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Abstrakt 
 

Tato práce je věnována problematice specifik metod interpretace práva Evropské unie. Na 

rozdíl od většiny publikací pojednávajících o výkladu práva se však nevěnuje interpretaci 

prováděné soudy a soudci, ale dívá se na výklad práva očima českého zákonodárce, který stojí 

před nelehkou výzvou transpozice směrnice do českého právního řádu. Aby byla transpozice řádně 

provedena, musí jí předcházet náležitá interpretace textu příslušné směrnice. Zákonodárce má 

přitom k dispozici šestici standardních a nadstandardních výkladových metod zahrnujících výklad 

jazykový, logický, systematický, historický, teleologický a komparativní. Lze však tyto metody 

interpretace práva použít také v případě výkladu směrnic Evropské unie? A jaká budou případná 

specifika interpretace unijních právních norem? 

Tento text rozpracovává příslušné téma z pohledu právní teorie. Prvním těžištěm této práce 

je tak stručné teoretické vymezení interpretace práva a popsání jednotlivých historických i 

recentních přístupů k metodologii výkladu práva. Stranou nezůstane ani pojednání o vztahu 

interpretace a tvorby práva, a to především s ohledem na proces transpozice směrnic. Druhým 

těžištěm tohoto textu je analýza výše uvedené šestice výkladových metod, přičemž v rámci každé 

jednotlivé metody je poukázáno na specifika jejího použití v rovině výkladu evropského unijního 

práva. Z důvodu obecnosti jednotlivých výkladových metod je zároveň každá z nich rozvedena do 

alespoň jednoho konkrétního právního argumentu. Třetím těžištěm této práce je případová studie 

věnující se problematice distribuce léčivých přípravků do členských států Evropské unie, v rámci 

které jsou příslušná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu 

Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků podrobena jednotlivým výkladovým 

metodám za účelem zjištění, zda byla příslušná právní úprava českým zákonodárcem adekvátně 

interpretována, a tedy řádně transponována do českého právního řádu. 

Téma neopomíjí ani historický a současný přístup Soudního dvora Evropské unie 

k metodám interpretace práva a při formulování jednotlivých specifik výkladu evropského 

unijního práva je zohledněna také relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie. 
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