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Úvod 

„Jednotlivci se nemohou zneužívajícím způsobem nebo podvodně dovolávat unijního 

práva“. Tuto právní větu lze v různých modifikacích
1
 počínaje rokem 1974

2
 nalézt v desítkách 

rozhodnutí Soudního dvora
3
 týkajících se mnoha oblastí unijního práva. Co však tato právní věta 

ale přesně znamená? Jaké jsou charakteristické znaky zneužívajícího jednání ve smyslu 

judikatury Soudního dvora a jaká jsou kritéria pro to, aby takovéto jednání, které naplňuje literu 

právního ustanovení, mohlo být prohlášeno za „zneužívající“? Je-li následně zneužívající jednání 

zjištěno, jaké jsou důsledky takovéhoto zjištění? Nastává v takovém případě vynětí z působnosti 

unijního práva nebo je hospodářský subjekt
4
 při uplatnění restriktivního výkladu zbaven 

možnosti se dovolávat práv plynoucích z příslušného ustanovení unijního práva? Posuzuje 

Soudní dvůr zneužívající jednání v různých oblastech unijního práva vždy stejným způsobem? A 

jakými právními prostředky lze zneužívajícímu jednání zamezit? Odpovědi na tyto otázky jsou 

předmětem předkládané disertační práce a jsou blíže vymezeny v níže uvedených výzkumných 

otázkách. 

Jakkoli je totiž s ohledem na výše uvedenou právní větu jistě možné jednoduše dojít k 

závěru, že není pochyb o tom, že unijní právo neumožňuje dovolávat se práv, která unijní právo 

přiznává, zneužívajícím způsobem, tak definování samotné zásady zákazu zneužití práva a jejích 

kontur je mnohem obtížnější
5
 a vyžaduje tak hlubší analýzu.  

Navzdory tomu, že zásada zákazu zneužití práva byla v judikatuře Soudního dvora 

potvrzena již několikrát v mnoha klíčových rozsudcích
6
 a stala se předmětem rozsáhlé 

publikační činnosti mnoha akademiků
7
, tak její konkrétní uplatňování a působnost zůstávají stále 

                                                 
1
  Viz zejména rozsudky Soudního dvora ze dne 12. května 1998, Kefalas, C‑367/96, bod 20, ze dne 23. března 

2000, Diamantis, C‑373/97, bod 33, a ze dne 21. února 2006, Halifax, C‑255/02, bod 68. Viz rovněž rozsudky 

ze dne 11. října 1977, Cremer, 125/76, bod 21; ze dne 3. března 1993, General Milk Products, C‑8/92, bod 21, 

a ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, bod 51 („[…] uplatňování unijní právní úpravy nelze 

rozšířit tak, aby pokrývalo zneužívající praktiky hospodářských subjektů“) a rozsudek ze dne 6. února 2018, 

Altun, C-359/19, bod 49 („Použití unijní právní úpravy totiž nemůže být rozšířeno až do té míry, že by 

zahrnovalo i úkony prováděné s cílem získat podvodně nebo zneužívajícím způsobem výhody stanovené unijním 

právem“).  
2
  Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. prosince 1974, Van Binsbergen, 33/74, bod 13. 

3
  Názvy rozsudků Soudního dvora jsou v této disertační práci označovány kurzívou. Je-li k rozsudku uveden i 

skutkový stav, je název rozsudku rovněž označen tučně. 
4
  Tímto termínem jsou v disertační práci označovány jak fyzické, tak právnické osoby. 

5
  V tomto smyslu stanovisko generálního advokáta La Pergoly ve věci Centros, C-212/97, bod 20. 

6
  Asi nejznámějším rozsudkem Soudního dvora týkajícím se zásady zákazu zneužití práva je klíčový rozsudek 

z oblasti DPH ve věci Halifax. 
7
  Viz zejména DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, Prohibition of Abuse of Law: A New General 

Principle of EU Law?, Hart Publishing, 2011, ISBN 9781841139388. V české literatuře např. TICHÝ, Luboš, 

MASLOWSKI, Solange a TROUP, Tomáš, ed. Zneužití práva. Praha: Centrum právní komparatistiky 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 
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nejasné, přičemž málokterý pojem unijního práva se ukázal být tak kontroverzní, a to jak 

v judikatuře Soudního dvora, tak i v odborné literatuře, jako je pojem zneužití práva
8
. Vzhledem 

k tomu, že v důsledku prohlubující se unijní integrace vzrůstá i význam zásady zákazu zneužití 

práva, tak tato zásada vyvolala v posledních letech zvýšený zájem mnoha autorů, kteří se 

pojmem zneužití práva zabývají z různých hledisek, přičemž nejdiskutovanějším tématem je 

bezesporu zneužití práva v oblasti daňové, a to jak na unijní, tak vnitrostátní úrovni
9
. Současný 

stav dostupné odborné literatury však není zcela konsolidovaný, ať už právě z toho důvodu, že 

s pojmem zneužití práva se na unijní úrovni lze setkat v mnoha rozličných oblastech
10

, anebo 

z důvodu neurčitého vymezení pojmu zneužití práva a samotných skutkových podstat zneužití, 

neboť Soudní dvůr v této souvislosti používá pro jednání, která nespadají do žádné z kategorií, 

které jsou na vnitrostátní úrovni sankciovány z důvodu své protiprávnosti, rozličné pojmy.  

V rámci své disertační práce se budu věnovat níže uvedeným výzkumným otázkám 

týkajícím se zásady zákazu zneužití unijního práva. Hlavní těžiště této disertační práce spočívá 

v analýze judikatury Soudního dvora, neboť v této souvislosti je třeba mít na paměti, že pojem 

zneužití práva je v rámci unijního práva rozvíjen
11

 nikoli pouze normotvornou činností Rady a 

Evropského parlamentu, ale primárně právě judikaturou Soudního dvora, jenž po dlouhá 

desetiletí patří k hlavním motorům unijní integrace
12

 a který tak při definování zásady zákazu 

zneužití unijního práva zastává zásadní úlohu. Primárně je tedy v této disertační práci 

uplatňována metoda analýzy a deskripce, a to za účelem bližšího poznání jednotlivých 

rozhodnutí Soudního dvora, v rámci nichž bylo posuzováno potenciální zneužívající jednání 

hospodářských subjektů. V rámci metody komparace je poté v disertační práci porovnáváno 

uplatňování zásady zákazu zneužití unijního práva v konkrétních oblastech unijního práva.  

  

                                                 
8
  SAYDÉ, Alexandre. Abuse of EU Law and Regulation of the Internal Market, Hart Publishing, 2016, s. 3, 

ISBN: 9781509907403. 
9
  Viz např. KAMÍNKOVÁ, Petra. Zneužití práva jako hranice daňového plánování. Vydání I. Praha: Ivana 

Hexnerová - BOVA POLYGON, 2018. ISBN 978-80-7273-180-0. 
10

  SCHAMMO, Pierre. Arbitrage and Abuse of Rights in EC Legal System, sv. 14, European Law Journal, 2008, 

s. 351. 
11

  Na problematické aspekty rozvíjení této zásady v rámci judikatury, kde je omezena na kauzalitu sporu, 

upozorňuje HURDÍK, Jan, Zneužití práva – z nicoty univerzální zásada? Právník. 2019, roč. 158, č. 12, s. s. 

1089. 
12

  McAuliffe, Harmsen. The European Courts, 2015, dostupné zde: 

https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/17036  

https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/17036
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Výzkumné otázky 

1. Jaké jednání představuje zneužití práva v rámci unijního práva? 

2. Uplatňuje Soudní dvůr jednu zásadu zákazu zneužití unijního práva nebo jsou pro 

jednotlivé oblasti unijního práva uplatňovány odlišné zásady zákazu zneužití unijního 

práva? 

3. Existuje-li pouze jedna zásada zákazu zneužití unijního práva, jakým způsobem je 

tato zásada uplatňována v různých oblastech unijního práva? Je Soudním dvorem 

uplatňována ve všech oblastech stejným způsobem nebo jsou některé oblasti unijního 

práva vystaveny restriktivnějšímu uplatňování této zásady?  

4. Jakými právními prostředky lze zneužívajícímu jednání hospodářských subjektů 

zabránit, resp. jaké existují právní prostředky, kterými je možné omezit zneužití 

práva? 

Bližší analýza judikatury Soudního dvora je tedy nezbytná za účelem hlubšího 

porozumění tomu, jakým způsobem Soudní dvůr tuto zásadu v různých situacích a oblastech 

unijního práva uplatňuje. Tato práce si neklade za cíl a nemá ambice výše uvedené nejasnosti 

zcela rozptýlit, ale spíše prostřednictvím níže vymezených výzkumných otázek vrhnout alespoň 

trochu světla do míst, která dosud nebyla předmětem hlubší akademické diskuze a publikační 

činnosti. Cílem této práce je tedy blíže prozkoumat druhy zneužívajících jednání a uplatňování 

zásady zákazu zneužití práva v unijním právním rámci, v rámci něhož tato zásada vyvolává 

právní účinky, které zamezují uplatnění práva nebo vedou k vyloučení použitelnosti unijního 

ustanovení v případě, že ze strany hospodářských subjektů dochází ke zneužívajícímu jednání, 

jež nachází svůj právní základ v unijním právním řádu. V disertační práci provedená analýza 

tedy představuje hlubší pochopení normativního významu této zásady a rovněž i analýzu toho, 

jakým způsobem je možné zneužívající jednání omezit.  

Tato disertační práce se skládá z úvodu, pěti částí a závěru.  

První část vymezuje pojem zneužití práva a účel zásady zákazu zneužití práva. Tato část 

rovněž pojednává o rozdílech mezi zneužitím práva objektivního a subjektivního. V závěru této 

části je nastíněno normativní ukotvení zákazu zneužití práva v unijních právních předpisech. 

Druhá část se věnuje zásadě zákazu zneužití práva v intencích toho, jak je uplatňována 

v judikatuře Soudního dvora. Následně je v této části uvedeno rozdělení zneužití unijního práva 

do dvou základních kategorií, které jsou poté podrobněji rozebrány v následujících částech této 

disertační práce. Konkrétně se jedná o zneužití práva k obcházení vnitrostátního práva členského 
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státu, které je následně rozděleno do dvou samostatných podkategorií, a přímé zneužití unijního 

práva k získání neoprávněné výhody. Tato část práce se rovněž zaměřuje na samotné zjištění 

existence zneužití práva a na právní důsledky, které jsou s konstatováním zneužití práva spojeny, 

tedy zda je tímto důsledkem vyloučení působnosti unijního práva nebo omezení práva 

přiznaného právem unijním. 

Třetí část pojednává o zákazu zneužití práva k obcházení vnitrostátní právní úpravy 

členského státu, přičemž je rozdělena do dvou kapitol. V rámci první kapitoly je analyzována 

judikatura Soudního dvora v oblasti volného pohybu služeb a svobody usazování ve vztahu ke 

snaze hospodářských subjektů založit prostřednictvím zneužívajícího jednání použitelnost 

právního řádu jiného členského státu. Předmětem druhé kapitoly je zneužití práva k obcházení 

vnitrostátní právní úpravy členského státu s cílem uplatnit zneužívajícím způsobem unijní právní 

úpravu obsaženou v sekundárním právu EU. Zneužívající jednání tohoto typu je ilustrováno na 

oblastech uznávání odborných kvalifikací a volném pohybu osob. 

Čtvrtá část analyzuje judikaturu Soudního dvora v oblasti přímého zneužití unijního 

práva k získání neoprávněné výhody. Rovněž tato část je rozdělena do dvou kapitol, konkrétně 

na kapitolu pojednávající o přímém zneužití unijního práva v oblasti společné zemědělské 

politiky a na kapitolu věnující se daňové oblasti. V rámci první kapitoly je rovněž analyzován 

dvousložkový test zneužití práva, který Soudní dvůr judikoval v rozhodnutí Emsland-Stärke, a je 

blíže pojednáno o objektivním a subjektivním prvku tohoto testu.  

Pátá část této práce se zaměřuje na možnosti zamezení zneužití unijního práva. V této 

části je tedy pozornost věnována zamezení zneužívajícímu jednání jak prostřednictvím 

normotvorné činnosti unijního normotvůrce (tedy v rámci vyjednávání sekundární legislativy), 

tak i prostřednictvím prostředků uplatňovaných Soudním dvorem, jako je naléhavý důvod 

obecného zájmu nebo restriktivní výklad unijních ustanovení. 
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Zneužití unijního práva, kterému se disertační práce nevěnuje 

Tato disertační práce se zaměřuje na zneužití unijního práva v úzkém smyslu, tedy na 

zneužívající jednání, která mohou nastat pouze při uplatnění unijního právního řádu v rámci 

volného pohybu na vnitřním trhu ze strany hospodářských subjektů na úkor členských států, 

resp. jejich právních řádů (tzv. vertikální zneužití práva). Z tohoto důvodu se práce nevěnuje 

posouzení zneužívajícího jednání, jež se dotýká primárně aspektů majících souvislost se 

zneužitím ze strany hospodářských subjektů na úkor jiných hospodářských subjektů 

(horizontální zneužití práva), jako je např. zneužití práva ve smlouvách mezi soukromými 

subjekty
13

, zneužití práva v rámci hospodářské soutěže
14

 nebo zneužití unijního procesního 

práva
15

.  

V této úvodní části rovněž předesílám, že disertační práce se problematice zneužití práva 

věnuje z hlediska zneužívajícího jednání právě ze strany hospodářských subjektů a nikoli 

členských států nebo unijních orgánů, které se zneužití unijního práva mohou rovněž dopustit. 

Soudní dvůr např. v této souvislosti již uvedl, že „akt [je] stižen zneužitím pravomoci pouze 

tehdy, pokud se na základě objektivních, relevantních a shodujících se nepřímých důkazů ukáže, 

že byl přijat za výlučným nebo přinejmenším rozhodujícím účelem dosáhnout jiných cílů, než 

jsou uváděné cíle, nebo vyhnout se postupu zvláště upravenému Smlouvou pro vyrovnání se s 

okolnostmi daného případu“
16

. Ve vztahu ke zneužití práva v této oblasti nelze ani pominout 

jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí Soudního dvora ve věci Gauweiler
17

, ve kterém se Soudní 

dvůr musel vypořádat s argumentem stěžovatelů, že nákupy státních dluhopisů na sekundárním 

trhu ze strany Evropské centrální banky představují obcházení zákazu stanoveného v čl. 123 

odst. 1 SFEU
18

, zejména zákazu uvedeného v závěrečné části tohoto ustanovení
19

. Rovněž je 

                                                 
13

  Srov. např. směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských 

smlouvách. 
14

  Články 101 a 102 SFEU. 
15

  Tzv. italské torpédo, viz např. rozsudek ze dne 9. prosince 2003, Gasser, C-116/02. 
16

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. prosince 2002, British American Tobacco (Investments) a Imperial 

Tobacco, C-491/01, bod 189. 
17

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 2015, Gauweiler, C-62/14. 
18

  „Evropské centrální bance nebo centrálním bankám členských států (dále jen "národní centrální banky") se 

zakazuje poskytovat možnost přečerpání zůstatku bankovních účtů nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgánům, 

institucím nebo jiným subjektům Unie, ústředním vládám, regionálním nebo místním orgánům nebo jiným 

veřejnoprávním orgánům, jiným veřejnoprávním subjektům nebo veřejným podnikům členských států; rovněž je 

zakázán přímý nákup jejich dluhových nástrojů Evropskou centrální bankou nebo národními centrálními 

bankami“. 
19

  Stěžovatelé zároveň upozorňovali na nepřiměřeně vysoké riziko, které ECB podstupuje při uskutečňování 

nákupů, s nimiž počítá program OMT, a současně z toho vyplývající kolektivizaci ztrát, přičemž výsledek byl 

dle jejich názoru v rozporu se Smlouvami. V tomto ohledu viz také rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 

prosince 2018, Weiss, C-493/17 a následné rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, který prohlásil rozsudek 

Soudního dvora, v rozsahu, v němž Soudní dvůr shledal, že nákupy dluhopisů ze strany ECB jsou v souladu se 

zásadou proporcionality, za akt ultra vires. Znění rozhodnutí Spolkového ústavního soudu je v anglickém 
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možné, aby se zneužití unijního práva dopustil členský stát vůči jinému členskému státu, přičemž 

tato situace byla předmětem sporu ve věci Maďarsko proti Slovenské republice
20

, ve které 

Maďarsko namítalo, že se Slovensko dopustilo zneužití práva tím, že se pro účely odepření 

vstupu maďarskému prezidentovi Sólyomovi na své území dovolávalo směrnice 2004/38
21

.  

Naopak potenciální možnost zneužití práva ze strany členského státu vůči unijním 

institucím je možné velmi dobře ilustrovat na rozsudku Soudního dvora ve věci Komise v. 

Belgie
22

, jejímž předmětem byla žaloba pro nesplnění povinnosti na základě čl. 260 odst. 3 

SFEU
23

, přičemž spornou byla zejména otázka, zda toto ustanovení může být uplatněno jak za 

situace, kdy ke sdělení opatření provádějících směrnici nedojde vůbec, tedy v celém rozsahu, tak 

za situace, kdy jsou tato opatření sdělena Komisi pouze částečně. Soudní dvůr v této souvislosti 

uvedl, že „[k]dyby přitom Komise mohla požadovat, aby byla členskému státu na základě čl. 260 

odst. 3 SFEU uložena peněžitá sankce pouze za předpokladu, že jí uvedený členský stát nesdělil 

jakékoli opatření provádějící směrnici přijatou legislativním postupem, jak to tvrdí Belgické 

království a ostatní členské státy, tento cíl by byl ohrožen. V důsledku takového výkladu by totiž 

hrozilo, že členský stát Komisi sdělí buď opatření provádějící zanedbatelný počet ustanovení 

předmětné směrnice, nebo opatření, jejichž cílem zjevně není provedení této směrnice, a členské 

státy by tak na jeho základě mohly Komisi bránit, aby uplatnila čl. 260 odst. 3 SFEU“
24

. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že členský stát by se důsledkům stanoveným v čl. 260 odst. 3 SFEU, 

tedy uložení povinnosti k zaplacení paušální částky nebo penále již v prvním řízení, mohl 

jednoduše vyhnout tím, že účelově Komisi oznámí pouze některá prováděcí ustanovení nebo 

prováděcí ustanovení, která v zásadě směrnici netransponují, a to v rozporu s účelem 

předmětného ustanovení SFEU. 

  

                                                                                                                                                             
jazyce dostupné na následující internetové adrese: https://www.bundesverfassungsgericht.de 

/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html  
20

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. října 2012, Maďarsko v. Slovensko, C-364/10. Soudní dvůr nicméně 

žalobnímu bodu týkajícímu se zneužití práva ze strany Slovenska nevyhověl. 
21

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 

1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 

90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.  
22

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. července 2019, Komise v. Belgie, C-543/17. 
23

  Ustanovení má prostřednictvím možnosti uložit sankci nebo penále již v „prvním“ řízení o porušení povinnosti 

za cíl silněji podněcovat členské státy k tomu, aby prováděly směrnice ve lhůtách stanovených unijním 

normotvůrcem, a zajistit tak uplatňování unijních právních předpisů. Viz Sdělení Komise – Provádění čl. 260 

odst. 3 Smlouvy o fungování EU (Úř. věst. 2011, C 12, s. 1). 
24

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. července 2019, Komise v. Belgie, C-543/17, body 53 a 54. 
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1. Zákaz zneužití práva 

Na přesné uchopení zásady zákazu zneužití práva a jednoznačné vymezení kritérií a 

limitů jejího uplatňování není v akademické sféře nahlíženo jednotně a je stále předmětem 

právně-doktrinálních debat, přičemž uplatňování této zásady je chápáno odlišně jak v rámci 

práva vnitrostátního, tak zejména v rámci práva unijního nebo mezinárodního
25

. Jednotlivé 

právní řády definují zneužívající jednání hospodářských subjektů rozdílným způsobem
26

, 

přičemž důvodem není pouze eventuální absence legislativního zakotvení této zásady 

v dotčeném vnitrostátním právním řádu, ale rovněž obecnost, která přímo charakterizuje veškeré 

právní zásady.  

 

1.1. Obecný pojem zneužití práva 

Zásada zákazu zneužití práva nachází svůj původ v právu římském
27

 a je uznávána jak v 

právu mezinárodním
28

, tak i ve většině vnitrostátních právních řádů jednotlivých států
 29

, v rámci 

nichž však slouží rozdílným účelům. Základy této zásady se nachází v právu soukromém 

(hmotněprávním i procesním), přičemž předmětná zásada později postupně pronikla i do práva 

veřejného, zejména pak práva daňového, kde je zpravidla nejčastěji zmiňována v souvislosti 

s jednáním, které se nachází na tenké hranici mezi daňovou optimalizací a zneužitím práva.  

Pojem zneužití práva má však v jistém slova smyslu oxymorónní povahu, neboť spojení 

těchto dvou výrazů je na první pohled protichůdné a ve vzájemném rozporu. Samotný pojem 

„zneužití práva“ tak představuje určitý paradox spočívající v nemožnosti vzájemně skloubit 

určité subjektivní právo s protiprávností jednání, jež plyne z výkonu tohoto práva v souladu 

                                                 
25

  Viz např. RESCIGNO, Pietro. L’abuso del diritto, Boloňa, Il Mulino, 1998, s. 11, ISBN 9788815066442. 
26

  ZALASINSKI, Adam. 'Some Basic Aspects of the Concept of Abuse in the Tax Case Law of the European 

Court of Justice' (2008) 36 Intertax, Issue 4, s. 156. 
27

  Blíže k této problematice např. LOSURDO, Federico. Il divieto dell'abuso del diritto nell'ordinamento 

europeo. Storia e giurisprudenza, Giappichelli, 2011, ISBN: 9788834818435, ELSNER, Ursula. Les racines 

romanistes de l'interdiction de l'abus de droit, Brusel, Bruylant, 2004, s. 150-153, ISBN: 978-3-7190-1973-0 

nebo HURDÍK, Jan. Zneužití práva – z nicoty univerzální zásada? Právník. 2019, roč. 158, č. 12, s. 1079. Ve 

vztahu k obcházení zákona ROTONDI, Giovanni. Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella sua 

evoluzione posteriore, Turín, L'Erma di Bretschneider, 1971, ISBN: 978-88-7062-423-6. 
28

  Některé mezinárodní úmluvy pak zákaz zneužití práva zakotvují výslovně, např. článek 300 Úmluvy 

Organizace spojených národů o mořském právu, který je nadepsán „Dobrá víra a zneužití práv“, stanoví 

následující: „Účastnické státy poctivě plní v dobré víře závazky, které převzaly podle této Úmluvy, a 

vykonávají práva, svobody a jurisdikci přiznané touto Úmluvou způsobem, který nepředstavuje zneužití práv“. 
29

  KISS, Alexandre. Abuse of Rights, Oxford Public International Law, 2006, s. 1. V důsledku rozšířené existence 

zásady zákazu zneužití práva v jednotlivých státech je tato zásada považována za součást mezinárodního práva, 

ať už jako obecná právní zásada nebo jako mezinárodní obyčej, přičemž v tomto ohledu je odkazováno na 

situaci, kdy stát vykonává své právo způsobem, který brání jinému státu ve výkonu jeho práv, anebo 

způsobem, kdy stát své právo vykonává v rozporu s účelem tohoto práva a k újmě jiného státu. 
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s platným právním ustanovením
30

. Jestliže totiž pojem „právo“ vyjadřuje určité právní postavení, 

které právnímu subjektu poskytuje určitý nárok vůči jiným právním subjektům, který se zakládá 

na platném a účinném právním ustanovení, tak na druhou stranu možnost jeho zneužití 

nevyhnutelně vede k tomu, že výkon práva, který je sám o sobě zcela legální, je zdrojem právní 

odpovědnosti nebo povinnosti plynoucí z předmětného (protiprávního) jednání. 

 Použitá terminologie se tak zdá být na první pohled vzájemně si odporující, neboť pojem 

právo odkazuje na určitou svobodu jednotlivce jednat takovým způsobem, který právní 

ustanovení umožňuje či dokonce předpokládá. Pokud tedy k pojmu právo připojíme pojem 

zneužití, dochází k nevyhnutelné implikaci toho, že se z výkonu subjektivního práva stane 

pramen možné právní odpovědnosti. Nicméně z jednání, které je v souladu s právem, nemůže 

logicky vzniknout neoprávněná újma. Právo a zneužití se tak ocitají ve vzájemném protikladu, 

jelikož v důsledku zásady neminem laedit qui iure suo utitur
31

 není možné se výkonem 

subjektivního práva v mezích zákona dopustit protiprávního jednání. Zásada zákazu zneužití 

práva tak obsahuje propojení mezi sférou právní a morální, přičemž se tak dotýká logických 

zásad sic utere tuo, ut alienum non laedas
32

 a tertium non datur
33

, neboť v sobě obsahuje jak 

jednání objektivním právem aprobované, tak i jednání zakázané, v rámci kterého je subjektivní 

právo vykonáváno způsobem, z něhož je vyvozována právní odpovědnost.  

Na druhou stranu však nelze zcela opomenout ani skutečnost, že každé právo podléhá 

v normativním systému určitým limitům, resp. střetává se s uplatňováním jiného subjektivního 

práva a dochází tak k určité kolizi, přičemž právo jako takové umožňuje stanovit omezení 

výkonu subjektivních práv, případně vyvažování zájmů a práv v případě kolize protichůdných 

práv, a to za účelem nalezení spravedlivého řešení, které zohledňuje veškeré okolnosti věci
34

. 

V této souvislosti je pak přiléhavé vyjádření, že „právo končí tam, kde začíná jeho zneužití“
35

, 

které ve vztahu ke zneužití práva staví do popředí subjektivní právní postavení nositele práva a 

rozsah, ve kterém toto právo může být vykonáváno
36

.  

