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Posudek oponenta 
na diplomovou práci Kamila Suchánka 

 
na téma 

 
  

Rozpočet Evropské unie 
  

Autor zpracovává téma rozšiřující okruh problematiky běžně probírané v rámci předmětu 

Finanční právo.  

 

Práce členěna do osmi kapitol. Členění práce na velké množství krátkých kapitol vede však na 

některých místech k přílišné stručnosti a působí dojmem určité roztříštěnosti.  

 

První kapitola je věnována rozpočtovému právu obecně a jeho zařazení v rámci finančního 

práva a stručnému vývoji českého rozpočtového práva. Na to navazuje druhá kapitola obecnou 

charakteristikou rozpočtu EU a jeho vývoje. Třetí kapitola shrnuje zásady rozpočtu EU (daleko 

přehledněji než v ČR definované v legislativě i v dostupné literatuře).  

 

Následující kapitola snad až příliš stručně charakterizuje víceletý rozpočtový rámec za 

předcházející a současné období. V páté kapitole se autor věnuje procesu přijímání rozpočtu (zde je snad 

až přílišná pozornost věnována jedinému judikátu, byť důležitému). Pak teprve charakterizuje příjmy a 

výdaje rozpočtu EU (v aktuálním víceletém finančním rámci). Tyto tři kapitoly by podle mého názoru 

měly zřetelněji odlišit věcnou a procesní stránku evropského rozpočtu.  

 

Následuje kapitola věnovaná kontrole rozpočtu EU, kde je přehledně shrnuta úloha jednotlivých 

institucí EU v tomto procesu. 

 

Poslední kapitola se věnuje struktuře rozpočtu navrhovaného pro následující víceleté období. 

Pokud však zadání obsahuje bod rozpočet EU de lege ferenda, očekávala bych i určité zhodnocení 

současné úpravy a návrhy na možná zlepšení. 

 

 Po formální stránce i rozsahem (74 stran) práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou 

práci. Práce je přehledně uspořádaná, velikost a styl písma jsou pro tento typ práce vhodně zvoleny. Po 

stránce jazykové se autor nevyvaroval některých chyb, zejména v interpunkci, ale též řadě opomenutí a 
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stylistických neobratností. O pozornosti při vypracování nesvědčí ani opakovaně chybné uvedení 

příjmení jednoho z klíčových evropských politiků J. Delorse.  

 

Práce obsahuje anglické résumé. Seznam literatury obsahuje adekvátní množství zdrojů, které 

jsou správně citovány a přehledně uspořádány. Autor dodržuje ČSN a správně cituje i on-line zdroje, 

které v práci použil.  Poznámkový aparát je na dobré úrovni.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zaměřit se na: 

 

1. Porovnání struktury výdajových oblastí rozpočtu EU pro minulý, současný a navrhovaný 

víceletý finanční rámec 

2. Reakci EU na aktuální situaci z hlediska rozpočtu a  

3. Aktuální stav projednávání víceletého finančního rámce na následující období. 
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