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Jak autoři již v předmluvě své knihy uvádějí, na českém knižním trhu v současné době
chybí kniha, která by se komplexně věnovala sociálnímu právu EU. Již tato skutečnost
svědčí o unikátnosti této monografie, která poskytuje čtenáři ucelený přehled o historickém
vývoji sociálních práv člověka v Evropě, o jejich ukotvení mezinárodním právu a o vývoji
sociální politiky Evropské unie. Již tato skutečnost je důvodem proto usilovat o její vydání,
což plně podporuji. Celá monografie má logickou strukturu, jednotlivé části jsou členěny
do řady kapitol a podkapitol, které umožňují čtenáři velmi přesně se orientovat ve
studovaných problémových okruzích.

Zmíním se pouze o někteých otázkách, které ze svého pohledu považuji za klíčové pro
správné pochopení sociálních práv a jejich uplatňování.

oceňuji, že značnou pozornost autoři věnují problematice financování ochrany sociálních
práv v rámci EU. Velmi přesně konstatují, že EU ve své koncepci ochrany sociálních práv
navazuje na mezinárodní koncept lidských práv, na jehož základě koncipovala vlastní velmi
obsáhlý soubor právních norem' které napomáhají ke sjednocování konceptů ochrany
sociálních práv v Evropě, aniž by intervenovaly do jejich sociální politiky.

Podrobný výklad autoři věnují otázkám rovnosti a zákazu diskriminace v sociálním právu
EU a v právu mezinárodních organizací (Mezinárodní organizace práce, oSN, Rada Evropy).
oceňuji velmi zajímavé pasáže, kde autoři rozebírají některé rozsudky Evropského soudu
pro lidská práva, což čtenáři umožňuje lépe pochopit záměry, na jejichžzákladěje tato
problematika legislativně upravena. V plném rozsahu souhlasím s názorem autorů, že v
právu EU neustále dochází k posunu od filosoficko-právního uznání rovnosti jako jednoho
ze základních společenských postulátů přes zakotvení rovnoprávnosti do právních norem
až k prosazování rovných příležitostí prostřednictvím politických nástrojů a k zavádění
pozitivních povinností jednotlivých subjektů tak, aby ve své každodenní praxi prosazovaly
a uplatňovaly rovnost, jejíž zachování je jednou z determinant demokratické povahy
společnosti.

ocenit je rovněž nutno kapitolu, která se věnuje problematice sociálních souvislostí volného
pohybu osob v EU, což je otázka, která zejména v posledním období získává nový rozměr,
stejně tak jako pasáže, které jsou věnovány pracovněprávní ochraně v právu EU.

Z uvedeného textu je zřejmé, že k předloženému textu nemám připomínky. Jedná se
opravdu o unikátní text, s nimž by se měli velmi podrobně seznámit
zainteresované subjekty, které spolu/rozhodují o pojetí a přístupu k zajištění
práv v naší zemi. Zcela jednoznačně proto doporučuji jeho publikování v
podobě (po provedení nezbytných korektur).
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