Tímto limitem tak může být užití zásady lex specialis derogat lex generali, ze které v této 

souvislosti vyplývá, že je-li určité jednání právem aprobované a zároveň je toto jednání závadné 

                                                 
30

  Vzájemná protichůdnost je ještě podpořena zásadou qui iure suo utitur neminem laedit. 
31

  „Kdo vykonává své právo, nikomu neškodí“. 
32

  „Tak užívej svého majetku, abys druhého nepoškodil“. 
33

  Zákon o vyloučení třetího. 
34

  NAVARRETTA, Emanuela. Bilanciamento di interessi costituzionali e regole civilistiche, in Rivista critica di 

diritto privato, 1998, s. 625 a násl. 
35

  PLAINOL, Marcel, Traité élémentaire de droit civil, 2. díl, 9. vyd., Librairie générale de droit & de 

jurisprudence, Paříž, 1923, s. 287. 
36

  Stanovisko generálního advokáta La Pergoly ve věci Centros, C-212/97, bod 20. 
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z hlediska jiného ustanovení, a to v důsledku jeho zneužití, nejedná se o výkon práva, ale o 

protiprávní jednání právem zakázané
37

. Lze tedy říci, že zneužití práva představuje základní 

konflikt v právu mezi možností hospodářského subjektu jednat v mezích právního řádu a 

obranou před mechanismy či uspořádáním, které jsou sice podle práva účinné, avšak za určitých 

okolností zneužívající
38

. Zneužití práva se tak nachází v určité šedé zóně, která vymezuje prostor 

mezi jednáním, které je dovolené a jednáním, které dovolené není. Slovy generálního advokáta 

M. Bobka může být tato šedá zóna nazývána „Schrödingerovou
39

 legalitou“, kdy neprůhledná 

krabice zabraňuje získání jistoty ohledně toho, zda se o zneužití práva jedná či nejedná a „pouze 

při pozdějším otevření krabice zjistíme, zda bylo plnění zavřené v krabici legální, či nikoli“
40

. 

Různé dílčí definice tohoto pojmu vymezují zneužití práva jako právní kategorii, která 

odkazuje na nepředvídaný výkon subjektivního práva, jenž přesahuje rámec, který byl nositeli 

práva právním rámcem stanoven. Jedná se tak zpravidla o situaci, kdy je výkon subjektivního 

práva učiněn formálně v souladu s ustanovením právního předpisu, který příslušné subjektivní 

právo přiznává, avšak dosažený výsledek je v rozporu s cílem tohoto ustanovení
41

. Za zneužití 

práva tak lze považovat situaci, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě 

někoho jiného nebo společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je 

jenom zdánlivě dovolené
42

. Co je v každém případě zřejmé, je to, že pojem zneužití práva, který 

není jednoznačně definován, s sebou přináší omezení výkonu subjektivního práva. S tím však 

bezpochyby souvisejí nejen potřeba řádně odůvodnit uplatnění této zásady, ale rovněž i 

výjimečnost jejího použití.  

V této souvislosti je pak nezbytné připomenout, že zneužití práva nelze bez dalšího 

zaměňovat s protiprávním jednáním, ačkoli co do důsledků lze vysledovat určité podobnosti, 

např. sankce v podobě nepoužitelnosti či omezení subjektivního práva plynoucího z dotčeného 

ustanovení, resp. rozdíl v omezení obsahu subjektivního práva nebo omezení výkonu 

                                                 
37

  KNAPP, Viktor. Teorie práva, 1. Vydání, Praha, C. H. Beck, 1995, s. 185, ISBN 80-7179-028-1. 
38

  Viz, ve vztahu k daňovému právu, stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci N Luxembourg 1, C-

115/16, bod 3, kde uvádí, že „[a]čkoliv tato problematika existuje již od vzniku moderního daňového práva, je 

stále obtížné vymezit hranici mezi přípustnou a nepřípustnou daňovou minimalizací.“ 
39

  Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger byl rakouský teoretický fyzik, držitel Nobelovy ceny, který v roce 

1935 formuloval myšlenkový experiment poukazující na paradox teorie kvantové mechaniky. „Schrödingerova 

kočka“ tedy odkazuje na experiment, kdy je kočka zavřena v neprůhledné krabici spolu s ampulí jedovatého 

plynu, která praskne v momentě, kdy se rozpadne připojený radioaktivní nuklid. Protože není jasné, zda se již 

nuklid rozpadl či nikoli, není ani zřejmé, zda je kočka mrtvá, či živá. Schrödinger vyjádřil přesvědčení, že se 

kočka nachází v myšlenkově těžko uchopitelné superpozici stavů živá-mrtvá. Tedy dokud není krabice 

otevřena, není možné zjistit, jak na tom zvíře doopravdy je. 
40

  Stanovisko generální advokáta M. Bobka ve věci Cussens, C-251/16, ppč. 54. 
41

  ZALASINSKI, Adam, pozn. 26, s. 159. 
42

  Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. září 2018 č. j. 2 As 292/2018 – 18. 
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subjektivního práva
43

. V případě jednání protiprávního je totiž posouzení možnosti existence 

zneužívajícího jednání bezpochyby nadbytečné, neboť protiprávní jednání nemůže vést 

k uplatňování výhod plynoucích z příslušného právního řádu a mělo by být sankcionováno 

v zásadě vždy, aniž by bylo nutné prokázat zneužívající povahu daného jednání
44

, zatímco 

posouzení eventuálního zneužití práva s sebou nese možný aspekt legality takovéhoto jednání, 

který je možné spatřovat v tom, že předmětné jednání je v souladu se zněním předmětného 

ustanovení. Zneužití práva je tedy v zásadě jednání in fraudem legis, které sice nenaplňuje znaky 

protiprávního jednání (contra legem), ale je jím sledován cíl právní úpravou nepředpokládaný. 

Pokud tedy v rámci unijního práva Soudní dvůr v souvislosti se zásadou zákazu zneužití 

práva uvádí, že jednotlivci se nemohou podvodně nebo zneužívajícím způsobem dovolávat 

unijního práva
45

, odkazuje v tomto směru na dva samostatné pojmy
46

, neboť podvodné jednání je 

samo o sobě protiprávní z důvodu např. předložení falešných dokumentů
47

 nebo informací
48

, 

zatímco zneužívající jednání se nachází ukryté ve výše uvedené „Schrödingerově legalitě“.  

 V souvislosti s uplatňováním této zásady je tedy vhodné vymezit, jaké je vlastně ratio 

této zásady. Účel je v zásadě možné spatřovat ve snaze o hledání spravedlnosti jdoucí nad rámec 

nebo spíše proti hmotněprávní úpravě obsažené v jednotlivých právních řádech, které v důsledku 

své nevyhnutelné obecnosti a abstrakce nejsou schopny a priori zamezit možnosti konkrétního 

zneužití práva ze strany nositelů práv
49

. Odůvodnění této zásady tak lze v obecné rovině nalézt 

v nezbytnosti zajistit základní spravedlnost s ohledem na specifika konkrétního právního řádu, 

který je již ze své podstaty tvořen souborem abstraktních a obecných právních norem, jež 

nemohou v plné míře pokrýt rozličné právní situace, které se v běžném životě vyskytují, a 

zamezit tak mezerám, které mezi sebou tyto právní normy vytvářejí. Sebedokonalejší právní řád 

                                                 
43

  HURDÍK, Jan. Zneužití práva – z nicoty univerzální zásada? Právník. 2019, roč. 158, č. 12, s. 1079. 
44

  SØRENSEN, Karsten Engsig, 'Abuse of rights in Community law: A principle of substance or merely 

rhetoric?', 2006, 43 Common Market Law Review, Issue 2, s. 431. 
45

  Rozsudky Soudního dvora ze dne 12. května 1998, Kefalas, C‑367/96, bod 20; ze dne 23. března 2000, 

Diamantis, C‑373/97, bod 33; ze dne 29. dubna 2004, Gemeente Leusden a Holin Grep, C‑487/01 a C‑7/02, 

bod 76; ze dne 3. března 2005, Fini H, C‑32/03, bod 32. 
46

  Opačný názor, tedy že podvod představuje zvláštní formu zneužití práva, zastává např. KJELLGREN Anders, 

'On the Border of Abuse – The Jurisprudence of the European Court of Justice on Circumvention, Fraud and 

Other Misuses of Community Law', 2000, 11 European Business Law Review, Issue 3, s. 180. 
47

  Typickým příkladem může být falšování potvrzení osvědčující účast pracovníka, který se pohybuje v rámci 

Evropské unie, na systému sociálního zabezpečení členského státu, jehož instituce potvrzení vydává. Viz např. 

JORENS, Yves, LHERNOULD, Jean-Paul. Procedures related to the granting of Portable Document A1: an 

overview of country pratices, bod 3.3.3, květen 2014. 
48

  K rozdílu mezi podvodem a zneužitím práva viz např. BERLIN, Dominique, MARTUCCI, Francesco 

Martucci, PICOD, Fabrice. La fraude et le droit de l’Union européenne, Bruylant, Brusel, první vydání, 2017, 

s. 18, ISBN: 978-2-8027-5799-3. 
49

  GAMBARO, Antonio. Abuso del diritto. II) diritto comparato e straniero, in Enciclopedia giuridica Treccani, 

 Roma, 1988, s. 4. 
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totiž není schopen zabránit konkrétním zneužitím práva ze strany hospodářského subjektu - 

nositele subjektivního práva.  

V zásadě tak v tomto ohledu dochází ke střetu právního formalismu a rigidního výkladu 

právních norem na straně jedné a přirozeně-právního vnímání práva prizmatem hodnot, idejí a 

spravedlnosti na straně druhé
50

. V této souvislosti tak vyvstává určité napětí mezi formálním 

výkladem ustanovení a „duchem“ či „smyslem“ ustanovení, přičemž zásada zákazu zneužití 

práva plní funkci korektivu ve vztahu k negativním účinkům uplatňování právní normy, jejímž 

cílem je omezit
51

 zneužívající výkon práva založený na právní normě a určité nasměrování ke 

„standardnímu“ výkonu subjektivního práva, přičemž se tím řadí k dalším zásadám upravujícím 

právní jednání, jako je dobrá víra, morálka, spravedlnost a dodržování účelu právní normy
52

. 

Existuje zde tedy úzká souvislost mezi předmětnou zásadou zákazu zneužití práva a účelem 

právní normy sledující určitý cíl, na které je případné zneužívající jednání založeno, přičemž 

pouze posouzením účelu normy, a nikoli prostřednictvím doslovného výkladu, je možné dospět 

k závěru stran toho, zda je uplatnění právní normy v souladu s úmyslem zákonodárce
53

. 

Uplatňování této zásady tak odráží teleologický výklad a do určité míry omezuje výklad 

sémantický, který může inklinovat spíše k formalistickému přístupu k právu. Ve své podstatě tak 

uplatněním zásady zákazu zneužití práva dochází k omezení negativních účinků vyplývajících 

z uplatňování jazykového výkladu a do popředí tak vystupuje účel daného ustanovení na úkor 

omezení věcného rozsahu tohoto ustanovení, tzv. „teleologická redukce“
54

.  

 

1.2. Zákaz zneužití práva ve vnitrostátních právních předpisech a judikatuře 

Obtíže s definováním této zásady, které se do značné míry prolínají právem unijním, 

vyvstávají již na vnitrostátní úrovni. Navzdory uvedené akceptaci zásady zákazu zneužití práva 

v právu mezinárodním však ani zdaleka nelze říci, že by se jednalo o právní koncept univerzální, 

                                                 
50

  RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Praha:Wolters Kluwer, 2012, s. 31 a násl., ISBN 978-80-

7357-919-7. Gustav Radbruch vnímá tři komponenty práva: spravedlnost, účelnost a právní jistota. 
51

   JOSSERAND, Louis. Essais de téléologie juridique, I, - De l’esprit des droits et de leur relativité, Théorie 

 dite de l’abus de droit, Paris:Dalloz, 1939, s. 245. 
52

  KARAYANNIS, Vassilios. L’abus de droits découlant de l’ordre juridique communautaire. A propos de 

l’arret C-367/96 Alexandros Kefalas e.a./Elliniko Dimosio (Etat hellenique), in Cahiers de Droit Européen, 

1999, s. 521–522. 
53

  TRIANTAFYLLOU, Dimitris. L’interdiction des abus de droit en tant que principe général du droit 

communautaire, in Cahiers de Droit Européen, 2002, s. 611. 
54

  V tomto smyslu viz např. TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, Tomáš, ed. Zneužití práva. 

Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 148. 
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neboť jeho chápání je v konkrétních jurisdikcích a právních systémech odlišné a specifické
55

. 

Ačkoli členské státy vyznávající právní kulturu civil law ve většině případů tuto zásadu přijímají, 

přičemž zásada zákazu zneužití práva se poprvé objevuje v kontinentální právní kultuře v druhé 

polovině 19. století, a to ve francouzské judikatuře
56

, tak se zdaleka nejedná o jednotné 

uplatňování či snad jednotné chápání této zásady
57

.  

Jaký vliv však mají jednotlivé zásady zákazu zneužití práva uplatňované v členských 

státech na unijní zásadu zákazu zneužití práva? 

S ohledem na typy zneužívajících jednání, které lze vymezit v rámci unijního práva, a 

vzhledem k tomu, že samotný obsah této zásady a pravidla jejího uplatnění se v jednotlivých 

státech podstatně liší, nelze vliv „vnitrostátních“ zásad zákazu zneužití práva na unijní zásadu 

zákazu zneužití práva nikterak přeceňovat. Předně je totiž třeba uvést, že zásada zákazu zneužití 

práva je uznávána ve většině členských států, avšak nikoli zcela ve všech
58

. Dále je nezbytné 

poukázat na skutečnost, že v rámci vnitrostátních právních řádů některých členských států tento 

právní koncept pojímá pouze některé oblasti práva
59

 či se jeho uplatnění v rámci jednotlivých 

právních řádů členských států může významně odlišovat. Tato odlišnost může spočívat ve 

smyslu podmínek nezbytných ke zjištění existence zneužití práva
60

 nebo výkonu subjektivního 

práva, který jde nad rámec omezení vytyčených tímto právem, anebo výkonu práva v rozporu se 

zásadou dobré víry, případně rozlišování mezi objektivními a subjektivními prvky (úmysl 

poškodit jiného či společnost
61

) nutnými ke zjištění zneužívajícího jednání v rámci jednotlivých 

právních řádů
62

. Členské státy sice obecně sankcionují taková jednání, která vykazují rysy 

zneužití práva, avšak definice a rozsah pojmu zahrnujícího zneužívající jednání se do značné 

                                                 
55

  Viz VOYAME, Joseph, COTTIER, Bertil a ROCHA, Bolívar. 'Abuse of Rights in Comparative Law (1), in 

Council of Europe, Abuse of rights and equivalent concepts: the principle and its present day application 

(Council of Europe, Strasbourg, 1990), s. 23. „There are almost as many conceptions of the abuse of rights as 

there are member states of the Council of Europe […]“. 
56

  TICHÝ, Luboš. Zneužití práva – Základní kategorie. In: TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, 

Tomáš, ed. Zneužití práva. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, 2016, s. 24. 
57

  BROWN, Neville. Is there a general principle of abuse of rights in European Community Law? in Institutional 

Dynamics of European Integration, Essays in Honour of Henry G. Schermers, ed. D. CURTIN & T. 

HEUKELS, 1994, s. 513-515. 
58

  Např. Spojené království, Irsko nebo Dánsko. Blíže k této problematice TAGGART, Michael. Private 

Property and Abuse of Rights in Victorian England: The Story of Edward Pickles and The Bradford Water 

Supply, Oxford: Oxford University Press, 2002, ISBN 0-19-925687x. 
59

  Např. pouze právo vlastnické. 
60

  Např. Německo nebo Řecko, kde ke zjištění existence zneužití práva dostačuje objektivní škodlivý účinek 

daného jednání a naopak Itálie, kde je vyžadován i prvek subjektivní, jako je škodlivý úmysl. Viz DE LA 

FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 7, s. 170. 
61

  Viz např. článek 7 španělského občanského zákoníku, který uvádí: „La ley no ampara el abuso del derecho o el 

ejercicio antisocial del mismo. […]“ (Zákon neposkytuje ochranu zneužití práva nebo jeho protispolečenskému 

výkonu). 
62

  Viz také stanovisko generálního advokáta G. Tesaura ve věci Kefalas, C-367/96, bod 22. 
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míry liší. V rámci právních řádů jednotlivých členských států EU, které ve většině přijaly 

uplatňování této zásady ve svém vnitrostátním právu, tedy ani zdaleka neexistuje všeobjímající 

jednotná definice pojmu zneužití práva
63

.  

Nicméně je třeba zdůraznit, že s ohledem na skutečnost, že žádný právní řád není imunní 

vůči zneužívajícímu jednání a možnost zneužití práva je vlastní každému právnímu systému
64

, 

tak stejně tak je pojem zneužití práva společný většině členských států EU
65

, přičemž členské 

státy zneužití práva zakazují jak prostřednictvím zákonných ustanovení (zpravidla v rámci 

příslušných zákonných ustanovení občanského práva), tak i zakotvením zákazu zneužití práv 

v ústavních normách
66

, jako je např. čl. 57 odst. 2 Ústavy Bulharska
67

, článek 34 Ústavy Kypru
68

 

nebo článek 25 Ústavy Řecka
69

. 

 

1.3. Zákaz zneužití práva v právních kulturách civil law and common law 

Nejvýznamějším z hlediska relevance v rámci právních řádů vycházejících 

z kontinentální právní kultury je francouzská právní doktrína abus de droit. Definici zneužití 

práva podle francouzské právní nauky lze vymezit následovně: „nepřiměřené použití právní 

výsady; jednání držitele práva, pravomoci nebo funkce, který při jejich výkonu překročí normy 

upravující jejich legální použití“
70

. Významný francouzský právník Louis Josserand zakládá 

zákaz zneužití práva na relativitě subjektivních práv, na základě které jsou práva jedincům 

přiznávána společností za účelem dosažení určitého sociálního účelu, přičemž zneužívající 

jednání je v rozporu s tímto účelem a cílem, který společnost sleduje
71

. Recepcí konceptu 

zneužití práva do francouzského práva se dále podrobněji zabývá Fabrice Bin
72

.  

                                                 
63

   Blíže k této problematice např. BROWN, Neville, pozn. 57. 
64

  Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Halifax, C-255/02, bod 73. 
65

  Viz např. stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci McCarthy, C-202/13, bod 108. 
66

  Bližší informace o ústavním zakotvení zákazu zneužití práva jsou dostupné zde: 

https://fra.europa.eu/cs/charterpedia/article/54-zakaz-zneuziti-prav  
67

  „Rights shall not be abused, nor shall they be exercised to the detriment of the rights or the legitimate interests 

of others“. 
68

  „Nothing in this Part may be interpreted as implying for any Community, group or person any right to engage 

in any activity or perform any act aimed at the undermining or destruction of the constitutional order 

established by this Constitution or at the destruction of any of the rights and liberties set forth in this Part or at 

their limitation to a greater extent than is provided for therein“. 
69

  „Abuse of rights shall be prohibited […]“. 
70

  Viz CORNU, Gerard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 8. vydání, 2007, ISBN: 978-2-13-055986-3. 
71

  JOSSERAND, Louis, pozn. 51, s. 124. 
72

  BIN, Fabrice. In: TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, Tomáš, pozn. 7, s. 11-19. 

https://fra.europa.eu/cs/charterpedia/article/54-zakaz-zneuziti-prav
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Dále např. italská právní doktrína uvádí dva směry, přičemž podle prvního směru
73

 

představuje zneužití práva nástroj způsobilý k zajištění „normálního“ výkonu subjektivního 

práva a existence zneužití je abstraktně shledávána na základě obecných zásad a hodnot právního 

řádu. Naopak druhý doktrinální směr
74

 spatřuje existenci zneužití práva v situaci, kdy subjekt 

vykonává subjektivní právo, jehož je nositelem, k dosažení jiného cíle, než který právní řád 

předpokládá. 

Vnitrostátní právní řád České republiky zmiňuje tuto zásadu hned na několika úrovních. 

V rovině ústavní Listina základních práv a svobod v čl. 4 odst. 4 uvádí následující: „Při 

používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a 

smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“ 

Toto ustanovení však nemíří na zneužití práv ze strany jednotlivců, neboť podstatou článku 4 

Listiny je úprava povahy výkonu státní moci obecně a jeho funkcí je ochrana základních práv, 

ale naopak na zneužití přijetí omezujících opatření ze strany státu a představuje tedy nejzazší 

možnou mez pro omezení základních práv tak, že omezení nesmí být zneužíváno k jiným 

účelům, než pro které bylo stanoveno
75

. Listina tak obsahuje ústavně zakotvený zákaz zneužití 

práva až ve svém čl. 11 odst. 3, který se týká zneužití vlastnického práva na újmu práv druhých 

nebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. 

Na zákonné úrovni občanský zákoník upravuje zneužití práva v § 8 následovně: „Zjevné 

zneužití práva nepožívá právní ochrany“. Tato generální klauzule, která se uplatní na všechny 

právní vztahy upravené tímto zákonem, je dále konkretizována v dalších ustanoveních 

občanského zákoníku
76

 a provázána s omezením vlastnického práva v § 1012 a náhradou škody 

při výkonu práva v § 2909 občanského zákoníku. Ve smyslu vnitrostátního práva se jedná o 

právní zásadu, která plní funkci „záchranné brzdy“ pro případ, že konkrétní pravidla by při svém 

„doslovném“ uplatnění vedla k rozporu s materiální spravedlností, neboť jsou využívána v 

rozporu s podstatou daného práva (jeho smyslem a účelem). Zároveň vyjadřuje kritérium 

svobody jednotlivce, neboť svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Sankcí za 

zneužití práva je odmítnutí právní ochrany zdánlivého výkonu práva
77

. Obdobnými zásadami 

                                                 
73

  PATTI, Salvatore. Abuso del diritto, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Turín, 1987, s. 2. 
74

  CRESTIVO, Carmelo. Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Giuffré, Milán, 2007, s. 81, ISBN: 

9788814135064. 
75

  WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch.; LANGÁŠEK, Tomáš; POŠPÍŠIL, Ivo a kol., Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 131, ISBN 978-80-7357-750-6. 
76

  Srov. např. § 212 občanského zákoníku. 
77

  Důvodová zpráva k § 8 občanského zákoníku. 
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jsou např. zákaz jednat v rozporu s dobrými mravy, ochrana dobré víry, ochrana poctivého 

obchodního styku nebo zákaz obcházení zákona
78

. 

Naproti tomu právní řády členských států vyznávající právní systém založený na právní 

kultuře common law
79

 zásadu zneužití práva neuznávají a vycházejí spíše ze zásady římského 

práva ztělesněné ve formulaci nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur
80

, nicméně tento 

právní systém užívá ve vztahu k jednáním zneužívající povahy jiné nástroje
81

. Významný je 

v této souvislosti rozsudek Bradford v Pickles
82

, který je považován za formální odmítnutí 

existence zneužití práva
83

 v právním systému common law. Koncepci zákazu zneužití práva, 

která odráží skutečnost, že každý má možnost uplatňovat své subjektivní právo v rozsahu, 

v němž jedná podle práva, ať už jsou jeho motivy jakékoli, tedy i zneužívající povahy, v tomto 

rozsudku soudce Lord Halsbury vyjádřil slovy „[i]f it was a lawful act, however ill the motive 

might be, he had a right to do it. If it was an unlawful act, however good his motive might be, he 

would have no right to do it. Motives and intentions in such a question as is now before your 

Lordships seem to me to be absolutely irrelevant.” Závěr o neexistenci obecné zásady zákazu 

zneužití práva v anglickém právu byl následně potvrzen i v rozsudku Allen v Flood
84

, který 

uvádí, že „an act which is not in itself unlawful apart from the motive of the person doing it, as 

falling within some of the ancient and tolerably well- defined classes of wrongful acts, cannot 

render a man liable to an action at law, however bad the motives on which he may have acted, 

and however serious the loss he may succeed in inflicting upon others“. V této souvislosti je 

však třeba uvést, že zásada anglického práva zvaná ekvity plní v zásadě stejnou funkci jako 

zásada zákazu zneužií práva, zejména tedy určitou relativizaci práv za účelem zamezení jejich 

zneužívajícího uplatňování
85

.  

Ačkoli tedy zásada zákazu zneužití práva není uznávána ve všech právních řádech 

členských států EU, tak každý právní řád zneužití práva v určité formě zakazuje, jediným 

rozdílem je pak pouze technika, která je za tímto účelem uplatňována
86

. Jak již totiž bylo 

                                                 
78

  K této problematice viz ELIÁŠ, Karel. Obcházení zákona. Právní rozhledy, 2018, č. 15-16, s. 515-521. 
79

  V důsledku vystoupení Velké Británie je Irsko jediným státem v EU, kde je tento právní systém uplatňován. 
80

  Kdo využívá svého práva, nejedná protiprávně. Viz HURDÍK, Jan. Zneužití subjektivních občanských práv. 1. 

vyd. Brno: Univesita J. E. Purkyně v Brně, 1987, s. 13–14. 
81

  WUTSCHER, Claudia. Abuse of law as a general principle of EU law?. In: POTACS, Michael; TICHÝ, 

 Luboš. Abuse of law. Prague: Centre for Comparative Law of the Faculty of Law Charles University, 2017, 

 s. 292-299. 
82

  Bradford v. Pickles (1895) Appeal Cases 587. 
83

  Blíže v tomto smyslu TAGGART, Michael, pozn. 58. 
84

  Allen v. Flood (1898). 
85

  FOSTER, Hamar. 'Abuse of Rights-Civil Law-Legal Reasoning: Bradford v Pickles Revisited', 1973, 

University of British Columbia Law Review, s. 349-350. 
86

  SAYDÉ, Alexandre, pozn. 8, s. 32. 
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zmíněno výše, sama skutečnost, že některé členské státy EU obecnou zásadu zákazu zneužití 

práva jako takovou ve svých právních řádech nepřijímají, nezbytně neznamená, že by 

zneužívající jednání nebylo v rámci dotčených právních řádů sankcionováno, neboť v právních 

řádech těchto členských států jsou uplatňována jiná pragmatická řešení za účelem dosažení 

obdobných výsledků, které přináší zásada zákazu zneužití práva
87

. Jak totiž uvedl generální 

advokát G. Tesauro ve věci Kefalas, „každý právní řád, který se snaží dosáhnout minimální 

úrovně dokonalosti, musí obsahovat samoochraňující nástroje, aby zajistil, že práva, která 

přiznává, nejsou vykonávána způsobem, který je protiprávní, nadměrný nebo překroucený“
88

.
 
