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I. 

 Téma diplomové práce 

 Diplomantka v předkládané diplomové práci zpracovává téma kritéria přístupu na trh 

v rámci vnitřního trhu. Oproti názvu téma zužuje na volný pohyb zboží, což je nejen možné, 

ale i vhodné, jinak by bylo téma příliš široké s ohledem na požadovaný rozsah diplomové 

práce. Zvolené téma hraje významnou roli z hlediska toho, zda a případně nakolik mohou 

členské státy EU přijímat opatření omezující volný pohyb zboží. Klíčová je v tomto ohledu 

judikatura Soudního dvora, která se postupně vyvíjela a nelze vyloučit, že i v budoucnu bude 

nadále vyvíjet. Problematiku lze proto považovat za aktuální. 

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

 

II. 

Obsahová a formální úroveň práce 

 Diplomantka předložila diplomovou práci zevrubně zpracovávají (86 stran čistého 

textu) problematiku přístupu na trh jako kritéria určujícího, zda byl či nebyl omezen volný 

pohyb zboží ve formě opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení. Struktura 

práce je logická. Autorka po úvodních kapitolách analyzuje relevantní judikaturu Soudního 

dvora, zejm. „klasické“ rozsudky Dassonville, Cassis de Dijon, velká pozornost je věnována 

rozsudku Keck a jeho kritice. Dále se zabývá i novějšími rozhodnutími ve věci Přípojných 

vozidel či Vodních skútrů (části 2 a 3). V části 4 rozebírá koncept přístupu na trh a jeho 

slabiny, za významný považuji rozbor aspektu de minimis jako korekce kritéria přístupu na 

trh, který však v zásadě nebyl Soudním dvorem přijat. Ocenit je třeba i zasazení tématiky do 

širších souvislostí primárního práva či hodnocení z hlediska právní jistoty adresátů právních 

norem (5. část). 

 Autorka přistupuje ke zpracování tématu diplomové práce s nasazením. Je třeba 

kladně hodnotit důkladnou analýzu klíčové judikatury Soudního dvora, přičemž autorka se 
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zaměřuje i na její kritiku. Rozebírá také některá stanoviska generálních advokátů, i když práci 

by prospělo, pokud by v návaznosti na tato stanoviska doplnila i informace o tom, jak 

nakonec Soudní dvůr rozhodl (na straně 25 se pouze uvádí, že ve věci Leclerc-Siplec se soud 

neodchýlil od rozhodnutí Keck, ve věci Alfa Vita na straně 27 a násl. jsem v práci nenašla 

zmínku o tom, jak soud rozhodl). Do své práce diplomantka zahrnula i řadu názorů odborné 

veřejnosti, což je třeba také ocenit. V některých případech opatrně uvedla i vlastní názor, i 

když s ohledem na poctivost zpracování zvoleného tématu by mohla podat svůj názor 

odvážněji. Práci by prospěla dílčí shrnutí v rámci jednotlivých kapitol.  

 Z hlediska formálního práce podle mého názoru vyhovuje požadavkům kladeným na 

kvalifikační práce. Autorka pracuje s množstvím judikatury i odborných zdrojů, na něž 

průběžně v textu odkazuje. Vyzdvihuji velké množství odborné literatury, z níž čerpala, jakož 

i sepsání práce v anglickém jazyce dobré úrovně. Práce má jen drobné formální nedostatky, 

např. v seznamu zkratek chybí hojně používaná zkratka „MEEQR“.  

 Jako celek hodnotím práci jako zdařilou, pečlivě vypracovanou a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. 

  

III. 

Otázka k diskusi při ústní obhajobě 

1. Diplomantka se v kapitole 2.3 zaměřuje na rozsudek Keck a jeho kritiku. Přestože lze 

považovat některé námitky za oprávněné, není možné dle názoru autorky pohlížet 

v jistém smyslu i pozitivně na závěry Soudního dvora v tomto rozsudku? Pojem 

„opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení“ zahrnuje velmi širokou 

škálu opatření státu, která jsou zakázaná, což státům výrazně svazuje ruce. I když mají 

k dispozici výjimky v čl. 36 SFEU a kategorické požadavky veřejného zájmu, mohou 

je vždy využít jen při splnění podmínky přiměřenosti. Vyloučení (nediskriminačních) 

způsobů prodeje z působnosti čl. 34 SFEU tak umožňuje státům přijímat určitá 

omezující opatření s ohledem na národní specifika a uniknout zákazům v oblasti 

volného pohybu zboží. To je v současnosti možná ještě více aktuální s ohledem na 

velmi široké pojetí kritéria přístupu na trh a v kontextu tzv. Brexitu, kdy by EU možná 

více než kdy dříve měla respektovat, že je společenstvím států, které mají určité 

legitimní zájmy. To autorka ostatně sama naznačuje v závěru své práce (s. 86 dole). 
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IV.  

Závěr 

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

hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 17. 1. 2018 

 

 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 


