odborné 

literatury (srov. např. s. 8, 9, 44). 

Jako celek ovšem podle mého názoru vyhovuje předložená diplomová práce 

požadavkům stanoveným pro kvalifikační práce a je způsobilá k ústní obhajobě. 

 

III. 

Otázky k ústní obhajobě 

1. Domnívá se diplomant, že lze očekávat jisté přehodnocení přístupu Soudního 

dvora EU nastoleného ve věci Kadi v kontextu rostoucího počtu teroristických 

útoků ve státech Evropské unie? Nechť se diplomant zaměří na veřejný zájem 

udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, který respektuje Soudní dvůr EU i 

Evropský soud pro lidská práva. 
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IV.  

Závěr 

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

hodnocení mezi výborně a velmi dobře, podle výsledku obhajoby. 

 

V Praze dne 25. 9. 2017 

 

 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 