 

 

1.4. Zneužití práva objektivního a subjektivního 

Zneužití subjektivního práva je v zahraniční odborné literatuře zpravidla označováno jako 

abuse of rights, naopak zneužití objektivního práva nese označení abuse of law
89

. Toto 

rozlišování má svůj původ ve francouzské právní doktríně
90

, kde tomuto označení odpovídá 

pojem abus de droits, resp. fraude à la loi, přičemž rozdíl mezi zneužitím subjektivního a 

objektivního práva není v rámci aplikace unijního práva zcela zřejmý
91

, neboť v zásadě je 

závislý na tom, jaké zneužívající jednání je uplatňováno. V případě unijního práva se pak jedná 

zpravidla o obcházení vnitrostátního právní úpravy (část 3 disertační práce), které představuje 

zneužití práva objektivního, zatímco přímé zneužití práva unijního (část 4 disertační práce) může 

zakládat zneužívající výkon práva spadající do kategorie zneužití práva subjektivního. Obvykle 

však dochází k jejich společnému posuzování z důvodu společného jmenovatele, které zneužití 

subjektivního a objektivního práva sdílí, a tím je dodržení formální zákonnosti jednání
92

. Ve 

vztahu k unijnímu právu se rovněž liší druh zneužívaných právních ustanovení: pro zneužití 

                                                 
87

  LENAERTS, Annekatrien. 'The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on 

Its Role in a Codified European Contract Law' (2010) 18 European Review of Private Law, Issue 6, s. 1125. 
88

  Stanovisko generálního advokáta G. Tesaura ve věci Kefalas, C-367/96, bod 24. 
89

  Srov. stanovisko generálního advokáta M. Bobka ve věci Cussens, C-251/16, body 24 až 26. „Pojem ‚zneužití 

práv‘ je podle mého názoru vhodnější v situacích, kdy jsou dotčeny vztahy mezi fyzickými osobami a kdy se 

například ukazuje, že jedna z osob vykonává svá vlastnická práva nebo práva vyplývající ze smlouvy 

nepřiměřeně, se zlým úmyslem nebo škodlivým způsobem. V takových případech tedy neexistují pochybnosti o 

tom, že určitá osoba je nositelem takových práv (ve smyslu právních nároků), problematický však může být 

způsob, jímž je vykonává. Uvedená situace se liší od údajného zneužití takového druhu, o jaký jde v 

projednávané věci, kdy panuje spor o rozsahu aplikovatelnosti ustanovení unijního práva a o tom, zda jsou 

taková ustanovení uplatňována ‚uměle‘ v rozporu s legislativním účelem Jinými slovy, v oblasti veřejného 

práva je vhodnějším pojmem pro podchycení toho, o co ve skutečnosti jde, výraz ‚obcházení‘, a nikoli v zásadě 

soukromoprávní pojem ‚zneužití práv‘. Jelikož je však pojem ‚zneužití‘ nyní již široce užíván v unijní judikatuře 

i diskursu, budu se jej držet i já. Upřednostňuji však výraz ‚zneužití práva‘ ve smyslu práva objektivního 

(‚abuse of law‘) […]“. 
90

  JOSSERAND, Louis, pozn. 51. 
91

  SCHAMMO, Pierre, pozn. 10, s. 355. 
92

  SAYDÉ, Alexandre, pozn. 8, s. 27. 
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objektivního práva jsou relevantní především ustanovení práva primárního, které umožňují 

obcházení jednotlivých vnitrostátních právních úprav, naopak v případě práva subjektivního 

nabývají významu konkrétní ustanovení práva sekundárního, která hospodářským subjektům 

přiznávají konkrétní práva
93

. 

Zneužití objektivního práva nastává v situaci, kdy je právní jednání v rozporu s účelem 

daného ustanovení a hovoříme tedy o zneužití normativního pravidla ukotveného v právním 

řádu. V tomto ohledu je tedy relevantní naplnění podmínek pro uplatnění právního ustanovení a 

to, zda je splnění těchto podmínek slučitelné s cílem ustanovení. Samotný účinek tohoto 

ustanovení není rozporován, jelikož problematickým se v daném ohledu jeví spíše nabyté (v 

těchto intencích zneužívající) právní postavení hospodářského subjektu. Podstatou zneužití 

objektivního práva je tak naplnění podmínek pro účely uplatnění práva subjektivního, přičemž 

v rámci tohoto vertikálního typu zneužití není zneužití uplatňováno k tíži jiných hospodářských 

subjektů, ale spíše na úkor samotných členských států, jejichž právní úprava je obcházena. 

Typickým příkladem je tedy obcházení vnitrostátní právní úpravy členského státu 

prostřednictvím umělého vytvoření podmínek za účelem dosažení přiznání předmětného práva a 

tedy příslušné výhody, která z něj plyne.  

Naopak ke zneužití subjektivního práva dochází v případě, že je výkonem práva sledován 

škodlivý cíl, jakým je například poškozování cizích práv
94

 či jejich výkon jdoucí nad rámec toho, 

co lze považovat za přiměřené nebo odůvodněné
95

, přičemž z povahy věci se jedná o zneužití 

horizontální povahy, které se objevuje v právu soukromém. Oproti zneužití objektivního práva je 

však v této souvislosti předmětem zneužití samotný účinek právní normy a nikoli existence 

samotného subjektivního práva
96

, dochází zde tedy spíše ke zneužití již existujícího právního 

postavení
97

. Stejně tak z tohoto hlediska nemusí být namítáno umělé vytvoření předmětných 

podmínek, ale právě škodlivý úmysl nositele práva ve vztahu k jinému hospodářskému 

subjektu
98

. Příkladem takového zneužití může být dovolávání se ustanovení unijního práva ze 

strany minoritních akcionářů za účelem získání neoprávněného zvýhodnění, které je zjevně v 

                                                 
93

  PIANTAVIGNA, Paolo. Abuso del diritto fiscale nell'ordinamento europeo, Giappichelli, 2011, ISBN: 

9788834816349. 
94

  DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 7, s. 381. 
95

  Tamtéž, s. 34. 
96

  V tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 12. března 1996, Patifis, C-441/93, bod 68 nebo rozsudek 

ze dne 23. března 2000, Diamantis, C-373/97, body 32 až 37. 
97

  Zneužití procesního práva ostatně sankcionuje i jednací řád Soudního dvora, který v článku 139 uvádí, že 

„Soudní dvůr může uložit účastníku řízení, a to i když měl ve věci úspěch, náhradu nákladů, které uvedený 

účastník způsobil druhému účastníku řízení bezdůvodně nebo zlovolně“. 
98

  V tomto smyslu lze zneužití práva definovat jako „typ protiprávního chování, které sice formálně nepřekračuje 

hranice subjektivního práva, překračuje však hranice společenské únosnosti výkonu subjektivních práv“. Viz 

HENDRYCH, Dušan, Právnický slovník. 3. rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1. 
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rozporu s cíli zamýšlenými dotčeným ustanovením
99

. Zneužití subjektivního práva je pak typické 

v právu procesním, ať už z hlediska samotného zahájení řízení
100

 nebo naopak úmyslného 

zahájení řízení u nepříslušného soudu, kdy strana, která má být žalována, zahájí soudní řízení u 

nepříslušného soudu v jiném členském státě (zpravidla v členském státě, u jehož soudů lze 

očekávat značné průtahy v řízení
101

) a příslušný soud tak nemůže z důvodu litispendence v řízení 

pokračovat až do té doby, dokud nepříslušný soud nerozhodne o své nepříslušnosti
102

.  

Zneužití objektivního práva tak zpravidla vyústí v neoprávněné nabytí práva 

prostřednictvím uměle vytvořených podmínek pro jeho uplatnění, které je sankcionováno 

prostřednictvím nepřiznání příslušné výhody, zatímco v případě zneužití subjektivního práva se 

jedná o neoprávněný výkon řádně přiznaného práva, který je z důvodu své povahy zakázán sám 

o sobě
103

.  

V této souvislosti se pak objevuje i tzv. objektivní a subjektivní teorie
104

. Objektivní 

teorie zohledňuje, že každé právo má ve společnosti určitý účel a určitou sociální funkci, 

přičemž tento účel a funkce spadají mimo subjektivní právo. Směřování výkonu práva není 

určováno vůlí jednotlivce, nýbrž účelem (duchem) práva, který určuje, jak jednání nositele práva 

bude orientováno. Odchyluje-li se subjekt svým jednáním od účelu práva, dopouští se jeho 

zneužití a odpovídá tak za své jednání (jednání nepoctivé, nemravné a nemravný výkon práva). 

Subjektivní teorie zahrnuje jednání úmyslné i zaviněné a staví subjektivní postoj nositele práva k 

jeho výkonu a k jeho následkům do popředí. Určité jednání je sice zakázané, protože není v 

souladu s charakterem práva, přesto je zakázané jen tehdy, jestliže lze dovodit, že jednající 

jednal zaviněně. 

V judikatuře Soudního dvora se lze setkat jak se zneužitím práva subjektivního, tak 

objektivního, zpravidla však se zneužívajícím jednáním vertikální povahy (jednotlivec proti 

členskému státu), do kterého se řadí i obcházení vnitrostátní právní úpravy či získání 

neoprávněné výhody v důsledku uplatnění unijního práva na úkor členských států.  

 

                                                 
99

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. března 2000, Diamantis, C-373/97, bod 33. 
100

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 1978, Simmenthal, C-106/77, bod 11. 
101

  S odkazem na rozsudek Soudního dvora ze dne 9. prosince 2003, Gasser, C-116/02 je tento postup nazýván 

také jako tzv. „italské torpédo“. 
102

  Zneužívajícímu jednání tohoto typu čelí články 29 a 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech. 
103

  SAYDÉ, Alexandre, pozn. 8, s. 31. 
104

  TICHÝ, Luboš. Zneužití práva – Základní kategorie. In: TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, 

Tomáš, pozn. 56, s. 34. 
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1.5. Normativní zakotvení zákazu zneužití práva v unijních právních předpisech 

V rámci primárního práva je zneužití práva ve smyslu, ve kterém se mu věnuje tato 

disertační práce
105

, zakázáno Listinou základních práv EU v článku 54, který odpovídá
106

 článku 

17 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která stojí mimo rámec unijního práva, 

a je nadepsán „Zákaz zneužití práv“, přičemž stanoví následující: „Žádné ustanovení této listiny 

nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopustit se činu 

zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listině nebo na jejich 

omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.“ 

Samotná Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod uvádí v článku 17, který 

je rovněž nadepsán „Zákaz zneužití práva“, následující:  

„Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo 

jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na popření 

kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším 

rozsahu, než to Úmluva stanoví“. 

 Hlavním účelem tohoto ustanovení je tedy ochrana fungování demokratických 

institucí
107

 a zamezení tomu, aby demokratické svobody zakotvené v této Úmluvě mohly být 

uplatňovány k dosažení nedemokratických účelů
108

. Od článku 17 je pak třeba odlišit možnost 

procesního zneužití podávání individuálních stížností podle článku 34 Úmluvy
109

, přičemž 

takovéto stížnosti jsou odmítány jako nepřípustné
110

. 

Pokud jde o výskyt pojmu zneužití práva v sekundární legislativě EU, je třeba uvést, že 

unijní právní předpisy s tímto pojmem pracují spíše sporadicky, ačkoli v posledních letech se 

normativní ukotvení zákazu zneužití práva rozšiřuje v rámci rozličných oblastí unijní právní 

                                                 
105

  Primární právo zmiňuje mimo jiné např. zneužití práva v oblasti práva hospodářské soutěže – zneužití 

dominantního postavení (článek 102 SFEU) nebo zneužívání státní podpory (článek 108 odst. 2). 
106

  Viz Vysvětlení k článku 54 Listiny základních práv. Vysvětlení byla vypracována pod vedením prezídia 

Konventu, který vypracoval Listinu základních práv Evropské unie. Následně byla aktualizována s ohledem na 

změny návrhu znění Listiny provedené Konventem (zejména článků 51 a 52) a na vývoj unijního práva. 

Ačkoliv postrádají právní závaznost, jsou cenným výkladovým nástrojem pro vyjasnění ustanovení Listiny. 
107

  WHITE, Robin; OVEY, Claire. The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2010, 

páté vydání, s. 123, ISBN: 978-0-19-954338-0. 
108

  CAFARO, Susanna. L’abuso del diritto nel sistema comunitario, dal caso van Binsbergen alla Carta dei diritti 

passando per gli ordinamenti nazionali, in Il Diritto dell’Unione europea, 2003, s. 319. 
109

  Soud může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců 

považujících se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých 

smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva. 
110

  V tomto ohledu lze zmínit např. stížnost č. 42165/02 a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci 

Hadrabová proti České republice, kde se uvádí, že „[n]eúplné, a tudíž zavádějící, informace také mohou 

znamenat zneužití práva stížnosti, zejména pokud se příslušné informace týkají opravdového jádra případu a 

není podáno žádné dostatečné vysvětlení pro neposkytnutí informace“.  
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úpravy do přijímaných směrnic. S ohledem na význam této zásady v daňové oblasti se s jejím 

legislativním zakotvením lze setkat zejména v souvislosti s ustanoveními proti zneužívání
111

. 

Dále se jedná například o ochranu finančních zájmů EU
112

, soudní příslušnost v civilních 

věcech
113

, společný systém zdanění
114

, volný pohyb osob
115

, duševní vlastnictví
116

, systém 

DPH
117

, obchodování s finančními nástroji
118

 nebo kapitálový trh
119

. Jedná se však o v zásadě 
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  Viz např. článek 5 směrnice 2003/49 nadepsaný „Daňové úniky a zneužívání daňových režimů“, který uvádí, 

že „[t]outo směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů či smluvních ustanovení nezbytných k 

zamezení daňovým únikům a zneužití daňových režimů. Členské státy mohou v případě transakcí, jejichž 

hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů je daňový únik, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití 

daňového režimu, odepřít poskytnutí výhod plynoucích z této směrnice nebo odmítnout její použití“. 
112

  Článek 4 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů 

Evropských společenství „Jednání, u nichž je prokazatelné, že jejich účelem je získání výhody v rozporu s cíli 

práva Společenství použitelného v daném případě umělým vytvořením podmínek vyžadovaných pro získání 

uvedené výhody, vedou k tomu, že se uvedená výhoda buď neudělí, nebo odejme.“ 
113

  Článek 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech „Osoba, která má bydliště na území některého 

členského státu, může být též žalována, […] jedná-li se o žalobu o záruku nebo o intervenční žalobu, u soudu, u 

něhož byla podána původní žaloba, ledaže by toto řízení bylo zahájeno pouze proto, aby tato osoba byla 

odňata soudu, který je pro ni příslušný“. 
114

  Článek 15 směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, 

rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých 

členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi 

členskými státy„Členský stát může odmítnout použít veškerá ustanovení článků 4 až 14 nebo jejich část nebo 

odepřít výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z operací […] má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z 

hlavních cílů daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem; skutečnost, že tato operace není prováděna z 

platných hospodářských důvodů, jako je například restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností 

účastnících se této operace, může vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této 

operace je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem“. Toto ustanovení bylo již obsaženo v předchozí 

směrnici týkající se této oblasti (1990/134), přičemž Soudní dvůr v rozsudku Kofoed (bod 38) uvedl, že toto 

ustanovení „vyjadřuje obecnou zásadu práva Společenství, podle níž je zakázáno zneužití práva“. 
115

  Článek 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a 

jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení 

(EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 

75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS „Členské státy mohou přijmout potřebná opatření k 

odepření, pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv práva přiznaného touto směrnicí v případě zneužití práv nebo 

podvodu, například účelových sňatků. Veškerá taková opatření musí být přiměřená a spojená s procesními 

zárukami stanovenými v článcích 30 a 31.“ 
116

  Článek 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování 

práv duševního vlastnictví „Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být rovněž účinná, přiměřená a 

odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a 

poskytuje záruky proti jejich zneužití.“ 
117

  Článek 395 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané 

hodnoty, který se rozhodla využít i Česká republika, který stanoví, že „Rada může na návrh Komise 

jednomyslně povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření odchylující se od této směrnice, 

jejichž cílem je zjednodušit postup výběru daně nebo zabránit určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání 

se daňovým povinnostem. […]“. 
118

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu. 
119

  Šestnáctý bod odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 

přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 

podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES „Zásada vzájemného 

uznávání a zásada dohledu vykonávaného domovským členským státem vyžadují, aby příslušné orgány 

členského státu nevydaly povolení nebo je odňaly v případech, kdy z okolností, například z plánu činností, 

zeměpisného rozmístění činností nebo ze skutečně provozovaných činností zřetelně vyplývá, že si úvěrová 

instituce zvolila právo jednoho členského státu s úmyslem vyhnout se přísnějším normám platným v jiném 

členském státě, na jehož území hodlá provozovat nebo provozuje převážnou část své činnosti. […]“. 
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sporadické legislativní odkazy na zásadu zákazu zneužití práva, přičemž sekundární právo EU 

zpravidla definici zneužití neobsahuje, pouze z něj vyplývají příslušná vodítka pro dotčeným 

předpisem upravenou právní oblast. Jak bylo uvedeno výše, zakotvení zákazu zneužití práva 

v primárním a sekundárním právu je tak do značné míry dotvářeno, a jeho uplatňování 

zpřesňováno, právě judikaturou Soudního dvora
120

.  

  

                                                 
120

  Tato skutečnost však zároveň vytváří možný problém ve vztahu k dělbě moci, kdy Soudní dvůr, případně 

vnitrostátní soudy členských států mohou rozhodnout v rozporu se zněním příslušného ustanovení. 
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2. Zásada zákazu zneužití práva v judikatuře Soudního dvora 

2.1. Obecné právní zásady v unijním právu 

Primární potřeba vytváření obecných právních zásad vyplývá ze skutečnosti, že právní 

předpisy nemohou nikdy obsáhnout veškeré myslitelné právní situace, které mohou nastat. 

Obecná právní zásada tedy představuje určité pravidlo, jehož cílem je zpřesnit obsah konkrétních 

právních ustanovení obsažených v (unijním) právním řádu a zaplnit mezery, které příslušný 

právní řád vytváří. V tomto ohledu je obecná právní zásada plnohodnotným pramenem, ačkoli 

má povahu nepsaného práva. Soudní dvůr s těmito zásadami zachází jako s jinými prameny 

práva a případně dotváří jejich přesné vyjádření
121

. V případě unijního právního řádu je 

s ohledem na jeho povahu potřeba uplatňování obecných právních zásad ještě větší, než tomu je 

u většiny vnitrostátních právních řádů
122

.  

Zdrojem obecných zásad unijního práva jsou jak Smlouvy, tak ústavní právo členských 

států. V prvním případě se jedná o zásady, které jsou specifické pro unijní právní řád, ačkoli 

nacházejí inspiraci v zásadách zakotvených v určitých vnitrostátních právních systémech 

členských států. K těmto obecným aplikačním právním zásadám se řadí např. zásada 

subsidiarity, proporcionality, přednosti unijního práva, přímého účinku unijního práva a jiné. Ve 

druhém případě se jedná o zásady, které jsou společné vnitrostátním právním systémům 

členských států EU, resp. jsou součástí jejich ústavních tradic a zároveň jsou slučitelné s cíli EU. 

Jedná se tak zejména o zásady chránící práva jednotlivce, jak je např. zásada zákonnosti, zásada 

zákazu retroaktivity nebo zásada právní jistoty
123

. 

Formulování obecných právních zásad unijního práva je tedy charakterizováno 

prolínáním vnitrostátních právních řádů a unijního právního řádu. Obecné právní zásady jsou 

v rámci unijního právního řádu specifickým pramenem práva, přičemž z hlediska své právní síly 

se řadí k právu primárnímu
124

 a podle ustálené judikatury Soudního dvora jsou nadány „ústavní 

silou“
125

 a v hierarchii unijních norem stojí tedy nad sekundárním právem.  

                                                 
121

  TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, et al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované 

vydání. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). s. 107, ISBN 978-80-7502-184-7. 
122

  SCHERMER, H. G., WAELBROECK, Denis. Judicial Protection in the European Communities, 5. vydání, 

Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992, s. 27, ISBN: 90-6544-519-6. 
123

  Viz např. rozsudky Soudního dvora ze dne 8. září 2015, Taricco, C-105/14 a navazující rozsudek ze dne 5. 

prosince 2017, M.A.S. et M.B., C-42/17. 
124

  Někteří autoři je však chápou jako mezi stupeň mezi právem primárním a sekundárním. Viz např. CRAIG, 

Paul, BÚRCA, Gráinne. EU Law. Text, Cases, and Materials. 5th Edition. Oxford: Oxford University Press, 

2011, s. 109, ISBN: 0199576998. 
125

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. října 2009, NCC Construction Danmark, C-174/08, bod 42 „[obecná 

zásada rovného zacházení] má, obdobně jako ostatní obecné zásady práva Společenství, sílu ústavní normy“ 

nebo rozsudek ze dne ze dne 18. května 2000, Rombi a Arkopharma, C-107/97, bod 65 „Členské státy byly při 
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Obecnými právními zásadami jsou vázány jak unijní instituce, tak členské státy při 

uplatňování unijního práva
126

, přičemž obecné právní zásady neplní pouze výkladovou úlohu ve 

vztahu k ustanovením unijního práva, ale mohou být samy základem pro zneplatnění unijních 

aktů. Soudní dvůr také stanovil, že povinnost dodržovat obecné právní zásady může odůvodnit 

omezení povinností uložených unijním právem, byť by se jednalo o povinnosti uložené na 

základě základní svobody zaručené Smlouvou
127

.  

Výkladová úloha Soudního dvora je zdůrazněna v článku 19 SEU, který uvádí, že Soudní 

dvůr „[z]ajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Smluv“ a v zásadě legitimizuje 

činnost Soudního dvora ve vztahu k formulování obecných právních zásad, které vychází jak z 

vnitrostátních právních řádů členských států a jejich ústavních tradic, tak z mezinárodních 

smluv, které se členské státy zavázaly dodržovat. 

 

2.2. Zásada zákazu zneužití práva a zásada právní jistoty 

Zásada zákazu zneužití práva úzce souvisí především se zásadou právní jistoty, kterou 

Soudní dvůr rovněž řadí k obecným právním zásadám. Zásada právní jistoty je obecnou právní 

zásadou vyplývající z právního státu, která se primárně vztahuje ke vztahu mezi veřejnými 

orgány a jednotlivci za účelem ochrany jednotlivců před porušování jejich práv. Zásada právní 

jistoty, jejímž logickým důsledkem je zásada ochrany legitimního očekávání, představuje 

základní zásadu unijního právního řádu
128

, a to bez ohledu na oblast, ve které je uplatňována
129

. 

Tato zásada tedy stanoví, že práva a povinnosti hospodářských subjektů musí být dostatečně 

jasná a předvídatelná, aby hospodářské subjekty mohly své jednání plánovat. Je zřejmé, že 

uplatňování zásady zákazu zneužití práva, jejímž cílem je nastolení určité „spravedlnosti“ a tedy 

                                                                                                                                                             
provádění ustanovení šesté směrnice povinny mít na zřeteli zásadu rovného zacházení, stejně jako ostatní 

obecné zásady práva Společenství, kterými jsou vzhledem k jejich ústavní síle členské státy vázány vždy, 

jednají-li v rámci rozsahu působnosti práva Společenství“. 
126

  Viz v tomto smyslu zejména rozsudky Soudního dvora ze dne 3. prosince 1998, Belgocodex, C‑381/97, bod 

26; ze dne 26. dubna 2005, „Goed Wonen“, C‑376/02, bod 32, jakož i ze dne 21. února 2008, Netto 

Supermarket, C‑271/06, bod 18. 
127

  V tomto smyslu viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 14. října 2004, Omega, C-36/02 ohledně omezení 

volného pohybu služeb a volného pohybu zboží. 
128

  TRIDIMAS, Takis. The General Principles of EU Law, druhé vydání, Oxford, Oxford University Press, 2006, 

s. 242, ISBN: 9780199227686; a dále viz např. rozsudek ze dne 3. června 2008, Intertanko, C-308/06, bod 69 

„Obecná zásada právní jistoty, která představuje základní zásadu práva Společenství […]“. 
129

  Velmi bohatá je judikatura Soudního dvora např. v oblasti práva trestního, kde se tato zásada pojí se zásadou 

legality, resp. je touto zásadou vyjádřena. V tomto smyslu viz rozsudky Soudního dvora ze dne 3. června 2008, 

Intertanko, C‑308/06, bod 70, a ze dne 28. března 2017, Rosneft, C‑72/15, bod 162. 
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i změny podmínek ex post, má přímý dopad na zásadu právní jistoty
130

, která je naopak založena 

na předvídatelnosti právních norem a legitimní předvídatelnosti postupu orgánů veřejné moci v 

souladu s právem stanovenými požadavky. Vyvážení obou zásad je tak zcela zásadní, neboť 

z logiky věci existuje jisté pnutí mezi zásadou zákazu zneužití práva a zásadami legality a právní 

jistoty
131

. Zásada zákazu zneužití práva tak musí být v rovnováze se zásadami právní jistoty a 

ochranou legitimního očekávání, které také tvoří součást unijního právního řádu
132

. Obecně 

zásada právní jistoty vyžaduje, aby právní úprava byla jasná a přesná a její účinky byly 

předvídatelné, zejména pokud může vyvolat nepříznivé důsledky pro jednotlivce a podniky, tak 

aby se dotčené osoby mohly orientovat v právních stavech a vztazích, které vyplývají z unijního 

právního řádu
133

. Soudní dvůr tak ve své judikatuře stanovil, že „zásada právní jistoty vyžaduje, 

aby jednotlivci mohli jednoznačně rozpoznat svá práva a povinnosti a postupovat podle toho“
134

 

a dále, že „[zásada právní jistoty] vyžaduje jednak, aby právní pravidla byla jasná a přesná, a 

jednak, aby jejich použití bylo pro právní subjekty předvídatelné“
135

.  

V souvislosti se zásadou zákazu zneužití práva tak vyvstává problematika omezování 

práv a právní jistoty, kdy jednání, které je ex ante považováno za zcela legální, může být ex post 

prohlášeno za neplatné z důvodu zneužití práva, což může ohrozit předvídatelnost práva jakožto 

jeden ze základních znaků právní jistoty, která je nedílnou součástí demokratického právního 

státu. To však samotnému uplatnění zásady zákazu zneužití unijního práva nijak nebrání, neboť 

je v souladu se zásadami právní jistoty a ochrany legitimního očekávání
136

.  

