
Abstrakt 

Úloha generálních advokátů v soudním systému Evropské unie 

 

Tato diplomová práce se zabývá významnou procesní úpravou specifického institutu unijního 

soudnictví. Generální advokát je příslušníkem Soudního dvora, jehož úlohou je dle 

čl. 252 SFEU předkládání veřejných, zcela nestranných a nezávislých odůvodněných 

stanovisek ve věcech, které podle Statutu Soudního dvora Evropské unie vyžadují jeho účast. 

Ačkoliv obdobná funkce není zakotvena v mnoha právních řádech členských států Evropské 

unie, našla v rámci fungování Soudního dvora Evropské unie své uplatnění. Tato diplomová 

práce přináší zevrubnou analýzu postavení i funkce generálního advokáta, jeho inspiračních 

zdrojů a vývoje tohoto institutu v rámci unijního soudnictví s cílem poukázat na význam úlohy 

jeho činnosti. 

Práce je dělena do čtyř částí, které se skládají z dílčích kapitol. První část je věnována 

francouzské právní úpravě institutu veřejného zpravodaje, jakožto inspiračního zdroje unijního 

institutu generálního advokáta. Právní úprava veřejného zpravodaje je zde popsána v kontextu 

celého francouzského správního soudnictví. V rámci této části srovnávám též úpravu několika 

klíčových aspektů unijní a francouzské právní úpravy. Druhá část diplomové práce rozebírá 

postavení generálního advokáta tak, jak je vymezeno unijním právem. Je přihlédnuto též k 

historickým konotacím týkajícím se postavení generálního advokáta. Stěžejní je třetí část 

diplomové práce rozebírající samotnou úlohu generálních advokátů. Zde dochází k podrobné 

analýze činnosti generálního advokáta v průběhu celého řízení před Soudním dvorem. Zvláštní 

pozornost je věnována významu a přínosu činnosti generálního advokáta. V závěrečné části 

práce je rozebrána problematika střetu funkce generálního advokáta (též veřejného zpravodaje 

a osob podobných institutu generálního advokáta) s právem na spravedlivý proces, konkrétně 

s jeho jednotlivými složkami, kterými jsou zásada kontradiktornosti řízení a princip rovnosti 

zbraní.  

Tato diplomová práce je založena zejména na analýze příslušné právní problematiky, práci 

s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva 

či francouzské Státní rady, pomocí jíž jsou uvedené skutečnosti demonstrovány na konkrétních 

případech, a na komparaci francouzské a unijní právní úpravy. 

 