Skutečnost, že v případě naplnění podmínek zneužití práva se hospodářský subjekt 

nemůže dovolávat zásad právní jistoty nebo legitimního očekávání s cílem legitimizovat 

                                                 
130

  Detailnější analýzu v tomto ohledu poskytuje SAYDÉ, Alexandre, pozn. 8, v kapitole Abuse of Union Law 

and Legal Certainty. 
131

  Stanovisko generální advokáta M. Bobka ve věci Cussens, C-251/16, bod 80. 
132

  Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Halifax, C-255/02, bod 84. 
133

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 2015, Berlington Hungary, C-98/14, bod 77. 
134

  Viz rozsudky Soudního dvora ze dne 9. července 1981, Gondrand a Garancini, 169/80, bod 17; ze dne 13. 

února 1996, Van Es Douane Agenten, C‑143/93, bod 27, jakož i ze dne 14. dubna 2005, Belgie v. Komise, C‑
110/03, bod 30. 

135
  Viz zejména rozsudky Soudního dvora ze dne 15. února 1996, Duff, C‑63/93, bod 20; ze dne 18. května 2000, 

Rombi a Arkopharma, C‑107/97, bod 66, jakož i ze dne 7. června 2005, VEMW, C‑17/03, bod 80. 
136

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2017, Cussens, C-251/16, body 43 a 44, „Co se dále týče 

otázky, zda se žalobci v původním řízení mohou v rámci sporu v původním řízení dovolávat zásad právní jistoty 

a ochrany legitimního očekávání s cílem bránit se proti odmítnutí přiznat jim osvobození od DPH, která jim 

byla uložena, z ustálené judikatury vyplývá, že osoba povinná k dani, která vytvořila podmínky související s 

přiznáním nároku zneužívajícím nebo podvodným způsobem, není oprávněna dovolávat se těchto zásad s cílem 

bránit se proti odmítnutí přiznat ji dotyčný nárok na základě zásady zákazu zneužití. […]  zásada zákazu 

zneužití musí být vykládána v tom smyslu, že se bez ohledu na vnitrostátní opatření, které jí provádí do 

vnitrostátního právního řádu, může přímo použít za účelem odmítnutí osvobodit od DPH takové prodeje 

nemovitostí, jako jsou prodeje, o které se jedná ve věci v původním řízení, jež byly uskutečněny před 

vyhlášením rozsudku Halifax, aniž tomu brání zásady právní jistoty a ochrany legitimní očekávání.“ 
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takovéto zneužívající jednání Soudní dvůr potvrdil v rozsudku Staatssecretaris van Financiën
137

, 

kde uvedl, že „osoba povinná k dani, která vytvořila podmínky související s přiznáním nároku 

pouze tím, že se podílela na podvodných plněních, není zjevně oprávněna dovolávat se zásad 

ochrany legitimního očekávání nebo právní jistoty, s cílem bránit se proti odmítnutí dotyčného 

nároku“
138

 a dále pak v rozhodnutí ve věci Halifax
139

, kde uvedl, že „zákaz zneužití [je třeba 

chápat] v tom smyslu, že právo nárokované osobou povinnou k dani je odepřeno pouze tehdy, 

pokud relevantní provedená hospodářská činnost nemá žádné jiné objektivní vysvětlení než získat 

tento nárok vůči daňovým úřadům a uznání práva by bylo v rozporu s účely a výsledky 

představovanými relevantními ustanoveními společného systému DPH. Hospodářská činnost 

tohoto druhu, i když není protiprávní, si nezaslouží žádnou ochranu na základě zásad právní 

jistoty a ochrany legitimního očekávání práva Společenství, protože jejím jediným 

pravděpodobným účelem je podrývat cíle právního systému jako takového“. 

 

2.3. Zásada zákazu zneužití unijního práva 

Formování zásady zákazu zneužití práva se uskutečňuje zejména prostřednictvím řízení o 

žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce
140

, které za uplynulá desetiletí poskytly velké množství 

příležitostí k vymezení této zásady. Ostatně právě institut předběžné otázky zakládá pravomoc 

Soudního dvora k výkladu Smluv a institucionální role Soudního dvora je v tomto směru
141

, 

jehož cílem je vyjasnění otázky uplatňování zásady zákazu zneužití práva a jejího výkladu 

v právu unijním, zcela nezpochybnitelná
142

. Článek 267 SFEU, jež tvoří právní základ pro tento 

typ řízení, totiž představuje jedno z nejvýznamnějších ustanovení primárního práva z hlediska 

právní jednoty výkladu unijního práva (a v důsledku toho i jednotnou aplikaci) a tvoří právní 

základ většiny řízení probíhajících v posledních letech před Soudním dvorem
143

. Právě 

prostřednictvím řízení o předběžné otázce došlo k významnému vývoji v rámci unijní 

                                                 
137

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2014, Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti, C-131/13. 
138

  Tamtéž, bod 60. 
139

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2006, Halifax, C-255/02, bod 67. 
140

  Judikatura v této oblasti se však dotýká i jiných typů řízení vedených u Soudního dvora, srov. rozsudek ze dne 

16. října 2012, Maďarsko v. Slovenská republika, C-364/10 a zde uplatněný tzv. dvousložkový test spočívající 

v posouzení objektivních a subjektivních prvků. 
141

  Ohledně významu tohoto typu řízení pro samotné unijní právo viz např. ARENA, Amadeo, From an Unpaid 

Electricity Bill to the Primacy of EU Law: Gian Galeazzo Stendardi and the Making of Costa v. ENEL, 

European Journal of International Law, Volume 30, Issue 3, srpen 2019, s. 1017-1037. 
142

  Viz např. POIRES MADURO, Miguel. Interpreting European Law: judicial adjudication in a context of 

constitutional pluralism, in European Journal of Legal Studies, 2007, s. 7-11. 
143

  V roce 2018 bylo zahájeno 568 řízení o předběžné otázce, což představuje 66,90 % řízení zahájených v roce 

2018 u Soudního dvora. Viz výroční zpráva Soudního dvora za rok 2018 dostupná zde: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/cs/  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/cs/
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integrace
144

 a k prohloubení vztahu mezi vnitrostátními soudy členských státu a Soudním 

dvorem v rámci tzv. soudního dialogu, který soudní orgánům umožňuje kromě jednotného 

výkladu unijního práva vyřešit i významné otázky týkající se ústavních základů právních řádů 

členských států
145

, které mohou být zneužitím práva narušeny
146

.   

Dnes již v oblasti zneužití práva velmi bohatá unijní judikatura byla zpočátku rozvíjena 

právě v důsledku povědomí hospodářských subjektů o tom, že uplatňováním unijního práva 

může být dosaženo účinné obrany proti opatřením členských států, která byla považována za 

nadmíru restriktivní, ale rovněž samotnými členskými státy, které naopak v zásadě zákazu 

zneužívání unijního práva spatřovaly „ochranu“ před účelovým uplatňováním unijních 

ustanovení o volném pohybu
147

. Avšak unijní právo tuto zásadu neuznávalo od počátku a její 

prvopočátky se v judikatuře Soudního dvora objevují až později. Důvod pro poněkud pozdější 

uznání této zásady lze spatřovat ve skutečnosti, že v rámci zaplnění mezer ve Smlouvách se 

Soudní dvůr zaměřil spíše na zakotvení zásad týkajících se vytváření řádného fungování 

vnitřního trhu a ochranu jednotlivců před zásady ze strany veřejné moci
148

, přičemž věnování 

přílišné pozornosti jednání jednotlivců spočívající ve zneužívání základních svobod stálo mimo 

pozornost Soudního dvora, která byla zaměřena spíše na odstraňování překážek obchodu mezi 

členskými státy
149

. Z tohoto důvodu se tedy Soudní dvůr naopak spíše soustředil (a stále tak činí) 

na široký výklad svobod volného pohybu. 

K samotnému pojmu zneužití práva se Soudní dvůr ve své judikatuře vyjádřil již v 

desítkách rozhodnutí, neboť se touto obecnou právní zásadou zabýval v rozličných oblastech 

unijního práva, přičemž jeho rozhodnutí se dotkla široké škály jak hmotněprávních, tak i 

procesních ustanovení (společná zemědělská politika
150

, právo obchodních společností
151

, 

svoboda usazování
152

, volný pohyb zboží
153

, sociální zabezpečení
154

, volný pohyb pracovníků
155

, 

                                                 
144

  Viz např. zásada přednosti unijního práva nebo přímý účinek. Srov. rozsudky Soudního dvora ze dne 5. února 

1963, van Gend en Loos, C-26/62 nebo ze dne 15. července 1964, Costa, C-6/64.   
145

  V této souvislosti např. ústavní dialog mezi Soudním dvorem a italským Ústavním soudem ohledně zásady 

legality a jejího výkladu v rozsudku C-115/14, Taricco, a v navazující věci C-42/17, M. A.S., M. B. Blíže 

k této problematice viz MATĚJEC, Martin, Přednost unijního práva a doktrína controlimiti ve světle rozsudku 

Taricco, Jurisprudence 3/2018, s. 19-25 nebo Dialogue between Courts and the Taricco Case, di Giorgio 

Lattanzi e Marta Cartabia, dostupné zde: https://www.cortecostituzionale.it/default.do  
146

  Viz např. druhá předběžná otázka ve věci C-58/13, Torresi, ve které italská vláda namítala porušení národní 

identity členských státu, která je zakotvena v čl. 4 odst. 2 SEU. 
147

  DUBOUT, Edouard a MAITROT DE LA MOTTE, Alexandre. L’unité des libertés de circulation: in varietate 

concordia?, Bruylant, Brusel, 2013, s. 185, ISBN: 978-2802741794. 
148

  TRIDIMAS, Takis, pozn. 128. 
149

  TRIDIMAS, Takis. Abuse of Right in EU Law: Some Reflections with Particular Reference to Financial Law, 

Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 27/2009, s. 2. 
150

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99. 
151

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 1999, Centros, C-212/97. 
152

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988, Daily Mail and General Trust, 81/87. 

https://www.cortecostituzionale.it/default.do
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uznávání odborných kvalifikací
156

, tzv. forum shopping
157

, zvyšování základního kapitálu
158

, 

doprava
159

, sociální politika
160

, veřejné zakázky na služby
161

 a další). Rozvoj judikatury v této 

oblasti souvisel právě s rozšiřující se působností unijního práva do dalších oblastí v návaznosti 

na přijetí Amsterdamské a Lisabonské smlouvy, zejména pak do oblasti (nepřímých) daní
162

, což 

jednoznačně přispělo k velmi zvýšenému zájmu hospodářských subjektů o možnosti získání 

výhod, které unijní právo poskytuje
163

. Svého uznání v judikatuře Soudního dvora za obecnou 

právní zásadu se však zásada zákazu zneužití práva dočkala až v rozsudku Kofoed
164

, kde Soudní 

dvůr stanovil, že „směrnice 90/434 tak vyjadřuje obecnou zásadu práva Společenství, podle níž 

je zakázáno zneužití práva. Procesní subjekty se nemohou podvodně nebo zneužívajícím 

způsobem dovolávat norem práva Společenství. Jejich použití totiž nemůže být rozšířeno až do té 

míry, aby zahrnovalo i zneužívající praktiky hospodářských subjektů, tedy operace, které nejsou 

uskutečněny v rámci běžných obchodních transakcí, avšak pouze za účelem obejití pravidel 

stanovených právem Společenství“.  

Spolu s narůstajícím počtem rozhodnutí týkajících se zásady zákazu zneužití práva došlo 

v rámci judikatury i ke snaze o stanovení určovatelů, na základě kterých má být předmětné 

zneužívající jednání posuzováno, resp. jaké jednání vlastně zneužití unijního práva představuje. 

V jednom z klíčových rozsudků Emsland-Stärke
165

 položil Soudní dvůr základy tzv. 

dvousložkového testu, který se skládá z hodnocení objektivního a subjektivního prvku, jejichž 

naplnění umožňuje konstatovat existenci zneužívajícího jednání. Tyto prvky jsou na sobě 

nezávislé, odlišné a kumulativní
166

. Objektivní prvek
167

 je spatřován v kombinaci objektivních 

skutečností, ze kterých vyplývá, že i přes formální dodržení podmínek stanovených unijní právní 

úpravou nebylo dosaženo cíle sledovaného touto právní úpravou. Subjektivní prvek
168

 Soudní 

dvůr shledává v záměru získat výhodu vyplývající z unijní právní úpravy tím, že jsou uměle 

                                                                                                                                                             
153

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. ledna 1985, Leclerc, C-229/83. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. května 1996, Brennet AG, C-206/94. 
155

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. června 1988, Lair, C-39/86. 
156

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010, Koller, C-118/09. 
157

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. prosince 2003, Gasser, C-116/02. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. března 2000, Diamantis, C-373/97. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. dubna 2006, Agip Petroli. 
160

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. července 2016, Kratzer, C‑423/15. 
161

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. prosince 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino“, C‑113/13. 
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  DE LA FERIA, Rita. 'Prohibition of abuse of (Community) law: The creation of a new general principle of EC 

law through tax', 2008, 45 Common Market Law Review, s. 397. 
163

  TRIDIMAS, Takis, pozn. 149. 
164

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. července 2007, Kofoed, C-321/05, bod 38.  
165

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99. 
166

  Stanovisko generální advokáta M. Bobka ve věci Cussens, C-251/16, bod 60. 
167

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, bod 52. 
168

  Tamtéž, bod 53. 
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vytvořeny podmínky vyžadované pro její získání. Dvousložkový test byl následně převzat a 

aplikován i na oblast DPH v klíčovém rozhodnutí Halifax
169

, kde Soudní dvůr upřesnil, že není 

nezbytné prokázat úmysl získat daňového zvýhodnění, ale je nezbytné, aby ze všech 

objektivních okolností vyplývalo, že hlavním účelem dotčených plnění je získání daňového 

zvýhodnění. Objektivní prvek tedy v zásadě míří na zjištění toho, zda byl naplněn legislativní cíl 

stanovený unijním normotvůrcem, zatímco subjektivní prvek se týká umělé povahy předmětného 

jednání. 

Při pohledu na dosavadní judikaturu je zjevné, že Soudní dvůr se zásadou zákazu zneužití 

práva ve své rozhodovací praxi nakládá velmi hospodárně, a to navzdory skutečnosti, že zneužití 

práva je často zmiňováno již v předkládacích usneseních předkládajících soudů v rámci řízení o 

předběžné otázce
170

. Jinými slovy Soudní dvůr ve věcech, které jsou mu předloženy ze strany 

vnitrostátních soudů, jenž zneužití práva implikují ve svých žádostech o rozhodnutí o předběžné 

otázce, zneužití práva spíše neshledává a ve většině případů dochází k závěru, že potenciálně 

zneužívající jednání hospodářských subjektů nenaplňuje prvky zneužití práva
171

. Obezřetnost při 

aplikaci této zásady je zcela jistě na místě, neboť zásada zákazu zneužití práva musí být chápána 

jako „lék, který se zprvu jeví neškodným, ale může způsobovat velmi nepříjemné pozdější 

účinky“
172

. Ve vztahu k vnitřnímu trhu lze za tyto nepříjemné pozdější účinky považovat právě 

nadměrné omezování výkonu základních svobod volného pohybu ze strany členských států. 

Obdobně se vyjádřil i J. Hurdík, který uvedl, že se zásadou zákazu zneužití práva je třeba 

zacházet opatrně, stejně jako se všemi právními zásadami, neboť také „zneužití může být 

zneužito“
173

. S tím souvisí i problematika uplatňování zásady zákazu zneužití práva ze strany 

vnitrostátních soudů, která se přímo dotýká některý unijních zásad, např. efektivity unijního 

práva, neboť přílišný aktivismus vnitrostátních soudů v tomto ohledu, který není korigován 

Soudním dvorem prostřednictvím článku 267 SFEU, by mohl vést k narušení jak výše 

zmiňované právní jistoty, tak i hmotněprávních ustanovení unijního práva a jejich uplatňování 

v rámci celého území Unie a ohrožení cílů těchto ustanovení
174

. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2006, Halifax, C‑255/02.  
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  Viz např. žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 25. září 2018, AFMB, C-610/18, ze dne 24. října 

2018, IT Development, C-666/18, ze dne 16. listopadu 2018, Ferrari, C-720/18, ze dne 8. července 2019, 
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  Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci CARTESIO, C-210/06, bod 29. 
173

  HURDÍK, Jan, pozn. 11, s. 1090. 
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  SCHAMMO, Pierre, pozn. 10, s. 351. 
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Lze tedy vycházet z předpokladu, že způsob uplatňování této zásady ze strany Soudního 

dvora má kořeny v samotné roli, jaká byla Soudnímu dvoru na základě Smluv přisouzena, a to 

právě ve spojení s výše uvedeným řízením o předběžné otázce. Pokud je totiž Soudní dvůr 

vyzván k výkladu unijního práva v rámci řízení o předběžné otázce, měl by se omezit právě a 

pouze jenom na výklad relevantních ustanovení unijního právního řádu, přičemž ověření zneužití 

práva nevyhnutelně vyžaduje i posouzení konkrétních skutkových okolností projednávané 

věci
175

. Zjištění a potvrzení existence zneužívajícího jednání tak v konkrétní věci přísluší 

vnitrostátnímu soudu, který by s příslušnými skutkovými a právními okolnostmi měl být 

obeznámen nejlépe. To potvrzuje i samotná judikatura Soudního dvora, ze které vyplývá, že „je 

na vnitrostátním soudu, aby v souladu s důkazními pravidly vnitrostátního práva ověřil, zda jsou 

tyto dva znaky [zneužívajícího jednání] naplněny, pod podmínkou, že tím nebude narušena 

účinnost unijního práva“
176

. Přísluší tedy vnitrostátnímu soudu, aby v souladu s pravidly 

dokazování podle vnitrostátního práva ověřil, zda jsou ve sporu v původním řízení naplněny 

prvky zakládající zneužívající jednání
177

. Naopak primární rolí Soudního dvora je tedy 

poskytnout vnitrostátnímu soudu určitá vodítka a kritéria stran výkladu unijního práva 

v kontextu zneužití tohoto práva
178

.  

Odlišná situace však může nastat při určování naplnění samotného objektivního prvku 

zneužití práva, neboť toto posouzení implikuje v první řadě výklad unijního práva a není tak 

nikterak překvapující, že k výkladu účelu, kterého chtěl unijní normotvůrce prostřednictvím 

předmětného ustanovení dosáhnout, tedy de facto objektivního prvku zneužití, je povolán Soudní 

dvůr. Tím je Soudnímu dvoru umožněno, aby prostřednictvím teleologického výkladu i nadále 

určoval existenci zneužití unijního práva a tím předcházel případnému oslabení přednosti 

unijního práva
179

. Jak však bude uvedeno v dalších kapitolách této práce, v mnoha případech 

Soudní dvůr ohledně (ne)existence zneužívajícího jednání dospěl k jednoznačnému závěru, aniž 

by vnitrostátnímu soudu ponechal prostor pro vlastní uvážení ohledně naplnění kritérií 

zneužívajícího jednání v dané věci.  

Jak již bylo uvedeno výše v úvodu této práce, Soudní dvůr ve svých rozhodnutích 

nepoužívá v souvislosti se zjišťováním existence zneužívajícího jednání jednotnou terminologii a 
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  Této problematiky se dotýká generální advokát Tesauro ve svém stanovisku ve věci Kefalas, C-367/96, bod 25 

a násl. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, bod 54 
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naopak při popisu skutkově zcela totožných nebo obdobných jednání odkazuje na slovní spojení 

či výrazy
180

 typu „obcházení“
181

, „vyhýbání se“
182

, „zcela umělá jednání“
183

, „zásada zákazu 

zneužití práva“
184

, „subjekty práva [se] nemohou norem unijního práva dovolávat podvodně 

nebo zneužívajícím způsobem“ nebo „jít až tak daleko, aby zahrnoval zneužívající praktiky“
185

. 

Není přitom vždy zcela zřejmé, zda mají být tyto výrazy chápany jako synonyma nebo zda se 

jedná o zvláštní kategorii zneužití či kategorie jdoucí nad rámec zásady zákazu zneužití práva, 

přičemž rozličné označování je bezpochyby důsledkem mimo jiné ne vždy jasné vícejazyčnosti 

v rámci EU
186

.  

 

2.4. Druhy jednání zakládající zneužití práva v rámci práva unijního 

S ohledem na určitou specifickou povahu unijního práva, která spočívá mimo jiné v jeho 

úzkém prolínání se s vnitrostátními právními řády členských států, lze v rámci analýzy relevantní 

judikatury Soudního dvora zneužití unijního práva rozdělit
187

 do dvou základních kategorií
188

, 

které v zásadě spadají pod pojmy „obcházení zákona“ a „zneužití práva“, mezi kterými existuje i 

v samotných vnitrostátních právních řádech členských států určitý nesoulad, stejně jako je tomu i 

u dalších právních pojmů, např. pojmu „dobrá víra“
189

. V prvním případě dochází k situaci, kdy 

se hospodářský subjekt snaží obejít vnitrostátní právní úpravu s využitím ustanovení svobod 

volného pohybu za účelem vytvoření přeshraničního prvku a tedy založení použitelnosti 

právního řádu jiného členského státu. Naopak ve druhém případě se hospodářský subjekt 
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  Viz stanovisko generální advokáta M. Bobka ve věci Cussens, C-251/16, bod 23 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. ledna 1985, Leclerc, 229/83, bod 27. 
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  Rozsudky Soudního dvora ze dne 3. prosince 1974, Van Binsbergen, 33/74, bod 13 a ze dne 5. října 1994, 

TV10, C-23/93, bod 21. 
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  CERIONI, Luca. „The ‚Abuse of Rights‘ in EU Company Law and EU Tax Law: A Re-reading of the ECJ 

Case Law and the Quest for a Unitary Notion“, 21 European Business Law Review, 2010, s. 783 až 813. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. prosince 2015, WebMindLicenses, C-419/14, bod 35. 
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  Rozsudky Soudního dvora ze dne 21. února 2006, University of Huddersfield, C-223/03, bod 52; ze dne 21. 

února 2006, Halifax, C-255/02, body 68 a 69; ze dne 22. prosince 2010, Weald Leasing, C-103/09, bod 25; ze 

dne 13. března 2014, SICES, C-155/13, body 29 a 30, a ze dne 14. dubna 2016, Cervati a Malvi, C-131/14, bod 

32. 
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  V této souvislosti je třeba zmínit, že tento aspekt určitého „zmatení“ je dán také ne vždy konzistentním 

překladem legislativních aktů, a v důsledku toho i samotných rozhodnutí Soudního dvora, kdy jsou totožné 
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„abuso del diritto“ dell´ordinamento dell´Unione europea, in Rivista diritto internazionale, 2012, s. 329.  
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Viz SAYDÉ, Alexandre, pozn. 8, s. 48.  
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  Viz stanovisko generálního advokáta R. Colomera ve věci Mirja Juuri, C‑396/07, ppč. 15. 
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domáhá neoprávněné výhody přiznané unijním právním řádem tím, že se dovolává ustanovení 

obsaženého v sekundárním právu EU. 

Zásada zákazu zneužití v rámci unijního práva tedy v sobě zahrnuje dva typy 

zneužívajících jednání, na které se v této disertační práci primárně zaměřím
190

:  

i) hospodářský subjekt se dopustí zneužití unijního práva za účelem vyhnutí se uplatnění 

příslušné vnitrostátní právní úpravy členského státu;  

ii) hospodářský subjekt se dopustí zneužití unijního práva za účelem získání neoprávněné 

výhody. 

Zneužití unijního práva  k obcházení vnitrostátní právní úpravy prostřednictvím uplatnění 

unijního práva je oproti zneužití práva vyskytujícímu se v rámci jednotlivých vnitrostátních 

právních řádů specifické v tom, že ze strany hospodářského subjektu, který se tohoto typu 

zneužívajícího jednání dopouští, v zásadě nedochází k omezování práv jiného subjektu 

(soukromého či veřejného) v rámci horizontálního vztahu, ale jedná se o vztah vertikální, jenž 

zahrnuje dotyčný hospodářský subjekt a příslušný členský stát. V této souvislosti totiž dochází 

pouze k tomu, že hospodářský subjekt, který prostřednictvím uměle vytvořené situace obchází 

vnitrostátní ustanovení členského státu, se nachází v jiném (příznivějším) postavení, než tentýž 

hospodářský subjekt, na který se vnitrostátní právní úprava tohoto členského státu uplatní. 

V mezích unijního práva tak pojem zneužití práva nabývá originální podoby, neboť jelikož je 

chápán i ve smyslu obcházení vnitrostátního práva
191

 za účelem uplatnění právního řádu jiného 

členského státu nebo ustanovení unijního právního řádu, přesahuje rámec klasického chápání 

pojmu zneužití práva v rámci práva vnitrostátního. I v tomto případě však dochází k prolínání 

mezi unijním a vnitrostátním právem, neboť rovněž obcházení účelu zákona je v některých 

vnitrostátních právních řádech sankcionováno neplatností
192

. Tento typ zneužívajícího jednání 

v disertační práci demonstruji na oblastech volného pohybu služeb a svobody usazování, 

uznávání odborných kvalifikací a volného pohybu osob. 
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  Viz rovněž stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Halifax, C-255/02, bod 63 „Posledně uvedené 
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  V tomto smyslu viz TICHÝ, Luboš. Obecná část občanského práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
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Druhou kategorii představuje přímé zneužití unijních ustanovení za účelem získání 

neoprávněné výhody plynoucí z uplatňování unijního práva, a to rovněž na základě uměle 

vytvořených podmínek, jejichž jediným či hlavním cílem je založit zneužívajícím jednáním 

sledovanou skutkovou situaci. V rámci tohoto typu zneužití unijního práva tedy nastává situace, 

kdy hospodářský subjekt uměle vytváří účelové konstrukce, jejichž cílem je formální naplnění 

podmínek stanovených unijní právní úpravou a následné získání příslušných neoprávněných 

výhod. Tímto tedy dochází ze strany hospodářského subjektu k výkonu práva, které mu je 

přiznáno právem unijním, nepřiměřeným způsobem, jenž v některých případech může hraničit až 

s podvodným jednáním
193

. Samotné zneužívající jednání pak nastává uplatněním ryze unijního 

ustanovení, konkrétně ustanovení sekundárního práva. Tato kategorie zneužití se dotýká zejména 

oblasti daňové nebo zemědělských náhrad v rámci EU a v kontextu těchto oblastí bude rovněž 

analyzována.  

 

2.5. Důsledky zneužití unijního práva 

S ohledem na výše uvedené je třeba konstatovat, že zneužití práva spočívá v zásadě ve 

volbě právního ustanovení, která má nežádoucí účel, tudíž sankce zneužití práva by měla 

spočívat v odmítnutí takovéto volby práva
194

. Uplatnění zákazu zneužití práva nevede ke 

zneplatnění samotné hospodářské operace nebo jednání, které jsou předmětem zneužívajícího 

jednání, nýbrž pouze k upuštění od přiznání případných výhod plynoucích z volby dotčeného 

právního ustanovení. Předmětná operace nebo jednání totiž nejsou zpochybňovány samy o sobě, 

ale z důvodu volby právního ustanovení, na základě něhož dochází k právně nežádoucím 

účinkům. Konečným důsledkem zjištění zneužívajícího jednání je upuštění od uplatnění 

dotčeného právního ustanovení, ať už unijního nebo vnitrostátního, resp. omezení účinků tohoto 

ustanovení ve vztahu k hospodářskému subjektu. Jako názorný příklad může posloužit 

rozhodnutí ve věci Emsland-Stärke, ve které bylo uvedeno, že „povinnost vrátit vyplacené 

náhrady v případě prokázání dvou prvků zakládajících zneužívající praktiky není porušením 

zásady legality. Povinnost vrátit vyplacené náhrady není sankcí, pro kterou by byl nutný jasný a 

jednoznačný právní základ, nýbrž pouze důsledkem zjištění, že podmínky vyžadované pro získání 

výhody plynoucí z právní úpravy Společenství byly vytvořeny uměle, čímž se vyplacené náhrady 

staly neoprávněnými platbami a byla odůvodněna povinnost je vrátit“
195

. Zákaz se tedy v tomto 
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případě nevztahoval na zpětný dovoz zboží, ale pouze na přijetí vývozních náhrad z uskutečnění 

těchto operací, jejichž povaha byla považována za zneužívající. Stejně tak ani ve věci Halifax 

nebyla zpochybněna smluvní konstrukce právních vztahů, ale odpočet DPH z těchto transakcí, 

jež má původ v unijní směrnici, neboť je třeba připomenout, že zjištění existence zneužití nemusí 

vést k sankci, pro niž by byl nezbytný jasný a jednoznačný právní základ, ale k povinnosti 

vrácení získané částky jako prostému důsledku uvedeného zjištění, jež učiní odpočet DPH 

odvedené na vstupu zcela nebo zčásti bezdůvodným. Z toho plyne, že plnění uskutečněná v 

rámci zneužití musejí být nově definována tak, aby byla nastolena taková situace, jaká by 

existovala v případě neexistence plnění představujících uvedené zneužití. V tomto ohledu jsou 

daňové orgány oprávněny zpětně požadovat vrácení odpočtených částek pro každé plnění, u nějž 

konstatují, že nárok na odpočet byl vykonán zneužívajícím způsobem
196

. Důsledkem, resp. 

sankcí za zneužívající jednání je tedy uplatnění standardního daňového režimu. Obdobný postup 

Soudní dvůr zvolil ve věci Cadbury Schweppes, kde předmětem posouzení z hlediska zneužití 

práva nebyla sama skutečnost, že společnost založila pobočku v jiném členském státě, ale 

obcházení daňových předpisů členského státu EU. 

Na samotný přezkum případného zjištění zneužití unijního práva ze strany Soudního 

dvora, resp. vnitrostátních soudů a důsledků, které ze zjištění existence zneužití práva vyplývají, 

lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu
197

. Na jedné straně může být s existencí zneužívajícího jednání 

spojeno neuplatnění unijního práva (v rámci vymezení působnosti unijních ustanovení) a na 

straně druhé může dojít prostřednictvím restriktivního výkladu k nepřiznání práva vyplývajícího 

z unijního ustanovení (omezení výkonu práva přiznaného unijním právem). Uplatnění této 

zásady tak členským státům umožňuje nepřiznat hospodářským subjektům práva, která jsou 

stanovena unijním právním řádem, což však může vést k významnému omezování výkonu 

svobod volného pohybu a ohrožení řádného fungování vnitřního trhu. 

Aspektu toho, jaké jsou vlastně důsledky zjištění existence jednání spočívajícího v 

obcházení vnitrostátních předpisů soudem zjištěna, se věnoval již generální advokát ve věci Van 

Binsbergen
198

. Generální advokát se zde obsáhle zaobíral tím, zda je důsledkem nepoužitelnost 

ustanovení o volném pohybu služeb ve vztahu k hospodářskému subjektu a naopak použitelnost 

ustanovení o svobodě usazování (jakoby se hospodářský subjekt usadil v členském státě, ve které 

služby poskytuje), anebo zda hospodářský subjekt nadále spadá do působnosti ustanovení o 
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volném pohybu služeb s tím, že je možné se v takovém případě odchýlit o zákazu omezení 

výkonu této svobody. Generální advokát se přiklonil k závěru, že ustanovení o volném pohybu 

služeb se na danou věc i v takovém případě uplatní a tedy že i v situaci, kdy se jedná o 

zneužívající jednání, jehož cílem je vyhnout se uplatnění příslušných vnitrostátních právních 

předpisů, stále musí být toto jednání považováno za jednání spadající do působnosti ustanovení o 

volném pohybu služeb. 

Pojem zneužití práva lze tedy v tomto kontextu chápat jako zásadu, jež umožňuje omezit 

výkon práva, které se zakládá na konkrétním unijním ustanovení, anebo jako pravidlo, které je 

způsobilé působnost tohoto unijního ustanovení vyloučit. V prvním případě pak nastává to, že při 

splnění příslušných podmínek dochází k uznání použitelnosti daného unijního ustanovení na 

projednávanou věc a v případě existence zneužití práva lze tomuto jednání zamezit na základě 

důvodů omezujících uplatňování předmětného ustanovení. V takové situaci je na funkci zneužití 

práva nahlíženo prizmatem omezení zneužívajících účinků takovéhoto výkonu práva
199

.  

Ve druhém případě je však kvalifikace pojmu zneužití práva vnímána jako vymezení 

působnosti unijního práva. Judikatura Soudního dvora se v tomto směru nezdá být zcela jasná, 

neboť Soudní dvůr již stanovil, že „použití unijních nařízení nelze rozšířit tak, aby se vztahovala 

i na nekalé praktiky hospodářských subjektů“
200

, což vede k závěru, že zásada zákazu zneužití 

práva představuje pravidlo pro vymezení působnosti unijního práva, jak ostatně uvedl generální 

advokát P. Maduro ve svém stanovisku k výše uvedenému stěžejnímu rozsudku v oblasti DPH 

ve věci Halifax, kde uvedl, že „rozhodujícím faktorem v potvrzení existence zneužití, je účelový 

rozsah dovolávaných pravidel Společenství, který musí být definován, aby se mohlo zjistit, zda 

uplatňované právo je ve skutečnosti poskytováno takovými ustanoveními v tom rozsahu, ve 

kterém zjevně nespadá mimo rozsah jejich působnosti“
201

. Stejný přístup zvolil Soudní dvůr 

ostatně i při samotné definici zásady zákazu zneužití práva jako obecné právní zásady, kdy 

uvedl, že „[procesní] subjekty se nemohou podvodně nebo zneužívajícím způsobem dovolávat 

norem práva Společenství. Jejich použití totiž nemůže být rozšířeno až do té míry, aby 

zahrnovalo i zneužívající praktiky hospodářských subjektů, tedy operace, které nejsou 

uskutečněny v rámci běžných obchodních transakcí, avšak pouze za účelem obejití pravidel 

stanovených právem Společenství“
202

. V oblasti volného pohybu osob ve věci Akrich
203

 Soudní 
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dvůr rovněž vyloučil použitelnost unijního práva, když stanovil, že „[č]lánek 10 nařízení č. 

1612/68 se nepoužije, jestliže státní příslušník členského státu a státní příslušník třetího státu 

uzavřeli fingované manželství, aby obešli ustanovení týkající se vstupu a pobytu státních 

příslušníků ze třetích států“
204

.  

Naopak generální advokát P. Mengozzi měl ve svém stanovisku ve věci Fonnship A/S za 

to, že „právo může být zneužito pouze tehdy, bylo-li předtím uznáno“
205

. Obdobně se vyjádřil i 

generální advokát M. Szpunar ve věci McCarthy, když ve vztahu k argumentaci členského státu, 

že zneužití práv lze vyřešit vyloučením ustanovení, které je předmětem případného zneužití práv, 

doslova uvedl, že takovýto přístup „je podle mého názoru v rozporu se samotným konceptem 

zneužití práv a ohrožuje to cíle sledované směrnicí 2004/38“
206

. Samotný Soudní dvůr pak 

v rozsudku Ninni-Orasche uvedl, že „případné zneužití práv, která přiznává unijní právní řád v 

ustanoveních týkajících se volného pohybu pracovníků, předpokládá, že se na dotyčnou osobu 

vztahuje oblast osobní působnosti Smlouvy, pokud splní podmínky stanovené k tomu, aby mohla 

být kvalifikována jako ‚pracovník‘“
207

, což na druhou stranu naznačuje, že se jedná o zásadu 

omezující výkon práva v rámci působnosti konkrétního unijního ustanovení. Obdobný závěr 

ohledně nepřiznání práv plynoucích z unijní právní úpravy lze vyvodit ze stanoviska generálního 

advokáta C. Sanchéze-Bordony v politicky velmi sledované věci Wightman
208

, ve které Soudní 

dvůr stanovil, že v případě, kdy členský stát oznámil Evropské radě na základě článku 50 SEU 

svůj záměr vystoupit z EU, může tento členský stát kdykoliv jednostranně, jednoznačně a 

bezpodmínečně odvolat toto oznámení listinou zaslanou Evropské radě poté, co dotyčný členský 

stát v souladu se svými ústavními předpisy přijme rozhodnutí o odvolání, přičemž Soudní dvůr 

v dané věci neshledal, že by tato „odvolávání“ potenciálně vedoucí k prodloužení lhůty, které 

SEU nepředpokládala (v případě opětovného oznámení záměru vystoupit z EU), mohla 

představovat zneužití práva. Generální advokát v této věci uvedl, že „možnost zneužití nebo 

obcházení určitého práva není zpravidla důvodem pro neuznání existence tohoto práva. 

Zneužívání musí být omezeno využitím vhodných právních nástrojů
209

. V oblasti daňové pak 

Soudní dvůr uvedl, že zákaz zneužití práva nemůže operovat jako kritérium pro vymezení 

působnosti ustanovení primárního práva, neboť „fakt, že jediným důvodem pro fúzi jsou daňová 

hlediska a že se prostřednictvím fúze snaží dotyčné společnosti ve skutečnosti zneužívajícím 

                                                                                                                                                             
203

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. září 2003, Akrich, C-109/01. 
204

  Tamtéž, bod 61 druhá odrážka. 
205

  Stanovisko generálního advokáta P. Mengozziho ve věci Fonnship A/S, C-83/13, bod 69. 
206

  Stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci McCarthy, C-202/13, bod 128. 
207

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2003, Ninni-Orasche, C‑413/01, bod 31. 
208

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. prosince 2018, Wightman, C-621/18. 
209

  Stanovisko generálního advokáta C. Sáncheze-Bordony ve věci Wightman, C-621/18, bod 152. 
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způsobem obejít své vnitrostátní právní předpisy, nemůže sám o sobě vést k vyloučení 

použitelnosti těchto ustanovení. Otázka použití těchto článků totiž není totožná s otázkou, zda 

členský stát může přijmout opatření, která mají zamezit tomu, aby se s odvoláním na možnosti 

nabízené Smlouvou někteří z jeho státních příslušníků pokoušeli zneužívajícím způsobem obejít 

své vnitrostátní právní předpisy“
210

. 

  

                                                 
210

  V tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2013, A, C-123/11, body 26 a 27. 
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3. Zneužití práva k obcházení vnitrostátního práva členského státu 

V rámci unijního práva se tedy v první řadě jedná o zákaz zneužití práva, který vstupuje 

do popředí v situaci, kdy se hospodářský subjekt dovolává uplatnění unijního práva s cílem 

vyhnout se uplatnění příslušného vnitrostátního práva. Hospodářský subjekt se v rámci tohoto 

jednání snaží dosáhnout uplatnění unijního právního ustanovení nebo ustanovení právního řádu 

jiného členského státu prostřednictvím výkonu svobod volného pohybu.  

Kategorii zneužití práva k obcházení vnitrostátní právní úpravy lze rozdělit na dvě 

následující podkategorie: 

i) hospodářský subjekt obcházením vnitrostátní právní úpravy sleduje dosažení uplatnění 

právní úpravy jiného členského státu; nebo 

ii) hospodářský subjekt obcházením vnitrostátní právní úpravy sleduje dosažení uplatnění 

ustanovení unijního práva. 

Obě tyto podkategorie jsou tedy v zásadě charakterizovány obcházením vnitrostátní 

právní úpravy a tím, že hospodářský subjekt má v úmyslu dovolávat se právní úpravy jiného 

členského státu nebo unijního práva za účelem získání výhodnějšího postavení uplatněním tzv. 

otočných schémat
211

.  

Judikatura Soudního dvora týkající se „otočných schémat“ ústících ve zneužití práva je 

poměrně bohatá
212

, přičemž tento pojem zahrnuje situaci, kdy se hospodářský subjekt pokouší o 

vnesení přeshraničního prvku za účelem dovolávání se ustanovení unijního práva o volném 

pohybu, a to s cílem obejít příslušná ustanovení vnitrostátního práva
213

. Ačkoli se tedy 

hospodářské subjekty nebo zboží v rámci využívání práv volného pohybu přesouvají z jednoho 

členského státu do druhého, cílovou destinací je vždy členský stát původu
214

. Otočné schéma tak 

může představovat určitou fasádu, která ačkoli vykazuje reálné prvky, zakrývá odlišnou realitu, 

zejména to, že hospodářské subjekty mají jiný úmysl, než který vede k naplnění cíle a smyslu 

zneužívaného ustanovení
215

.  

V takovéto situaci dochází k tomu, že se hospodářský subjekt domáhá práv přiznaných 

unijním právem (např. uznání odborné kvalifikace nebo poskytování služeb) v členském státě 

                                                 
211

  Anglické a nejspíše i výstižnější označení je „U-turn scheme“ nebo také „U-turn transaction“. 
212

  Např. rozsudky Soudního dvora ze dne 3. prosince 1974, van Binsbergen, 33/74, ze dne 10. ledna 1985, 

Leclerc, C-229/83, ze dne 3. února 1993, Veronica, C-148/91, ze dne 5. října 1994, TV10, C-23/93. 
213

  LOOIJENSTIJN-CLEARIE, Anna. Centros Itd - A Complete U-Turn in the Right of Establishment for 

Companies?, in International and Comparative Law Quarterly, 2000, s. 638. 
214

  DE LA FERIA, Rita, pozn. 162, s. 399. 
215

  V tomto smyslu stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Halifax, C-255/02, ppč. 64. 
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původu, kdy tento hospodářský subjekt uměle vytvořenými podmínkami zakládá právní situaci, 

která mu umožňuje využívání těchto práv, na která by dle vnitrostátního práva členského státu 

původu neměl při absenci takto uměle vytvořené situace nárok. V důsledku tohoto jednání 

dochází k narušení pravomocí členského státu původu, který je de facto nucen převzít právní 

úpravu (např. zboží, kvalifikací, služeb) jiného členského státu, ačkoli právní úprava těchto 

vztahů spadá do jeho pravomocí
216

.  

V zásadě se v takovýchto případech jedná o čistě vykonstruované přeshraniční operace 

v rámci členských států EU, které jsou zbavené hospodářské podstaty a jejichž jediným cílem je 

vytvořit spojitost s unijním právem
217

 a dosáhnout tak jeho použitelnosti nebo naopak se vyhnout 

uplatnění přísnější právní úpravy předmětného členského státu.  

Obě podkategorie jsou tedy charakterizovány tím, že zneužívající jednání je založeno na 

přesunu hospodářského subjektu do jiného členského státu, přičemž cílem tohoto postupu je 

„aktivace“ působnosti unijního práva. Dochází tak k zapojení tří právních řádů: právního řádu 

domovského členského státu, právního řádu hostitelského členského státu a unijního právního 

řádu, který slouží jako určitý „podvozek“, prostřednictvím kterého se celý proces uskutečňuje
218

 

a který oba vnitrostátní právní řády dotčených členských států propojuje. 

Přeshraniční prvek tedy v této situaci zastává zásadní úlohu, neboť obcházení vnitrostátní 

právní úpravy se uskutečňuje právě na základě uplatnění svobod volného pohybu z jednoho 

členského státu do druhého. V tomto ohledu tak nabývá na významu rovněž aspekt tzv. „čistě 

vnitrostátní situace“, jehož přítomnost nezakládá působnost unijního práva
219

, jelikož 

hospodářský subjekt vytváří přeshraniční prvek pouze uměle a svou aktivitu nadále směřuje vůči 

členskému státu, jehož vnitrostátní právní úpravu obchází, čímž tuto čistě vnitrostátní situaci 

přesouvá do kalných vod obcházení zákona
220

.  

  

                                                 
216

  ARMSTRONG, Kenneth. Mutual Recognition, in C. BARNARD, J. SCOTT, The Law of the Single European 

Market: Unpacking the premises, 2002, Oxford, Hart Publishing, s. 225. 
217

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. května 2008, Ampliscientifica, C-162/07, bod 28. 
218

  DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 7, s. 526. 
219

  Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 8. května 2019, Mastromartino, C-53/18 nebo v době dokončování 

této disertační práce probíhající řízení ve věci Bonver, C-311/19. 
220

  K obcházení zákona a metaforickému vyjadřování ve formě „vylití dítěte i s vaničkou“, „umývat dítě ve 

špinavé vodě“ či „kalné vody obcházení zákona“ viz stanovisko generálního advokáta Y. Bota ve věci Onix 

Asigurări, C-559/15, bod 82. 
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3.1. Zneužití práva k obcházení vnitrostátního práva za účelem uplatnění právní úpravy 

jiného členského státu 

Jak již bylo uvedeno, první podkategorie zneužití unijního práva k obcházení 

vnitrostátního práva je představována uplatněním ustanovení unijního práva za účelem obejití 

uplatnění příslušné použitelné vnitrostátní právní úpravy členského státu.  

V tomto případě slouží ustanovení zakládající volný pohyb hospodářským subjektům 

jako prostředek k dosažení cíle spočívajícího v uplatnění vnitrostátní právní úpravy jiného 

členského státu. Hospodářské subjekty tímto způsobem nastolují právní situaci, která jim 

umožňuje využít příznivější právní úpravy jiného členského státu tím, že se do dotčeného 

právního řádu „přesunou“ prostřednictvím uplatnění ustanovení o volném pohybu. Hospodářský 

subjekt v takovém případě uplatní postavení vyplývající z výkonu jedné ze svobod zaručených 

Smlouvou a na základě této svobody se domáhá uplatnění právního řádu jiného členského státu, 

který je pro něj výhodnější. Typicky se tak děje z důvodu nižší daňové povinnosti nebo 

regulatorně příznivějšího právního prostředí.  

V této souvislosti je však především hned v úvodu nutné zdůraznit to, že zvolit si právní 

řád jiného členského státu není samo o sobě považováno za zneužívající
221

, naopak z hlediska 

unijního práva je takovéto jednání žádoucí a v zásadě podněcující volný pohyb v rámci vnitřního 

trhu. Podle judikatury Soudního dvora se tak např. hospodářský subjekt může usadit v členském 

státě, jehož právní předpisy jsou benevolentnější, a provozovat veškerou svou činnost v jiném 

členském státě na základě práva usazování
222

 zakotveného ve Smlouvě
223

. Ostatně výchozí 

zásadou regulace vnitřního trhu je zachovávání regulační diverzity v záležitostech, které nejsou 

unijním právem výslovně harmonizovány
224

. S ohledem na samotnou podstatu unijního práva, 

resp. ustanovení o volném pohybu, není tedy za zneužívající považováno jakékoli využití unijní 

právní úpravy, které vede k obejití příslušných vnitrostátních pravidel, ale jen takové uplatnění 

unijního práva, které naplní výše uvedené prvky dvousložkového testu a lze jej tedy definovat 

jako zneužívající. Vymezení toho, jaké obejití vnitrostátní právní úpravy plynoucí z uplatnění 

unijních svobod volného pohybu představuje zneužití práva, je tedy pro tyto účely zcela 

klíčové
225

.  
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  LENAERTS, Annekatrien, pozn. 87, s. 1121. 
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  Ve vztahu k volnému pohybu služeb zastává Soudní dvůr restriktivnější přístup.  
223

  Viz stanovisko generálního advokáta P. Mengozziho ve věci Carmen Media Group, C-46/08, bod 41. 
224

  Viz stanovisko generálního advokáta M. Bobka ve věci RB, C-581/18, bod 110. 
225

  KRÁL, Richard. Doktrína zneužití práva EU a využívání unijních práv volného pohybu za účelem obcházení 

národního regulačního rámce. In: TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, Tomáš, pozn. 7, s. 83. 
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Z výše uvedeného tedy plyne, že není dostačující určit pouze úmysl využít výhodnější 

podmínky stanovené právním řádem jiného členského státu, neboť takovéto jednání je Soudním 

dvorem v zásadě považováno za výkon svobod volného pohybu. Konkrétní povahu jednání, jež 

naplňuje znaky zneužívajícího jednání, je tedy třeba posoudit z hledisek, která Soudní dvůr 

v tomto směru v jednotlivých oblastech unijního práva vymezil. Zásadním se v tomto směru jeví 

posouzení toho, zda se předmětné jednání zakládá pouze na legitimním zvolení si příznivější 

právní úpravy nebo na čistě uměle vytvořené situaci. Jinými slovy je vždy nezbytné posoudit, 

kde leží hranice mezi legitimním výkonem práv plynoucích z ustanovení unijního práva a 

zneužíváním práv zaručených unijním právem.  

 

3.1.1. Volný pohyb služeb a svoboda usazování 

Z hlediska fungování vnitřního trhu se problematika obcházení vnitrostátní právní úpravy 

za účelem uplatnění příznivější právní úpravy jiného členského státu dotýká zejména svobod 

volného pohybu služeb a svobody usazování. Podstatou těchto svobod obsažených v SFEU je 

zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti a odstranění překážek, které vytváří nerovné 

podmínky pro příslušníky jiných členských států. Svoboda usazování a volný pohyb služeb tak 

představují základní stavební prvek fungující EU, neboť podněcují a zjednodušují mobilitu 

hospodářských subjektů v rámci vnitřního trhu.  

Je vhodné rovněž připomenout, že Soudní dvůr mnohokrát zdůraznil zásadní rozdíl mezi 

oprávněním hostitelského členského státu regulovat vnitrostátní právní rámec týkající se volného 

pohybu služeb a právní rámec svobody usazování. Soudní dvůr zejména uvedl, že poskytování 

služeb musí oproti činnosti vycházející ze svobody usazování podléhat menší regulaci, přičemž 

stanovil, že „členský stát nemůže podřídit poskytování služeb na svém území dodržování všech 

podmínek vyžadovaných pro usazení, a tím zbavit ustanovení Smlouvy určená k zajištění volného 

poskytování služeb veškerého užitečného účinku“
226

. 

Ve vztahu k výše uvedenému rozdílu mezi poskytování služeb a usazením je stěžejní 

rozsudek z oblasti poskytování právních služeb ve věci Gebhard
227

, kde Soudní dvůr stanovil, že 

v případě trvalého a nepřetržitého výkonu činnosti se uplatní ustanovení týkající se práva 

usazování, přičemž kritéria k určení charakteru vykonávané činnosti musí být posuzována „v 

závislosti na své délce trvání, četnosti, pravidelnosti a nepřetržitosti“
228

. Soudní dvůr se však 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 1991, Säger, C-76/90, bod 13. 
227

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1995, Gebhard, C-55/94. 
228

  Tamtéž, bod 27. 
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v odůvodnění rozhodnutí detailně zabýval právem usazení v hostitelském členském státě a s 

odkazem na předchozí rozhodnutí ve věci uznávání akademických titulů
229

 následně podmínil 

aplikovatelnost vnitrostátních opatření, která činí výkon dané činnosti méně atraktivní, čtyřmi 

podmínkami: i) nesmí být uplatňována diskriminujícím způsobem, ii) musí být odůvodněna 

naléhavými důvody obecného zájmu, iii) musí být způsobilá zaručit uskutečnění cíle, který 

sledují, a iv) nesmí překračovat meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné
230

. 

Pokud jde o svobodu usazování, je v první řadě třeba uvést, že navzdory tomu, že patří ke 

čtyřem základním svobodám, není její plnohodnotná definice ve Smlouvách upravena. Článek 49 

SFEU v tomto ohledu pouze uvádí, že „svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně 

výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení podniků […]“. Bližší vymezení 

tohoto pojmu je tak třeba hledat rovněž v judikatuře Soudního dvora
231

, podle které zahrnuje 

pojem usazení skutečný výkon hospodářské činnosti prostřednictvím stálé provozovny v jiném 

členském státě na dobu neurčitou. Usazení nemusí mít formu dceřiné společnosti, pobočky nebo 

zastoupení, ale může představovat např. kancelář řízenou vlastními zaměstnanci poskytovatele 

nebo osobou, která je nezávislá, avšak zmocněná jednat trvale jménem daného podniku, jak by 

tomu bylo v případě zastoupení
232

. V rámci vymezení pojmu usazování ze strany Soudního 

dvora se tak jedná o velice široký pojem, který hospodářským subjektům z jednoho členského 

státu umožňuje účastnit se plného výkonu hospodářské činnosti v jiném členském státě. Z výše 

uvedeného přitom vyplývá, že základním aspektem, který odlišuje svobodu usazování od 

volného pohybu služeb, je stálost výkonu hospodářské činnosti v hostitelském členském státě. 

Usazení tak poskytuje, v porovnání s poskytováním služeb, mnohem větší míru integrace a 

rovněž i možnosti vykonávat hospodářskou činnost v jiném členském státě.  

 

3.1.2. Volný pohyb služeb 

Ustanovení zakotvená ve Smlouvě, která se týkají volného pohybu služeb, obsahují 

omezení regulatorní autonomie ve vztahu k hospodářským subjektům přicházejícím z jiných 

členských států a nevyhnutelně vedou k rozdělení pravomocí mezi domovským a hostitelským 

členským státem. Podpora unijní integrace a volného pohybu ze strany Soudního dvora od 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. března 1993, Kraus, C-19/92. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1995, Gebhard, C-55/94, bod 37. 
231

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 1991, Factortame, C‑221/89, bod 20. Viz rovněž rozsudky 

Soudního dvora ze dne 4. října 1991, Komise v. Spojené království, C‑246/89, bod 21 a ze dne 12. září 2006, 

Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, body 54 a 66. 
232

  Viz bod 37 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o 

službách na vnitřním trhu. 
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samého počátku vedla k odbourávání netarifních překážek obchodu a s tím i podřízení členských 

států požadavkům unijního práva, jak ostatně vyplývá z historické judikatury Soudního dvora 

v čele s rozsudkem Cassis de Dijon
233

.  

S ohledem na výše uvedené je tak poměrně logické, že pojem zákaz zneužití práva 

zpočátku nalezl své uplatnění v judikatuře Soudní dvora právě v rámci výkladu ustanovení o 

volném pohybu služeb. Prvním případem v unijní judikatuře, kdy se Soudní dvůr nepřímo
234

 

zabýval pojmem zneužití práva, je rozsudek Van Binsbergen
235

, v rámci něhož Soudní dvůr 

zároveň stanovil, že ustanovení Smlouvy týkající se volného pohybu služeb mají přímý 

účinek
236

. Toto rozhodnutí tedy představuje pomyslný odrazový můstek pro následný rozvoj 

judikatury Soudního dvora v oblasti volného pohybu služeb. 

 

3.1.2.1. První rozsudek týkající se zneužití práva 

Pan Van Binsbergen byl nizozemský státní příslušník, který v rámci soudního řízení, 

v němž nebylo vyžadováno povinné zastoupení advokátem, pověřil zastupováním své osoby 

právního zástupce, který byl rovněž nizozemským státním příslušníkem. V průběhu řízení se 

však tento právní zástupce přemístil do Belgie, což vedlo předmětný nizozemský soud k závěru, 

že za těchto okolností není oprávněn v řízení vystupovat jako právní zástupce, neboť dle 

nizozemské právní úpravy se toto oprávnění vztahovalo pouze na osoby, které mají místo 

obvyklého bydliště v Nizozemí. V projednávané věci tak vyvstala otázka toho, zda ustanovení 

Smlouvy týkající se volného pohybu služeb brání takové vnitrostátní právní úpravě, která za 

účelem oprávnění vystupovat jako právní zástupce v soudním řízení vyžaduje, aby měl právní 

zástupce obvyklé bydliště na území tohoto členského státu.  

V dané věci se tak jednalo o výše uvedené otočné schéma, kdy se hospodářský subjekt 

usadí v členském státě A za účelem toho, aby se vyhnul regulatorním účinkům členského státu 

B, přičemž nadále svou činnost vykonává v členském státě B, což může zakládat obcházení 

vnitrostátní legislativy
237

.  
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  CRAIG, Paul, BÚRCA, Gráinne. EU Law. Text, Cases, and Materials, Oxford Univerity Press, šesté vydání, 

2015, s. 674, ISBN: 9780198714927. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. prosince 1974, Van Binsbergen, 33/74. 
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   MORSE, Geoffrey. Direct Applicability of Main Treaty Provisions and Scope of Safeguard Clauses, 1975, 
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Soudní dvůr ve vztahu k podmínce stanovené v nizozemském právním řádu uvedl, že 

požadavek spočívající v povinnosti mít obvyklé bydliště na území členského státu, ve kterém je 

služba poskytována, by zbavil ustanovení primárního práva o volném pohybu užitečného účinku 

(effet utile), neboť účelem tohoto ustanovení je zrušit omezení volného pohybu služeb, kterým 

jsou vystaveny osoby, které nejsou usazeny na území členského státu, ve kterém je služba 

poskytována.  

Jak již bylo předesláno, Soudní dvůr se v této věci primárně nezabýval otázkou zneužití 

práva, avšak z odůvodnění rozsudku je zřejmé, že Soudní dvůr si byl vědom skutečnosti, že 

svobody volného pohybu obecně mohou být ze strany hospodářských subjektů využívány i 

jiným způsobem, než jaký Smlouvy předpokládají, a zejména pak za jiným účelem, než který 

předpokládaly členské státy při jejich zakotvení do primárního práva. Soudní dvůr tak v tomto 

rozsudku poprvé nastínil základy skutkové podstaty zakládající zneužití práva, přičemž v této 

souvislosti stanovil dvě základní podmínky: 

i) aktivita hospodářského subjektu poskytujícího služby je zcela nebo většinově namířena 

na hostitelský členský stát; a 

ii) účelem je vyhnutí se uplatňování dotčených ustanovení, které by se na něj vztahovala, 

pokud by sídlil v hostitelském členském státě. 

Na druhou stranu Soudní dvůr ponechal nezodpovězenou otázku stran toho, jaké jsou 

důsledky zjištění existence zneužití práva na straně hospodářského subjektu. Soudní dvůr sice 

uvedl, že při splnění výše uvedených podmínek je členský stát oprávněn „zabránit“ využití 

svobody volného pohybu služeb, přičemž zároveň uvedl, že na danou situaci se uplatní 

ustanovení o svobodě usazování a nikoli ustanovení o službách
238

. Z uvedeného však není 

zřejmé, zda se hospodářský subjekt při naplnění výše uvedených podmínek měl pohybovat zcela 

mimo působnost článku 56 SFEU a na daný subjekt se tedy mělo uplatnit ustanovení článku 49 

SFEU, anebo zda bylo hostitelskému členskému státu umožněno uplatnit předmětná ustanovení 

vnitrostátního práva, která se hospodářský subjekt pokusil obejít, a to při uplatnění právního 

režimu použitelného v oblasti svobody usazování.  

Soudní dvůr v každém případě členským státům umožnil, aby na svém území zakázaly 

poskytování služeb takovým hospodářským subjektům, které mají formální sídlo v jiném 

členském státě pouze za účelem toho, aby se vyhnuly přísnější právní úpravě, kterou uplatňuje 

členský stát, na jehož území služby poskytují.  
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3.1.2.2 Zneužití práva v oblasti televizního vysílání 

Na tento první rozsudek týkající se problematiky zneužití unijního práva následně Soudní 

dvůr navázal v několika dalších případech, které se týkaly volného pohybu služeb, primárně 

z oblasti televizního vysílání. Oblast televizního vysílání byla totiž díky technologické povaze 

samotné služby ideálním předmětem potenciálního zneužití práva, tedy obcházení vnitrostátních 

právních úprav prostřednictvím ustanovení volného pohybu, neboť vysílajícím organizacím se 

otevřela možnost usadit se v „nejvhodnějším“ členském státě z regulatorního hlediska a 

poskytovat z tohoto členského státu služby na území jiných členských států.  

Rozsudky z této oblasti mimo jiné poskytují užitečná vodítka směrem k tomu, jakým 

způsobem lze využít harmonizace na unijní úrovni k zabránění zneužívajícímu jednání ze strany 

hospodářských subjektů. Zatímco totiž první rozsudky v této oblasti byly vydány před přijetím, 

resp. platností tzv. směrnice televize bez hranic
239

, tak Soudní dvůr měl příležitost se k této 

problematice zneužívajícího jednání vyjádřit i po přijetí této směrnice, resp. jejího provedení do 

vnitrostátních právních řádů členských států. Jeví se tedy jako vhodné v následující části taktéž 

posoudit, jaký vliv měla na rozhodování Soudního dvora v těchto věcech harmonizační právní 

úprava
240

, která ostatně v nyní platné směrnici již přímo odkazuje na možné zneužívání práva k 

obcházení vnitrostátní právní úpravy ze strany hospodářských subjektů
241

. 

Prvním ze ságy vysílacích rozhodnutí obsahujících aspekty zneužití práva
242

 byl rozsudek 

ve věci Veronica
243

, ve kterém se Soudní dvůr znovu zabýval otázkou obcházení vnitrostátní 
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právní úpravy, tentokrát navíc s přesahem do oblasti volného pohybu kapitálu
244

. V této věci se 

jednalo o práva na poskytování pluralitního a nekomerčního vysílání ze strany organizace 

Vereniging Veronica Omroep Organisatie sídlící v Nizozemí, která se prostřednictvím 

poskytnutí kapitálu účastnila založení společnosti v Lucembursku (RTL-Véronique), a to za 

účelem zpětného poskytování komerčního vysílání ze strany této společnosti na nizozemském 

území. Tento postup byl však ze strany příslušného nizozemského vnitrostátního orgánu 

pověřeného dohledem nad provozováním rozhlasového a televizního vysílání shledán v rozporu 

s vnitrostátním právem, které organizacím, jež získaly vysílací čas na vysílání nekomerčních 

programů se sociálním, kulturním, náboženským a spirituálním přesahem, zakazoval vysílání 

jiných programů, než jsou programy schválené tímto orgánem. V projednávané věci tak vyvstala 

otázka toho, zda je tato vnitrostátní právní úprava v rozporu s volným pohybem služeb. 

Soudní dvůr v této souvislosti uvedl, že předmětná vnitrostátní právní úprava má za cíl 

podporu radiového a televizního vysílání, které má pluralitní a nekomerční povahu a podporu 

kultury, což představuje oprávněný veřejný zájem, který členský stát může sledovat, přičemž 

Soudní dvůr v tomto ohledu odkázal na výše uvedená kritéria stanovená v rozsudku Van 

Binsbergen, která členskému státu umožňují, aby přijal opatření vůči hospodářskému subjektu, 

jehož činnost je plně nebo převážně směřována na území hostitelského členského státu. Zákaz 

založit společnost v jiném členském státě za účelem poskytování vysílacích služeb, které jsou 

namířeny na území jiného členského státu, kdy podstatou a cílem tohoto založení je vyhnutí se 

povinnostem vyplývajícím z vnitrostátní právní úpravy hostitelského státu ohledně 

pluralistického a nekomerčního obsahu vysílaných programů, tak nebyl shledán v rozporu 

s ustanoveními Smlouvy. Určitou nejasnost do rozhodnutí však Soudní dvůr vnesl právě 

zdůrazněním skutečnosti, že nizozemská vnitrostátní úprava má za cíl veřejný zájem, který je 

členský stát oprávněn sledovat a že předmětné zákazy jsou nezbytné pro zajištění pluralitní a 

nekomerční povahy rozhlasového a televizního vysílání. Do popředí tak vystoupila autonomní 

povaha zákazu zneužití práva, který by v projednávané věci nebyl dostačující k tomu, aby 

předmětná omezení byla považována za legitimní, nýbrž bylo nutné vzít rovněž v úvahu hledisko 

kritérií naléhavého důvodu obecného zájmu a omezení volného pohybu, která jsou stanovená 

v judikatuře Soudní dvora. Tuto otázku však Soudní dvůr v tomto rozsudku ponechal 
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nezodpovězenou, neboť vnitrostátní právní úpravu nikterak nepodrobil standardnímu přezkumu 

z hlediska zásady proporcionality
245

. 

V návaznosti na tento rozsudek měl Soudní dvůr příležitost vyjádřit se k obcházení 

vnitrostátní právní úpravy v oblasti radiového a televizního vysílání v rozsudku TV10
246

, který 

představuje ukázkový příklad otočného schématu. 

TV10 byla společnost založená podle lucemburského práva, která měla od příslušných 

lucemburských orgánů povolení k šíření svých programů přes družici, z níž byly audiovizuální 

programy vysílány na nizozemské území. Každodenní provoz (vysílání programů, nákupy, 

titulkování, řízení a režie) této společnosti sice probíhal v Lucembursku, nicméně provoz 

zajištovali nizozemští státní příslušníci a cílovým publikem byla nizozemská veřejnost. Příslušný 

nizozemský vnitrostátní orgán pověřený dohledem nad provozováním rozhlasového a televizního 

vysílání měl za to, že společnost TV10 se usadila v Lucembursku se zjevným úmyslem vyhnout 

se nizozemským právním předpisům použitelným na hospodářské subjekty podléhající 

nizozemské právní úpravě.  

Soudní dvůr v této souvislosti uvedl, že „okolnost, že se TV10 podle předkládajícího 

soudu usadila v Lucemburském velkovévodství s cílem obejít nizozemské právní předpisy, 

nevylučuje, aby bylo její vysílání považováno za služby ve smyslu Smlouvy. Jedná se totiž o jinou 

otázku, než jaká opatření může členský stát přijmout, aby zabránil poskytovateli služeb 

usazenému v jiném členském státě obcházet jeho vnitrostátní právní předpisy“
247

. Soudní dvůr 

tak shledal, že jednání TV10, navzdory tomu, že toto jednání má povahu obcházení 

vnitrostátních pravidel, spadá do působnosti ustanovení o volném pohybu služeb. V návaznosti 

na to Soudní dvůr připoměl své úvahy uvedené v rozsudku Veronica, že smyslem kulturní 

politiky je „zachovat v audiovizuálním odvětví svobodu projevu jednotlivých, zejména 

společenských, kulturních, náboženských a duchovních složek existujících v Nizozemsku“
248

.  

V této souvislosti je třeba věnovat pozornost stanovisku generálního advokáta Lenze, 

který se na rozdíl od Soudního dvora, který ohledně skutkové podstaty zneužití práva odkázal na 

kritéria stanovená v rozsudku Van Binsbergen, obsáhle věnoval kritériím, na základě kterých je 

možné dané jednání považovat za obcházení vnitrostátní právní úpravy. Generální advokát ve 

svém stanovisku důkladně rozebral východiska jednání spočívajícího v obcházení vnitrostátní 
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právní úpravy a rovněž zmínil dva aspekty zneužití práva, na které Soudní dvůr později navázal 

v rozsudku Emsland-Stärke
249

, tedy aspekt objektivní a aspekt subjektivní. V tomto ohledu 

přitom uvedl, že zneužití práva nebo obcházení zákona je charakterizováno daným úmyslem 

hospodářského subjektu, tedy subjektivním prvkem. Ve vztahu k tomuto prvku generální 

advokát namítal, že v případě právnických osob není možné subjektivní prvek vůbec posuzovat, 

neboť právnická osoba není způsobilá k vyjádření úmyslu, jelikož ten může být vyjádřen pouze 

osobami fyzickými. Z tohoto důvodu generální advokát navrhoval, aby v případě právnických 

osob byl při posuzování zneužívající povahy jednání brán v úvahu pouze objektivní prvek
250

, 

tedy nedosažení účelu právního ustanovení při současném formálním splnění podmínek 

stanovených v daném ustanovení. Jak bude však uvedeno níže, Soudní dvůr tento výklad ve své 

následující judikatuře nepřijal, přičemž subjektivní prvek hospodářského subjektu v navazující 

judikatuře
251

 vztáhl ke „všem objektivním okolnostem“, tedy nikoli k samotnému a obtížně 

ověřitelnému úmyslu hospodářského subjektu. Navíc tento argument generálního advokáta se ani 

nezdá být příliš přesvědčivý, neboť právo jako takové je bezpochyby dostatečně vybaveno 

k posuzování úmyslu právnických osob
252

 a zároveň by posuzování zneužívajícího jednání pouze 

prizmatem objektivního prvku bezpochyby vedlo k významnému rozšíření působnosti zásady 

zákazu zneužití práva. 

Ačkoli Soudní dvůr vyloučil, že by sama zneužívající povaha jednání vedla k tomu, že se 

neuplatní dotčená ustanovení primárního práva, jelikož k tomu může dojít pouze v případě, že se 

všechny relevantní okolností omezují na území členského státu
253

, tak v návaznosti na rozsudek 

Veronica uvedl, že „členský stát může považovat organizaci rozhlasového a televizního vysílání, 

která je usazena v jiném členském státě s cílem poskytovat z něj na území prvního členského 

státu určité služby, za tuzemskou vysílací organizaci, jelikož toto opatření má zamezit tomu, aby 

se organizace usazené v jiném členském státě prostřednictvím výkonu svobod zaručených 

Smlouvou neoprávněně vyhýbaly povinnostem, které pro ně vyplývají z vnitrostátních právních 

předpisů“
254

. Soudní dvůr v první řadě připomněl, že cílem vnitrostátních právních předpisů je 

ochrana sociálních, kulturních, náboženských a filozofických aspektů a jako taková má za cíl 

veřejný zájem, který je členský stát oprávněn legitimně sledovat. Následně Soudní dvůr navázal 

na odůvodnění uplatněné v rozsudku Van Binsbergen a dospěl k závěru, členský stát může 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99. 
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  Stanovisko generálního advokáta S. Albera ve věci Emsland-Stärke, C-110/99, body 60 a 61. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2006, Halifax, C‑255/02. 
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organizaci rozhlasového a televizního vysílání, která se za účelem obejití vnitrostátní právní 

úpravy domovského členského státu usadí v jiném členském státě, postavit na roveň tuzemské 

vysílací organizaci. Tato právní fikce tedy umožnila hostitelskému členskému státu uplatnit 

ustanovení vnitrostátního práva na hospodářský subjekt, který je usazen výhradně v jiném 

členském státě
255

.  

Soudní dvůr se přitom stejně jako v rozsudku Veronica zaměřil na dva aspekty, tedy na 

skutečnost, že došlo k obejití vnitrostátní právní úpravy, a dále pak na povahu cíle této právní 

úpravy, tedy na to, že tato právní úprava sleduje veřejný zájem. Oba tyto aspekty se však ztrácejí 

v případě, že dojde k harmonizaci právní úpravy. Tomu odpovídá i odlišný přístup zastáváný 

Soudním dvorem v případech, kdy se vysílací organizace usadily v jiném členském státě a 

následně zaměřily své vysílání, resp. poskytování služeb na svůj domovský stát.  

 

3.1.2.3. Zneužití práva v návaznosti na přijetí harmonizované právní úpravy 

Následující analýza judikatury Soudního dvora se zaměří právě na odlišný postoj 

Soudního dvora v návaznosti na harmonizaci právních předpisů, která byla v této oblasti 

provedena. Zásadní je pro tyto účely článek 2 směrnice
256

, který jednak stanoví, že členské státy 

zabezpečí, aby veškeré šíření televizního vysílání zajišťované subjekty televizního vysílání, které 

spadají do jeho pravomoci, bylo v souladu s právními předpisy vztahujícími se na vysílání 

určené veřejnosti v dotyčném členském státě, a zároveň stanoví, že členské státy zajišťují 

svobodu příjmu a nesmějí bránit dalšímu šíření televizního vysílání z jiných členských států na 

svém území
257

.  

V tomto ohledu je třeba v první řadě krátce věnovat pozornost věci Komise v. Belgie
258

, 

která se týkala řízení o porušení povinnosti, v rámci něhož bylo Belgii vytýkáno uplatňování 

povolovacího režimu ve vztahu k radiovým a televizním organizacím, které byly usazeny 

v jiných členských státech a které šířily vysílání na území Belgie, konkrétně pro zdejší 

francouzskou komunitu. Belgická vláda namítala, že tato právní úprava je odůvodněná, neboť 

jejím cílem je zamezení obcházení vnitrostátních pravidel a zejména poukazovala na skutečnost, 

že tím, že je šířeno vysílání z jiného členského státu, jež je namířeno na francouzskou komunitu, 

                                                 
255

  GRATANI, Adabella, ADOBATI, Enrica. Mantenimento di un sistema radiotelevisivo pluralistico e non 
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  Směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 
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dochází k obcházení vntitrostátních právních předpisů platných v přijímacím státě a tudíž se vůči 

těmto organizacím neuplatní výše uvedený článek 2 směrnice.  

Soudní dvůr se však v této věci případným zneužitím práva ani nezabýval, přičemž 

argumentaci dotčeného členského státu zcela odmítl a uvedl, že není třeba zkoumat, zda 

navzdory platnosti směrnice může členský stát i nadále na základě ustanovení Smlouvy přijímat 

opatření, která mají za cíl omezení výkonu svobod ze strany poskytovatele služeb, jehož činnost 

je zcela nebo z větší části namířena na jeho území, neboť ani judikatura v této oblasti (výše 

uvedené rozsudky Van Binsbergen a TV10) neumožňuje obecně vyloučit poskytování určitých 

služeb, jelikož to by vedlo k vyloučení možnosti volného pohybu služeb
259

. 

Naproti tomu v rozsudku VT4
260

, který se opět týkal výkladu článku 2 předmětné 

směrnice, se Soudní dvůr výslovně vyjádřil k zásadě zákazu zneužití práva a významně omezil 

její rozsah působnosti ve vztahu k vnitrostátním omezujícím opatřením. V této věci se 

předkládající soud přímo dotázal na kritéria, která musí být zohledněna za účelem určení 

subjektů spadajících do působnosti článku 2 této směrnice. Soudní dvůr v této souvislosti uvedl, 

že subjekt televizního vysílání spadá pod jurisdikci členského státu, ve kterém je usazen, 

případně v členském státě, ve kterém má centrum svých aktivit
261

, přičemž ve vztahu ke 

skutečnosti, že veškeré vysílání a reklama byly namířeny vůči publiku jiného členského státu, 

uvedl, že „Smlouva nezakazuje podniku vykonávat volný pohyb služeb, jestliže nenabízí služby v 

členském státě, ve kterém je usazen“
262

. 

Soudní dvůr tedy obdobně jako v předchozích rozsudcích vyložil předmětný článek 

směrnice při vědomí možného zneužití práva ze strany hospodářských subjektu, nicméně 

zároveň se odchýlil od rozsudku TV10 a dále omezil možnost uplatnit zákaz zneužití práva 

jakožto odůvodnění omezení volného pohybu služeb stanovením toho, že ani sekundární usazení 

v hostitelském členském státě, ani namíření veškerých vysílacích aktivit na publikum 

v hostitelském členském státě nezakládá zneužití práva ve smyslu obcházení vnitrostátních 

předpisů tohoto členského státu
263

.  

Bližší osvětlení tohoto odklonu od předchozí judikatury, který nebyl ze strany Soudního 

dvora vyjasněn, nabízí stanovisko generálního advokáta, který rovněž přijal restriktivnější 

výklad odůvodnění omezení na základě zneužití práva. Dle názoru generálního advokáta 
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samotný, ať už jakýkoli, výkon jedné ze svobod volného pohybu nemůže zakládat zneužití práva, 

přičemž s odkazem na rozsudek TV10 uvedl, že zneužití práva přichází v úvahu při obcházení 

vnitrostátní právní úpravy, která sleduje veřejný zájem nekomerčního a pluralitního vysílání, 

přičemž tento veřejný zájem však ve věci VT4 v dotčených vnitrostátních předpisech absentoval. 

 

3.1.3. Svoboda usazování 

 Pro účely následujícího pojednání o zneužití unijního práva v oblasti svobody usazování je 

nejprve vhodné ve stručnosti uvést, jaké formy svoboda usazování obsahuje. Svoboda usazování 

zahrnuje dvě možné formy usazení, přičemž sám Soudní dvůr se pokusil ve vztahu ke 

zneužívajícímu jednání týkajícího se prvotního a druhotného usazení vytyčit rozdíly ohledně 

působnosti unijního práva na takovéto situace
264

.  

 První možností je tzv. primární usazení, které umožňuje hospodářským subjektům založit 

společnost v hostitelském členském státě za stejných podmínek jako hospodářské subjekty 

tohoto členského státu. Ve své podstatě tak umožňuje hospodářským subjektům z jednoho 

členského státu zřídit nebo přesunout hlavní centrum své činnosti na území jiného členského 

státu. Výkon svobody usazování v rámci EU zpravidla nečiní potíže fyzickým osobám, které si 

buď zřídí místo podnikání v jiném členském státě nebo do tohoto členského státu místo svého 

podnikání přeloží. Odlišná situace však nastává v případě právnických osob, kde je přemístění 

sídla ovlivněno tím, zda dotčený členský stát uplatňuje ve vztahu k osobnímu statutu společností 

teorii sídla nebo teorii inkorporační a zda tedy umožňuje, aby společnost založená v tomto 

členském státě přemístila své sídlo do jiného členského státu a nadále se řídila právním řádem 

členského státu, ve kterém byla založena, tedy při zachování své právní osobnosti
265

.  

 Druhou možností je pak tzv. sekundární usazení, které subjektům sídlícím v jednom 

členském státě umožňuje zřídit si v jiném (hostitelském) členském státě provozovnu, 

prostřednictvím které v tomto členském státě vykonávají hospodářskou činnost.  

 V návaznosti na rozsudky týkající se zneužití práva v oblasti volného pohybu služeb se tak 

svoboda usazování stala významným hybatelem v definování kritérií zneužití práva, resp. jaké 

jednání zneužití práva nepředstavuje.  
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3.1.3.1. Zneužití svobody usazování z regulatorního hlediska 

Jak již bylo uvedeno, svobody volného pohybu v určitých případech představují 

pomyslný právní podvozek, který hospodářské subjekty využívají k přesunutí se do jiného 

členského státu, resp. k vytvoření přeshraničního prvku, který jim umožní přesunout se do 

působnosti právního řádu jiného členského státu. V rámci svobody usazování je tohoto účelu 

dosahováno prostřednictvím tzv. quasi-foreing corporations
266

. Tento výraz označuje právnické 

osoby, které jsou z různých důvodů účelově založeny v členském státě, jehož právní úprava je 

považována za příznivější, aniž by v tomto členském státě vykonávaly jakoukoli činnost, aby pak 

tyto společenosti naopak vykonávaly svou činnost výhradně prostřednictvím sekundárního 

usazení v dotčeném hostitelském členském státě. Hlavní provozovna společnosti má pak za 

takovéto situace pouze cíl spočívající v zakotvení obchodní společnosti do regulatorně 

výhodnějšího právního rámce, neboť sama společnost žádnou jinou činnost nevykonává, zatímco 

hlavní činnost společnosti vykonává pobočka. Členský stát, ve kterém se nachází pobočka, pak 

naopak může považovat za nezbytné a legitimní omezit výkon svobody usazování tohoto 

hospodářského subjektu s odkazem na čistě vnitrostátní povahu tohoto uspořádání. V tomto 

ohledu pak rovněž vyvstává otázka možné účelovosti takovéhoto jednání a v rámci unijního 

práva jeho slučitelnosti se základními svobodami. 

 

3.1.3.1.1. Omezení použitelnosti zákazu zneužití práva 

Prvním významějším rozsudkem v oblasti svobody usazování majícím prvky 

zneužívajícího jednání byl rozsudek Soudního dvora ve věci Segers
267

. Skutkový stav této věci 

zahrnoval obchodní společnost se sídlem ve Velké Británii, ve které vykonával funkci ředitele 

nizozemský státní příslušník, který prostřednictvím této funkce ovládal nizozemskou obchodní 

společnost se sídlem v Nizozemí, přičemž veškerá činnost britské obchodní společnosti byla 

prostřednictvím nizozemské obchodní společnosti vykonávána výlučně v Nizozemí. Spornou se 

stala otázka, zda má v takovém případě nizozemský státní příslušník v případě nemoci nárok na 

dávky nemocenského pojištění, resp. zda mohou vnitrostátní orgány členského státu z dávek 

nemocenského pojištění vyloučit osobu, která je zaměstnána v obchodní společnosti založené 

podle právního řádu jiného členského státu, a zda je takovýto postup v souladu se svobodou 

usazování. Problematika zneužívajícího jednání zde vyvstala z toho důvodu, že výše uvedeným 

postupem v podstatě docházelo k obcházení vnitrostátní právní úpravy týkající se práva 
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obchodních společností a k možnému využívání systému sociálního zabezpečení daného 

členského státu.  

Soudní dvůr se v první řadě zaměřil na vymezení práva, jehož zneužití bylo namítáno, 

přičemž stanovil, že svoboda usazování zahrnuje v případě společností založených podle 

právních předpisů členského státu, jež mají své sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozovnu na 

území EU, právo vykonávat činnost v jiných členských státech prostřednictvím dceřiné 

společnosti, pobočky nebo zastoupení. V důsledku toho dospěl Soudní dvůr k závěru, že 

připuštění toho, že by členský stát usazení mohl volně uplatňovat rozdílné zacházení pouze z 

toho důvodu, že se sídlo společnosti nachází v jiném členském státě, by zbavilo svobodu 

usazování svého smyslu. Ohledně skutečnosti, že společnost nevykonávala žádnou činnost ve 

Velké Británii, Soudní dvůr uvedl, že pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, je zcela 

irelevantní, že společnost vykonává svou činnost pouze v jiném členském státě a nikoli také 

v domovském členském státě. Ve vztahu k možnému zneužití práva pak Soudní dvůr odkázal na 

výjimky stanovené v článku 52 SFEU, jež stanoví zvláštní režim pro státní příslušníky z důvodu 

veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví, přičemž jedním dechem dodal, že 

projednávaná věc pod tyto výjimky nespadá.  

Soudní dvůr tak v této věci přistoupil k do značné míry formalistickému výkladu svobody 

usazování, který upřednostňuje volný pohyb v rámci vnitřního trhu, a položil tak základy k tomu, 

aby hospodářské subjekty vyhledávaly nejvýhodnější právní úpravu z hlediska založení 

společnosti v rámci EU
268

. Soudní dvůr v této věci dospěl k závěru, že články 52 a 58 Smlouvy 

brání tomu, aby orgány členského státu odepřely řediteli společnosti výhody plynoucí z 

vnitrostátního režimu odvodů zdravotního pojištění z pouhého důvodu, že společnost má své 

sídlo v jiném členském státě, i když v něm nevykonává obchodní činnost. 

Nejznámějším a akademickou sférou pravděpodobně nejcitovanějším
269

 rozsudkem je 

v této oblasti rozsudek Soudního dvora ve věci Centros
270

, ve kterém Soudní dvůr potvrdil 

nemožnost klást právnické osobě překážky pohybu do členského státu, a to ze strany členského 
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státu, do kterého společnost směřuje
271

. Význam tohoto rozhodnutí však spočívá primárně v tom, 

že Soudní dvůr zde prohlásil jednání, které do té doby bylo považováno za zneužití práva
272

, 

resp. obcházení vnitrostátní právní úpravy, nejen za souladné s unijním právem, ale dokonce za 

základní aspekt výkonu svobody usazování
273

.  

Skutkový stav v této věci byl do určité míry podobný skutkovým okolnostem ve věci 

Segers. Předběžná otázka dánského předkládajícího soudu vyvstala v této věci v rámci sporu 

mezi společností Centros, jež byla společností zřízenou podle britského práva, která byla zaspána 

v britském obchodním rejstříku, a dánským generálním ředitelstvím obchodu a společností, 

přičemž spornou se stala otázka, zda je tento orgán oprávněn zamítnout zápis pobočky 

společnosti Centros v Dánsku. Společnost Centros totiž od svého založení nevykolávala 

v členském státě svého sídla žádnou činnost a jelikož britské právo obecně nepodmiňovalo 

založení obchodní společnosti žádným základním kapitálem, tak její základní kapitál pouze 

v nepatrné výši (100 britských liber) nebyl ani splacen, přičemž byl rozdělen mezi dva dánské 

státní příslušníky s trvalým pobytem v Dánsku. Na základě těchto skutečností příslušný dánský 

úřad usoudil, že společnost Centros nemá ve skutečnosti v úmyslu založit v Dánsku pobočku, ale 

hlavní sídlo, kdy se tímto způsobem snaží obejít příslušné dánské vnitrostátní právní předpisy, 

zejména pak povinnost splatit minimální základní kapitál (ve výši 200 000 dánských korun). 

Společnost se však zápisu pobočky domáhala s odkazem na svobodu usazování (ve spojení 

s článkem 54 SFEU), neboť z důvodu legálního zápisu společnosti ve Velké Británii jí Smlouva 

přiznávala právo založit pobočku v jakémkoli jiném členském státě. Dánská vláda však v tomto 

jednání naopak spatřovala zneužití svobody usazování zakotvené ve Smlouvě a naplnění 

podmínek quasi-foreing corporation, přičemž dále zdůrazňovala absenci jakéhokoli unijního 

prvku, neboť společníci společnosti Centros byli dánští státní příslušníci, kteří založili ve Velké 

Británii společnost, která tam ve skutečnosti nevykonávala žádnou činnost, s jediným cílem 

vykonávat činnost v Dánsku prostřednictvím pobočky a vyhnout se tak použití dánských 

právních předpisů týkajících se založení společností s ručením omezeným. Za těchto okolností 

nemohlo být podle názoru dánské vlády založení společnosti státními příslušníky jednoho 

členského státu v jiném členském státu cizím prvkem relevantním z hlediska unijního práva, a 

zejména z hlediska svobody usazování, ale mělo se jednat o čistě vnitřní situaci Dánska.  

Soudní dvůr v této souvislosti nejprve zopakoval své závěry z rozsudku ve věci Segers a 

uvedl, že „situace, kdy společnost založená podle práva členského státu, ve kterém má své 
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  CRAIG, Paul, BÚRCA, Gráinne, pozn. 233, s. 809. 
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statutární sídlo, zamýšlí založit pobočku v jiném členském státu, podléhá právu Společenství. Z 

tohoto hlediska není důležité, že společnost byla založena v prvním členském státu pouze za 

účelem usazení se ve druhém členském státu, kde bude vykonávána podstatná část nebo dokonce 

veškerá její hospodářská činnost“
274

. Ve spojitosti s rozsudkem ve věci Segers tedy dospěl k 

závěru, že za účelem využívání práv plynoucích ze sekundárního usazení je nezbytné v zásadě 

pouze to, aby společnost byla založena v členském státě EU a aby založila pobočku v jiném 

členském státě, a to bez jakéhokoli ekonomického spojení s členským státem svého založení. Ve 

vztahu ke skutečnosti, že cílem jednání spočívajícím v založení společnosti ve Velké Británii 

může být snaha obejít dánskou vnitrostátní právní úpravu, která ukládá úpis minimálního 

základního kapitálu, Soudní dvůr uvedl, že tím není nikterak vyloučena možnost založení 

pobočky v Dánsku na základě využití svobody usazování, neboť „[o]tázka použití článků 52 a 

58 Smlouvy totiž není totožná s otázkou, zda členský stát může přijmout opatření, která mají 

zamezit tomu, aby se s odvoláním na možnosti nabízené Smlouvou někteří z jeho státních 

příslušníků pokoušeli protiprávně se vyhnout působení svých vnitrostátních právních 

předpisů“
275

.  

Následně se Soudní dvůr zaměřil právě na posouzení toho, zda je členský stát 

v takovémto případě oprávněn přijmout opatření k zabránění tomuto domnělému zneužívajícímu 

jednání, tedy zamítnout zápis pobočky této společnosti do obchodního rejstříku. Soudní dvůr 

v tomto smyslu odkázal na dřívější judikaturu, podle které má „členský stát […] právo přijmout 

opatření určená k zabránění tomu, aby se na základě možností vyplývajících ze Smlouvy někteří z 

jeho státních příslušníků pokoušeli protiprávně vyhýbat působnosti svých právních předpisů, a že 

se jednotlivci nemohou zneužívajícím způsobem nebo podvodně dovolávat norem 

Společenství“
276

. Přijetí takovýchto opatření na vnitrostátní úrovni je však limitováno samotným 

unijním právem, jelikož ačkoli „vnitrostátní soudy, vycházejíce z objektivních skutečností, 

[mohou] brát v úvahu případ od případu zneužívající nebo podvodné jednání dotčených osob a 

zabránit jim tak případně v požívání výhod vyplývajících z ustanovení práva Společenství, 

kterých se dovolávají, musí rovněž při posuzovaní takového jednání brát v úvahu cíle, které 

dotčená ustanovení práva Společenství sledují“
277

. Určení cíle těchto ustanovení je tedy zásadní, 

neboť je rozhodující pro určení toho, zda obcházení může představovat zneužití či nikoli. Avšak 

Soudní dvůr v zásadě shledal cíl dotčených ustanovení v podpoře volného pohybu, 
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v projednávané věci svobody usazování, čímž výrazně omezil použitelnost uplatnění zásady 

zákazu zneužití práva. 

Jak ostatně dále vyplyvá z rozsudku Centros, Soudní dvůr zde poukázal na zásadní rozdíl 

mezi vnitrostátními ustanoveními, která upravují zakládání společností, a vnitrostátními 

ustanoveními, která se týkají výkonu některých podnikatelských činností, neboť svoboda 

usazování je navázána právě na výkon činnosti prostřednictvím pobočky v jiném členském státě. 

Na základě toho dospěl Soudní dvůr k závěru, že „skutečnost, že se státní příslušník členského 

státu, který si přeje založit společnost, rozhodne umístit ji v tom členském státu, jehož předpisy 

pro zakládání společností mu připadají méně omezující a založit pobočky v jiných členských 

státech, nepředstavuje sama o sobě zneužití práva usazování. Právo založit společnost v souladu 

s právními předpisy některého členského státu a založit pobočky v jiných členských státech je 

totiž v rámci jednotného trhu inherentní výkonu svobody usazování zaručené Smlouvou“
278

, 

přičemž opět s odkazem na rozsudek ve věci Segers Soudní dvůr uzavřel, že „skutečnost, že 

společnost nevykonává žádnou činnost v tom členském státu, kde má své sídlo, a veškerou 

činnost vykonává pouze v tom členském státu, kde má svou pobočku, nestačí k prokázání 

existence zneužívajícího a podvodného jednání, což by danému členskému státu umožňovalo 

odepřít této společnosti výhody plynoucí z ustanovení Společenství týkajících se práva 

usazování“
279

. 

Závěry Soudního dvora učiněné ve věci Centros byly následně potvrzeny v několika 

rozsudcích, ve kterých Soudní dvůr nadále odmítal existenci zneužití v situacích, kdy společnost 

založená v jednom členském státě pouze z důvodu příznivější právní úpravy, která v tomto 

členském státě mnohdy ani nevykonávala žádnou činnost, vykonávala veškerou či podstatnou 

část své činnosti ve členském státě sekundárního usazení.  

V tomto ohledu je významný zejména rozsudek ve věci Inspire Art
280

, který se svými 

skutkovými okolnostmi velmi podobal výše uvedenému rozsudku ve věci Centros (společnost 

založená ve Velké Británii vykonávající veškerou ekonomickou činnost v Nizozemsku 

prostřednictvím pobočky), avšak s jedním podstatným rozdílem, jelikož nizozemské orgány 

neodmítaly zápis pobočky do obchodního rejstříku, nýbrž po této společnosti vyžadovaly, 

v důsledku kvalifikace této společnosti jako „zahraniční společnosti“
281

, dodržení řady 
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vnitrostátních ustanovení týkajících se práva společností, která měla za cíl stanovit těmto 

zahraničním společnostem dodatečné povinnosti.  

Soudní dvůr v návaznosti na odkazy zejména na výše uvedené rozsudky ve věcech Segers 

a Centros odmítl tvrzení nizozemské vlády stran toho, že svoboda usazování tímto přístupem 

není omezena, neboť zápis pobočky zahraniční společnosti je podle vnitrostátní legislativy 

povolen. Soudní dvůr zejména uvedl, že stanovení dodatečných podmínek - v projednávané věci 

úpis základního kapitálu - naopak výkonu této svobody brání, resp. jej činí méně atraktivním a je 

tedy neslučitelné s unijním právem. Z tohoto pohledu tedy dochází k rozšíření závěrů učiněných 

Soudním dvorem ve věci Centros, neboť v důsledku tohoto rozsudku za účelem vytvoření 

omezení volného pohybu postačuje ze strany hostitelského členského státu jakékoli opatření, 

které ve vztahu k usazení vyžaduje splnění vnitrostátních podmínek pro založení vnitrostátních 

společností
282

.  

Zajímavý je v této věci také odkaz Soudního dvora na sekundární právo
283

, na základě 

kterého Soudní dvůr dospěl k závěru, že členské státy nemohou zavádět další podmínky nad 

rámec této směrnice, jejímž účelem je odstranit rozdíly v právních předpisech členských států, 

které by narušovaly výkon práva usazování, čímž tato směrnice v zásadě stanovila taxativní 

podmínky v oblasti zveřejňování informací ohledně poboček.  

 

3.1.3.2. Zneužití svobody usazování z hlediska zdaňování 

Kromě příznivější právní úpravy z hlediska regulatorního se však lze na druhé straně 

setkat i s případy, kdy společnosti přesouvají do jiného členského státu svá aktiva za účelem 

jejich nižšího zdanění v hostitelském členském státě, čímž se snaží dosáhnout zvýhodnění 

z daňového hlediska
284

, nikoli regulatorního. Jedná se v první řadě o daňové zvýhodnění 

v oblasti daní přímých, které nejsou na unijní úrovni, až na výjimky
285

, harmonizovány, jelikož 

se pro členské státy stále jedná o velmi citlivou oblast, která se přímo dotýká jejich 
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svrchovanosti. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že nedostatek harmonizace v předmětné 

oblasti ovlivňuje využívání svobody usazování ze strany hospodářských subjektů, které za 

účelem přesunutí se do jiného členského státu a jeho právního řádu, který je pro ně z daňového 

hlediska výhodnější, využívají svobod volného pohybu zakotvených v primárním právu.  

Svoboda usazování tak může být prostřednictvím uměle vytvořené situace využita 

k přesunutí se do fiskálně výhodnějšího právního rámce. Aspekt umělosti se však v takovém 

případě nedotýká sídla společnosti, ale její pobočky, na kterou jsou převáděna aktiva z mateřské 

společnosti, čímž dochází k výměně rolí členských států, jelikož členský stát „poškozený“ 

zneužívajícím jednáním není hostitelský členský stát, ale členský stát původu, u něhož 

v důsledku tohoto jednání dochází k významnému krácení daňových výnosů. I v tomto případě 

však nastává výše uvedené dilema související s výkonem základních svobod na vnitřním trhu. 

Opět totiž vyvstává otázka, zda právě přesunutí se do jiného, daňově výhodnějšího právního 

prostředí v rámci EU, není výkonem svobody volného pohybu, který unijní právo aprobuje a 

který podporuje fungování vnitřního trhu. Ačkoli tato problematika existuje již od vzniku 

moderního daňového práva, tak je stále obtížné vymezit hranici mezi přípustnou a nepřípustnou 

daňovou optimalizací
286

, resp. zneužitím práva. 

 

3.1.3.2.1. Naléhavý důvod obecného zájmu nebo zásada zákazu zneužití práva? 

Otázkou možného dovolání se zákazu zneužití práva v případě jednání spočívajícího ve 

vyhýbání se dani, které lze považovat za zneužívající, se Soudní dvůr zabýval v žádosti o řízení 

o předběžné otázce ve věci Cadbury Schweppes
287

. Judikatura Soudního dvora se totiž až do 

položení této předběžné otázky soustředila v otázce daňových příjmů na pojem „naléhavý důvod 

obecného zájmu“ ve spojení s rozdělením zdaňovacích pravomocí mezi členskými státy
288

. 

Rozsudek ve věci Cadbury Schweppes je svým způsobem unikátní, neboť i následující rozsudky 
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Soudního dvora v této oblasti se spíše než na zákaz zneužití práva zaměřovaly právě na uplatnění 

naléhavého důvodu obecného zájmu
289

.  

Cadbury Schweppes byla společnost zapsaná ve Velké Británii, která byla mateřskou 

společností dvou společností se sídlem v Irsku. Podle daňových předpisů Velké Británie 

společnost, která byla ve smyslu uvedených právních předpisů v tomto členském státě 

rezidentem, podléhála v tomto státě dani z příjmů právnických osob pokud jde o její celosvětový 

zisk. Ten zahrnoval zisky poboček nebo zastoupení, jejichž prostřednictvím společnost 

vykonávala svou činnost mimo Velkou Británii. Deklarovaným cílem těchto právních předpisů 

byl boj proti daňovým únikům, neboť jejich účelem bylo potírat praxi, kdy společnost, která je 

rezidentem ve Velké Británii, převádí své zdanitelné zisky na společnost, kterou ovládá a která je 

usazena v jiném státě uplatňujícím mnohem nižší sazbu daně, než jaká platila ve Velké Británii. 

V důsledku uplatnění této právní úpravy byla mateřské společnosti vyměřena dodatečná daň, a to 

s odkazem na rovnost ve zdaňování mezi dceřinou společností v Irsku a mateřskou společností 

ve Velké Británii. Předkládající soud se v této souvislosti obrátil na Soudní dvůr s předběžnou 

otázkou v tom smyslu, zda ustanovení unijního práva týkající se svobody usazování a volného 

pohybu služeb a kapitálu brání takové vnitrostátní právní úpravě, která stanoví uložení daně 

společnosti usazené v členském státě z důvodu zisků dceřiné společnosti usazené v jiném 

členském státě, na niž se vztahuje nižší úroveň zdanění. Předkládající soud se zároveň Soudního 

dvora rovněž dotázal, zda dotčená společnost tím, že založila společnosti v jiném členském státě 

a vytvořila jejich základní kapitál pouze za účelem využití výhodnějšího daňového režimu, než 

je daňový režim platný ve Velké Británii, zneužila svobody zakotvené primárním právem, 

konkrétně svobodu usazování. 

Otázce možné existence zneužití svobody usazování se poměrně obsáhle věnoval 

generální advokát, který při posouzení „cíle sledovaného svobodou usazování“ přijal v tomto 

ohledu do značné míry formalistický výklad
290

 primárního práva, podle něhož mají společnosti 

na základě příslušných článků Smlouvy právo zřídit zastoupení, pobočku nebo dceřinou 

společnost v jiném členském státě za podmínek stanovených právními předpisy tohoto členského 

státu pro vlastní státní příslušníky, což tedy umožňuje takové společnosti zřídit vedlejší 

provozovnu ve kterémkoli jiném členském státě. Dle názoru generálního advokáta se v dané 
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  Srov. např rozsudky Soudního dvora ze dne 13. března 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, 

C-524/04 nebo ze dne 21. ledna 2010, SGI, C-311/08, bod 69 „je třeba konstatovat, že taková právní úprava, 

jako je úprava dotčená v původním řízení, sleduje legitimní cíle slučitelné se Smlouvou, jež představují 

naléhavé důvody obecného zájmu, a může zaručit uskutečnění těchto cílů“. 
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  Srov. EVERS, Maikel a DE GRAAF, Arnaud. Limiting Benefit Shopping: Use and Abuse of EC Law, 2009, 18 

EC Tax Review 6, s. 296. 
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situaci o zneužití práva nejednalo
291

, přičemž v této souvislosti odkázal tzv. dvousložkový test, 

resp. na judikaturu Soudního dvora, ze které při posouzení objektivního prvku zneužití vyplývá, 

že „je-li cíl sledovaný svobodou usazování naplněn, nelze na základě důvodů, pro něž státní 

příslušník Společenství nebo dotčená společnost měli v úmyslu tuto svobodu uplatnit, zpochybnit 

ochranu, která pro ně vyplývá ze Smlouvy“
292

. Jinými slovy, pokud ovládaná společnost 

skutečně vykonává v hostitelském členském státě hospodářskou činnost, jsou důvody, pro které 

byla v tomto členském státě založena, zcela irelevantní a skutečné pohnutky této společnosti 

nemají na výkon práv vyplývajících ze svobody usazování žádný vliv. V závěru generální 

advokát s odkazem na judikaturu Soudního dvora nejprve uvedl, že „členský stát nemůže bránit 

výkonu svobod pohybu v jiném členském státě pod záminkou, že v něm platí nízká úroveň 

zdanění“
293

 a zároveň poukázal na skutečnost, že problém, který vyvstává mezi na jedné straně 

členskými státy, které se prostřednictvím uplatnění zákazu zneužití práva snaží zabránit 

obcházení vnitrostátní daňové právní úpravy, a na druhé straně Soudním dvorem, který za 

použití formálního výkladu primárního práva uplatnění zásady zákazu zneužití práva odmítá, je 

spíše politické povahy
294

. 

  Soudní dvůr nejprve k otázce možného zneužití odkázal na svou dřívější judikaturu a 

uvedl, že státní příslušníci členského státu se nemohou pokoušet vyhnout se svým vnitrostátním 

právním předpisům na základě možností zavedených Smlouvou a nemohou se neoprávněně nebo 

podvodně domáhat ustanovení unijního práva. Nicméně v této souvislosti jedním dechem dodal, 

že „skutečnost, že příslušník Společenství, fyzická nebo právnická osoba, měl v úmyslu využít 

výhodného zdanění platného v jiném členském státě než ve státě svého bydliště nebo sídla, sama 

o sobě neumožňuje zbavit jej možnosti dovolávat se ustanovení Smlouvy. Pokud jde o svobodu 

usazování, Soudní dvůr již rozhodl, že okolnost, že společnost byla založena v některém členském 

státě za účelem využití výhodnějších právních předpisů, není sama o sobě dostačující k učinění 
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  Stanovisko generálního advokáta P. Légera ve věci Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, C‑
196/04, bod 40 „Nedomnívám se, že by skutečnost, že mateřská společnost založí dceřinou společnost v jiném 

členském státě za přiznaným účelem využití příznivějšího daňového režimu platného v tomto členském státě, 

sama o sobě představovala zneužití svobody usazování, které by tak tuto společnost zbavovalo možnosti 

uplatnit práva přiznaná články 43 ES a 48 ES.“ 
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  Tamtéž, bod 43. 
293

  Tamtéž, bod 54. 
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  Tamtéž, bod 55, „Jelikož dosud nedošlo k harmonizaci na úrovni Společenství, je třeba s ohledem na výše 

uvedené úvahy připustit, že se daňové režimy různých členských státu mohou dostat do vztahu konkurence. 

Tato konkurence, která se projevuje zejména značnými rozdíly v sazbě daně ze zisků společností v jednotlivých 

členských státech, může mít citelný dopad na rozhodnutí společností, kde v rámci Evropské unie umístí své 

činnosti. Lze jen s politováním konstatovat, že k takové konkurenci v dané oblasti může mezi členskými státy 

docházet bez jakýchkoli omezení. Jedná se však o otázku politickou.“ A dále bod 60 „Škodlivé účinky zcela 

chybějící harmonizace sazeb daně ze zisků společností však vyžadují, jak jsem již uvedl, politické řešení a dle 

mého mínění nemohou být důvodem pro zpochybnění rozsahu práv přiznaných články 43 ES a 48 ES, tak jak 

byl vymezen judikaturou.[…]“. 
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závěru o zneužití této svobody“
295

. Soudní dvůr tedy ve stručnosti odmítl, že by mohl být 

uplatněn zákaz zneužití práva v této situaci a uvedl, že „okolnost, že [dotčená společnost] se v 

projednávaném případě rozhodla zřídit sídlo […] za přiznaným účelem využít výhodného 

daňového režimu, který s sebou takové usazení přináší, nepředstavuje sama o sobě zneužití“
296

. 

Ačkoli Soudní dvůr uvedl, že členské státy mohou přijmout opatření, aby zabránily čistě 

vykonstruovaným operacím, které jsou zbaveny hospodářské podstaty, jejichž cílem je vyhnout 

se uplatnění vnitrostátních právních předpisů, zejména v případě dceřiné společnosti typu 

„poštovní schránky“ nebo „nárazníku“
297

 (což představuje určité upřesnění a omezení ve vztahu 

k závěrům učiněným v rozsudku Centros), tak i za takovéto situace skutečný výkon svobody 

usazování brání zjištění zneužívajícího jednání. 

Jinými slovy, Soudní dvůr v zájmu odstraňování překážek na vnitřním trhu a za účelem 

hlubší integrace opětovně zabránil členským státům uplatnit ustanovení, jejichž cílem bylo 

zamezit zneužívání, přičemž skutečnost, že mateřská společnost založila ovládanou společnost 

v jiném členském státě pouze z důvodu příznivějšího daňového zvýhodnění, nebyla sama o sobě 

považována za okolnost zakládajícící zneužití práva
298

, a to navzdory možným negativním 

důsledkům, které tento přístup přináší. V rozsudku Cadbury Schweppes není sporu o tom, že 

jediným důvodem, proč tato společnost založila pobočku v jiném členském státě, byl příznivější 

daňový režim
299

. Soudní dvůr přitom potvrdil, že vnitrostátní opatření omezující svobodu 

usazování může být odůvodněno, pokud se vztahuje na čistě vykonstruované operace, jejichž 

cílem je vyhnout se uplatnění právních předpisů dotyčného členského státu. Z této logiky 

vyplývá, že k tomu, aby omezení svobody usazování mohlo být odůvodněno bojem proti 

zneužívání, tak specifickým cílem takového omezení musí být zabránit jednání spočívajícímu ve 

vytváření čistě vykonstruovaných operací, které jsou zbavené hospodářské podstaty, s cílem 

vyhnout se dani obvykle dlužné ze zisků z činností vykonávaných na území státu. Soudní dvůr 

však v této věci zdůraznil aspekt skutečného usazení v hostitelském členském státě a výkon 

skutečné hospodářské činnosti, jejíž existence vylučovala, aby v projednávané věci mohl být 

uplatněn zákaz zneužití práva. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. září 2006, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, C-

196/04, body 36 a 37 
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  Tamtéž, bod 38. 
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  Tamtéž, bod 68. 
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  Více k této problematice VINTHER, Nikolaj a WERLAUFF, Erik. Tax Motives are legal motives: the 

borderline between the use and abuse of the freedom of etablishment with reference to the Cadbury Schweppes 

Case, 2006, European Taxation, Volume 46, Issue 8, s. 384-385. 
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  CIPOLLINA, Silvia: CFC legislation e abuso della libertà di stabilimento: il caso Cadbury Schweppes, 2007, 

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, s. 16. 
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3.2. Dílčí závěr 

Výše uvedená judikatura Soudního dvora nastiňuje v oblasti volného pohybu služeb vztah 

mezi harmonizací a rozsahem působnosti zákazu zneužití práva. Z prvotní judikatury Soudního 

dvora v této oblasti tak vyplývá, že Soudní dvůr přistupoval ke zneužívajícím jednáním ze strany 

hospodářských subjektů kriticky a neshledal za rozporná s unijním právem restriktivní opatření 

členských států, která měla zabránit zneužívajícímu jednání, kterého se hospodářské subjekty 

dopouštěly prostřednictvím uplatňování svobod volného pohybu.   

Tato judikatura v oblasti volného pohybu služeb a zneužívajících jednání rovněž 

naznačila, že pojem zneužití práva v oblasti volného pohybu služeb je širší než v oblasti svobody 

usazování. Tento rozdíl je založen na samotné odlišnosti obou těchto svobod. Zatímco v případě 

svobody usazování se hospodářský subjekt podřizuje právnímu řádu hostitelského členského 

státu, tak v případě poskytování služeb hospodářský subjekt nadále podléhá právním předpisům 

domovského členského státu. Riziko obcházení vnitrostátní právní úpravy je tak v případě 

volného pohybu služeb vyšší a z tohoto důvodu k možným omezením ze strany členského státu 

přistupoval Soudní dvůr vstřícněji
300

.  

Zajímavým pro účely uplatňování zákazu zneužití práva se zde zdá být harmonizační 

aspekt. Harmonizace totiž bezpochyby vedla ke změně postoje Soudního dvora při uplatňování 

zásady zákazu zneužití práva v této oblasti. Jakmile totiž došlo k přijetí sekundární právní 

úpravy, Soudní dvůr přistoupil k mnohem restriktivnějšímu uplatňování této zásady a v případě, 

že hospodářské subjekty naplnily podmínky stanovené směrnicí, zneužití práva nekonstatoval. 

Ačkoli Soudní dvůr přímo nevyloučil možnost uplatnění zákazu zneužití práva jakožto 

odůvodnění omezení volného pohybu v oblasti, která je upravena směrnicí, tak přijal restriktivní 

výklad této zásady, kterým omezil diskreci členských států ve vztahu k zabránění omezení 

volného pohybu služeb, které jsou namířeny výhradně na jejich území. 

V oblasti svobody usazování a quasi-foreign corporations lze uvést, že z hlediska 

Soudního dvora v rámci unijního právního řádu skutečnost, že společnost vykonává své právo 

svobody usazování v jiném členském státě za účelem výhodnějšího regulatorního režimu, 

nepředstavuje sama o sobě jednání zakládající zneužití práva. V důsledku toho není členským 

státům, z jejichž pohledu se naopak jedná o zneužívající jednání, umožněno takovémuto jednání 

zamezit prostřednictvím opatření omezujících práva volného pohybu. Soudní dvůr tak v této 

oblasti přistupuje k velmi restriktivnímu výkladu pojmu zneužití práva, a to za účelem 
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upřednostnění unijní integrace a volného pohybu na vnitřním trhu. V tomto ohledu tak Soudní 

dvůr zastává názor, že předmětná jednání, kdy dochází ke skutečnému výkonu svobody 

usazování, nenaplňují objektivní prvek dvousložkového testu zneužití, tedy nenaplnění účelu 

daného ustanovení, a nepřistupuje tedy ani k možnému posouzení subjektivního prvku zneužití.  

Počínaje rozsudkem ve věci Centros Soudní dvůr při mnoha příležitostech potvrdil, že 

využití rozdílů v regulatorních aspektech jednotlivých členských států nepředstavuje zneužití 

práva, ale naopak využití základních svobod, a to za předpokladu, že dochází k volnému pohybu 

v rámci EU. Sama skutečnost, že úmyslem hospodářského subjektu je obejít vnitrostátní právní 

úpravu členského státu není pro účely konstatování zneužití práva nikterak relevantní, neboť 

z hlediska Soudního dvora je dostačující výkon volného pohybu. Ze závěrů rozsudku Soudního 

dvora ve věci Centros tak vyplývá, že tzv. forum shopping
301

 je v rámci EU v zásadě povolen 

(není-li omezen na sekundární úrovni) a hospodářské subjekty mají možnost zvolit si členský 

stát, ve kterém bude společnost založena, přičemž následně mají možnost těžit ze sekundárního 

usazení kdekoli v rámci EU bez ohledu na skutečnost, že v členském státě založení společnost 

nevykonává žádnou ekonomickou aktivitu a její založení v tomto členském státě je tak ryze 

formální, v zásadě účelové povahy.  

V následném rozsudku Cadbury Schweppes Soudní dvůr tento výklad potvrdil, když 

uvedl, že obcházení vnitrostátní právní úpravy je možné v případě, že zahrnuje skutečné usazení 

dotyčné společnosti v hostitelském členském státě a výkon skutečné hospodářské činnosti v 

tomto státě a nikoli „čistě vykonstruované situace“. S ohledem na skutečnost, že Soudní dvůr se 

domnívá, že i v zásadě účelové založení společnosti v jiném členském státě naplňuje skutečný 

výkon svobody usazování v souladu se Smlouvami, je velmi obtížné definovat, jaké jednání by 

dle Soudního dvora mohlo v této oblasti spadat pod pojem zneužití práva, tedy zakládající se na 

účelově vykonstruované situaci. 

Soudní dvůr se tak v této oblasti snaží podporovat určitou „regulatorní arbitráž“ mezi 

členskými státy, kdy se hospodářské subjekty přesouvají do členských států nabízejících pro ně 

příznivější vnitrostátní právní úpravu, přičemž těmto hospodářským subjektům poskytuje soudní 

ochranu spočívající v uplatňování značně restriktivního výkladu zásady zákazu zneužití práva. 

Z pohledu Soudního dvora je tak tato regulatorní arbitráž pozitivním účinkem unijního práva a 

naopak využívání rozdílných regulatorních režimů na vnitřním trhu je základem svobod volného 

pohybu. Z možného účelového uplatňování unijních ustanovení se tak v pojetí Soudního dvora 

stává výkon základních svobod vlastních vnitřnímu trhu EU, které z tohoto důvodu nemohou být 
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nikterak omezovány. Pokud se tedy hospodářský subjekt při uplatňování svobody usazování 

rozhodne přesunout do jiného členského státu z důvodu příznivějšího regulatorního prostředí, a 

to např. z hlediska základního kapitálu společnosti, tak tato situace není ničím jiným, než 

výkonem práv zaručených Smlouvou. V takovém případě se jedná o výkon práva naplňující cíl 

SFEU, konkrétně potřebu podporovat volný pohyb a přispívat tak k lepšímu fungování vnitřního 

trhu, který představuje prostředek či cíl procesu evropské integrace a je natolik zásadní hodnotou 

unijního právního řádu, že je považován za danost a není ničím menším než hlavní organizační 

zásadou Smluv
302

.   
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3.3. Zneužití práva k obcházení vnitrostátní právní úpravy s cílem uplatnit unijní právní 

úpravu  

Tato část kapitoly se věnuje druhé podkategorii zneužití práva k obcházení vnitrostátní 

právní úpravy, tedy problematice zneužívajícího jednání hospodářských subjektů, které se snaží 

obejít vnitrostátní právní úpravu prostřednictvím současného uplatnění sekundární právní 

úpravy. Rozdíl oproti výše uvedenému typu zneužití práva, jehož předmětem je uplatnění právní 

úpravy jiného členského státu, spočívá v tom, že hospodářský subjekt nemá svým jednáním 

v úmyslu založit přímo působnost příznivější právní úpravy jiného členského státu, nýbrž cílem 

jeho snahy je uplatnění ustanovení sekundárního práva EU, které mu přiznává určité zvýhodnění. 

I v tomto případě tak dochází k propojení tří právních řádů, tedy právního řádu domovského 

členského státu, unijního právního řádu na úrovni sekundárního práva a právního řádu 

hostitelského členského státu. Touto „trojicí“ právních řádů dále prostupují základní svobody 

zaručenou Smlouvou, které jednotlivcům využívání výhod plynoucích z unijního práva zaručují. 

I zde tedy může vyvstávat otázka, zda se nejedná o čistě vnitrostátní situaci, u které je její 

přeshraniční prvek vytvořen pouze uměle.  

U tohoto typu zneužívajícího jednání lze však dále odlišit dva rozdílné typy z hlediska 

cíle:  

i) hospodářský subjekt se zneužívajícího jednání dopouští za účelem získání 

výhod plynoucích z právního řádu určitého členského státu, které lze získat 

pouze prostřednictvím uplatnění unijního (sekundárního) práva; nebo  

ii) hospodářský subjekt se přesouvá do jiného členského státu, ve kterém uměle 

vytvoří podmínky pro přímé uplatnění předmětné unijní právní úpravy. 

Zatímco v prvním případě dochází k „výběru“ právního řádu členského státu, který se pro 

daný účel jeví jako výhodnější, a následnému uplatnění unijního práva, které jednotlivci 

poskytne výhody, které by mu za okolností, u nichž absentuje umělé vytvoření přeshraničního 

prvku, nepříslušely, tak ve druhém případě dochází k volbě právního řádu jiného členského státu 

pouze jako prostředku, jehož účelem je vytvoření „unijního“ prvku, který zakládá uplatnění 

unijní právní úpravy. Jak bude uvedeno níže, ani tyto situace nezakládají podle názoru Soudního 

dvora zneužití práva, přičemž v těchto situacích se Soudní dvůr výjimečně uchyluje spíše 

k restriktivnímu výkladu unijní právní úpravy. 
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3.3.1. Uznávání odborných kvalifikací 

Souběžně se zneužívajícími jednáními v oblasti volného pohybu služeb a svobody 

usazování vyvstaly před Soudním dvorem otázky zneužití práva v souvislosti s uznáváním 

odborných kvalifikací, a to v návaznosti na přijetí prvních sektorálních směrnic
303

 a následně pak 

obecných směrnic
304

 o vzájemném uznávání. Harmonizační právní úprava sice neharmonizovala 

na unijní úrovni samotné odborné kvalifikace, ale založila předpoklad jejich rovnocennosti, což 

z logických důvodů vytvářelo podmínky pro to, aby se jednotlivec, který má zájem získat určitou 

odbornou kvalifikaci, přesunul do členského státu, který stanoví méně přísné podmínky, než jeho 

domovský stát. Jednotlivci tak těchto rozdílů ve vnitrostátních právních úpravách členských států 

často využívali k tomu, aby získali přístup k regulovaným profesím v domovském členském 

státě tím, že se přesunuli do jiného „výhodnějšího“ členského státu.  

Soudní dvůr tak byl několikrát vyzván k tomu, aby se vyjádřil k situacím, kde se 

jednotlivci pokoušeli obejít přísnější vnitrostátní právní úpravu týkající se přístupu 

k regulovaným profesím tím, že se domáhali uznání odborných kvalifikací získaných v jiném 

členském státě, jehož právní úprava v této oblasti je ve vztahu k získání kvalifikace příznivější, a 

to na základě uplatnění práv vyplývajících ze sekundárního práva EU. Není pochyb o tom, že 

uznávání odborných kvalifikací zpřístupnilo občanům členských států EU výkon určitých 

regulovaných profesí v jiných členských státech bez toho, aniž by muselo dojít k unijní 

harmonizaci podmínek pro získání určité kvalifikace v jednotlivých členských státech. Nicméně 

na druhou stranu s sebou tento krok rovněž přinesl negativní aspekt v podobě potenciálně 

zneužívajícího využívání regulatorních rozdílů mezi právními úpravami členských států ze 

strany jednotlivců, kteří se prostřednictvím zásady vzájemného uznávání mohou snažit obejít 

rigidnější vnitrostátní právní úpravu stanovící podmínky přístupu k regulované profesi.  

                                                 
303

  Viz např. směrnice Rady 75/362/EHS ze dne 16. června 1975 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a 

jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva 

usazování a volného pohybu služeb, směrnice Rady 75/363/EHS ze dne 16. června 1975 o koordinaci právních 

a správních předpisů týkajících se činnosti lékařů, směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977 o 

vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a 

ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva 

usazování a volného pohybu služeb.  
304

  Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů 

vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (89/48/EHS), směrnice Rady 

92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy. 

Obě tyto směrnice byly později nahrazeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. 

května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání 

odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 

78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání 

zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního 

lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře. 
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V této souvislosti tak opět vyvstává problematika otočných schémat, které v tomto 

případě spočívají v přesunutí se do jiného členského státu, který pro přístup k regulované profesi 

uplatňuje méně náročná kritéria, získání odborné kvalifikace v tomto členském státě a následné 

navrácení se do domovského členského státu (z hlediska unijního práva hostitelského státu), kde 

se jednotlivec na základě sekundárního práva domáhá uznání odborné kvalifikace získané 

v jiném členském státě a tedy i přístupu k regulované profesi ve svém domovském státě, aniž by 

však splňoval podmínky přístupu k regulované profesi tohoto „svého“ členského státu.  

Z hlediska dotčeného členského státu takovéto jednání zakládá jednoznačné obcházení 

vnitrostátní právní úpravy za účelem dosažení neoprávněné výhody, což zpravidla vedlo ke 

snahám členských států o zamezení takovéhoto jednání „svých“ státních příslušníků a tedy 

k odepírání přístupu k povoláním, která jsou regulována příslušným vnitrostátním právním 

řádem.  

Z hlediska unijního právního řádu však naopak dochází k situaci, kterou tento právní řád 

předpokládá, tedy k získání odborné kvalifikace v jednom členském státě („domovský stát“) a 

její uplatnění v jiném členském státě („hostitelský stát“). V dané situaci je však tímto členským 

státem zpravidla členský stát, jehož je jednotlivec státním příslušníkem, přičemž státní 

příslušnost je z hlediska unijního právního řádu pro účely uznání kvalifikace samozřejmě zcela 

irelevantní. 

 

3.3.1.1. Sekundární právní úprava omezující uplatnění zásady zákazu zneužití práva 

Jedním z prvních judikátů je v tomto směru rozsudek Knoors
305

, ve kterém Soudní dvůr 

posuzoval právo nizozemského státního příslušníka, který byl několik let usazen v Belgii, kde 

získal profesní kvalifikaci instalatéra, na výkon této činnosti v Nizozemí, které bylo jeho 

domovským státem, a to na základě právní úpravy obsažené v sekundární legislativě
306

. 

Nizozemská vláda v první řadě namítala, že se pan Knoors nemůže dovolávat práv vyplývajících 

ze směrnice, neboť je nizozemským státním příslušníkem, který podléhá nizozemské vnitrostátní 

právní úpravě týkající se přístupu k regulovanému povolání. Zároveň kladla důraz na skutečnost, 

že v opačném případě hrozí riziko, že se státní příslušníci členských států budou snažit obcházet 

vnitrostátní právní úpravy s odkazem na sekundární právo.  

                                                 
305

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. února 1979, Knoors, C-115/78. 
306

  Směrnice Rady 64/427/EHS ze dne 7. července 1964, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření 

týkající se osob samostatně výdělečně činných ve výrobních a zpracovatelských odvětvích oddílů. 
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Soudní dvůr sice na jednu stranu uznal oprávněný zájem členských států na tom, aby 

jejich státní příslušníci prostřednictvím ustanovení Smlouvy neobcházeli příslušnou vnitrostátní 

právní úpravu a zároveň zopakoval, že ustanovení týkající se svobody usazování a volného 

pohybu služeb nemohou být uplatněna na čistě vnitrostátní situace. To však neznamená, že by 

dotčená ustanovení o volném pohybu mohla být vykládána v tom smyslu, že z výhod 

vyplývajících z unijního práva vylučují státní příslušníky státu, kteří se v důsledku toho, že 

získali profesní kvalifikaci uznanou unijním právním řádem v jiném členském státě, neboť tyto 

osoby se ve vztahu ke svému domovskému státu nacházejí v obdobné situaci, jako jakákoli jiná 

osoba uplatňující práva a svobody zaručené Smlouvou
307

. Jinými slovy směrnice umožňuje, aby 

se práv z ní vyplývajících dovolávali státní příslušníci všech členských států, kteří splňují 

podmínky uvedené v dotčené směrnici, a to i vůči tomu členskému státu, jehož jsou státní 

příslušníci. Ve vztahu k oprávněnému zájmu členského státu zamezit obcházení vnitrostátních 

pravidel Soudní dvůr uvedl, že členský stát může mít oprávněný zájem na tom, aby zabránil 

některým svým státním příslušníkům v tom, aby se prostřednictvím možností vytvořených na 

základě Smlouvy pokusili neoprávněně vyhnout použití jeho vnitrostátních právních předpisů 

týkajících se odborného vzdělání. Zároveň Soudní dvůr potvrdil, že unijní právo neumožňuje 

vyhnout se vnitrostátním právním předpisům týkajícím se odborného vzdělávání
308

. S odkazem 

na právní úpravu obsaženou v sekundárním právu však Soudní dvůr možnost zneužití práva 

vyloučil, neboť vytyčení taxativních podmínek minimální doby, po kterou musí být daná činnost 

vykonávána, je k zamezení možného zneužití práva dostačující. Soudní dvůr tedy v konečném 

důsledku připustil, že existuje teoretická možnost toho, že jednotlivci se budou dovolávat 

unijního práva za účelem toho, aby se vyhnuli ustanovením vnitrostátního práva, avšak 

v projednávané věci byla tato možnost vyloučena v důsledku existence harmonizované právní 

úpravy, která sama stanovila určité podmínky, jež byly dle názoru Soudního dvora způsobilé 

zabránit tomu, aby se obcházení vnitrostátní právní úpravy stalo většinovou záležitostí. V tomto 

rozsudku tedy Soudní dvůr dospěl k závěru, že při existenci sekundární právní úpravy je zneužití 

svobody usazování v zásadě vyloučeno, neboť pravidla stanovená unijním normotvůrcem jsou 

k zabránění zneužití práva dostačující a členské státy tak nemají diskreční pravomoc k přijímání 

vlastních opatření, která by mohla narušit výkon svobod volného pohybu. 

Tento rozsudek se řadí k prvním rozsudkům v oblasti zneužití práva v oblasti uznávání 

odborných kvalifikací a jeho význam spočívá ve spojení zásady zákazu zneužití práva s unijní 

harmonizací na úrovni sekundárního práva. Existence vnitrostátní právní úpravy harmonizované 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. února 1979, Knoors, C-115/78, body 24 a 26. 
308

  Tamtéž, bod 25. 
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směrnicí totiž Soudní dvůr přivádí k závěru, že zneužití práva je v takovémto případě v rámci 

svobody usazování značně ztíženo. V této souvislosti lze rovněž odkázat na velmi stručné 

stanovisko generálního advokáta G. Reischla v této věci, který s odkazem na rozsudek Thieffry
309

 

uvedl, že nelze souhlasit s názorem, že státní příslušníci hostitelského státu by měli být vyjmuti 

z uplatňování článku 3 a 4 směrnice 64/427/EHS z důvodu možného obcházení vnitrostátních 

pravidel hostitelského státu, neboť naplnění podmínek zde uvedených je již tak obtížné, přičemž 

v žádném případě nemohou být naplněny kýmkoli. Z tohoto důvodu nelze očekávat, že by mohlo 

dojít k situaci, kdy značná část státních příslušníku hostitelského státu bude využívat ustanovení 

směrnice za účelem obejití vnitrostátních pravidel
310

.  

Zásada zákazu zneužití práva spočívající v obcházení vnitrostátní právní úpravy 

členského státu v oblasti uznávání odborných kvalifikací se však v důsledku postoje některých 

členských států, které s odkazem na potenciální zneužívající jednání odmítaly uznávat určité 

kvalifikace získané v jiných členských státech, stala rovněž předmětem řízení o porušení 

povinnosti
311

.  

Pozornost v této souvislosti poutá řízení o nesplnění povinnosti ve věci Komise v. 

Španělsko
312

. Hlavní právní otázka se týkala toho, v jakém rozsahu se lze dovolávat ustanovení 

směrnice 89/48/EHS, aby byl členský stát povinen uznávat diplomy vydávané orgány jiného 

členského státu, a to po absolvování studií na jeho vlastním území. Předmětem žaloby Komise 

byla skutečnost, že Španělsko odmítalo uznat odbornou kvalifikaci inženýra, která byla získána 

v Itálii za účelem výkonu povolání inženýra pro cesty, kanály a přístavy ve Španělsku. Španělská 

vnitrostátní právní úprava totiž rozslišovala mezi „úředními diplomy“, jejichž platnost byla 

uznávána na celém území státu a které umožňovaly přístup k regulovaným povoláním, a 

„vlastními diplomy“, které bylo možné získat na různých univerzitách, ale které neumožňovaly 

přístup k regulovaným povoláním. K výkonu povolání inženýra pro cesty, kanály a přístavy 

španělské právo vyžadovalo získání úředního univerzitního diplomu inženýra pro cesty, kanály a 

přístavy vydaného jednou ze španělských univerzit určených pro vzdělávání inženýrů pro cesty, 

kanály a přístavy, případně diplomu vydaného v jiném členském státě, který byl pro profesní 

účely uznán za rovnocenný se španělským diplomem.  

                                                 
309

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. dubna 1977, Thieffry, C-71/76. 
310

  Tato teze se však nezdá být obecně uplatnitelná, jak bude uvedeno níže, viz rozsudek Soudního dvora ze dne 

17. července 2014, Torresi, C-58/13. 
311

   Viz např. rozsudky Soudního dvora ze dne 23. října 2008, Komise v. Řecko, C-274/05 nebo ze dne 4. prosince 

2008, Komise v. Řecko, C-84/07. 
312

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2008, Komise v. Španělsko, C-286/06. 
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Nevole Španělska uznávat určité diplomy vyvstávala z rámcové dohody o spolupráci 

uzavřené mezi Univerzitou v Alicante (Španělsko) a Vysokým učením v Marche (Itálie), podle 

které Vysoké učení v Marche stěžovatelům uznávalo uvedené „vlastní“ španělské univerzitní 

diplomy za rovnocenné s italským univerzitním diplomem stavebního inženýra a následně těmto 

osobám vydalo diplom stavebního inženýra. Jakmile se tyto osoby staly držitely tohoto diplomu, 

úspěšně v Itálii složily státní zkoušku, čímž získaly oprávnění k výkonu povolání inženýra, které 

je opravňuje k výkonu povolání stavebního inženýra v tomto členském státě. Tyto osoby 

následně ve Španělsku požádaly o uznání odborné kvalifikace získané v Itálii, aby mohly ve 

Španělsku vykonávat povolání inženýra pro cesty, kanály a přístavy.  

Španělsko oprávněnost tohoto nároku zpochybňovalo ze dvou důvodů: i) odmítnutí 

povinnosti uznat diplomy bylo odůvodněno skutečností, že osoby žádající o uznání svých 

dokladů o dosažené kvalifikaci absolvovaly veškeré své vzdělání ve Španělsku a vznášely nárok 

na toto uznání za účelem výkonu dotčeného povolání rovněž ve Španělsku; a ii) na základě 

judikatury Soudního dvora se jednotlivci nemohou unijního práva dovolávat podvodně nebo 

zneužívajícím způsobem. Španělsko zejména namítalo, že použití směrnice by ve svém důsledku 

umožňovalo obejít rozlišení zavedené vnitrostátním právem mezi úředními diplomy a vlastními 

diplomy. 

Pokud jde o první důvod, Soudní dvůr pouze apodikticky uvedl, že dotčené osoby mají 

právo dovolávat se ustanovení směrnice, neboť z této směrnice „nelze vyvodit podmínku, podle 

níž by dotčené osoby musely absolvovat veškeré vzdělání nebo jeho část v jiném členském státě 

než ve Španělském království“
313

. Ve vztahu ke druhému důvodu, tedy k otázce zákazu zneužití 

práva, Soudní dvůr na jednu stranu potvrdil, že „státní příslušníci členského státu se sice 

nemohou pokoušet zneužít možností zavedených právem Společenství, aby se vyhnuli svým 

vnitrostátním právním předpisům. Nemohou se zneužívajícím způsobem nebo podvodně 

dovolávat norem práva Společenství“ a že „i když vnitrostátní soudy [...] mohou případ od 

případu zohlednit zneužívající nebo podvodné jednání dotyčných osob k tomu, aby jim případně 

zabránily v požívání výhod vyplývajících z ustanovení práva Společenství, kterých se dovolávají 

[...]“
314

, tak na stranu druhou uvedl, že „za těchto podmínek nemůže skutečnost, že se státní 

příslušník členského státu, jenž si přeje vykonávat regulované povolání, rozhodne přistoupit k 

tomuto povolání v členském státě své volby, sama o sobě představovat zneužití obecného systému 

                                                 
313

  Tamtéž, bod 60. 
314

  Tamtéž, body 69 a 70. 
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uznávání zavedeného směrnicí 89/48“
315

. Soudní dvůr tak v tomto jednání naopak shledal 

samotnou podstatu uplatňování svobod volného pohybu, když v této souvislosti stanovil, že 

„[p]rávo státních příslušníků členského státu, aby si zvolili členský stát, v němž si přejí získat 

svou odbornou kvalifikaci, je totiž na jednotném trhu vnitřně spojeno s výkonem základních 

svobod zaručených Smlouvou o ES“
316

.  

Z tohoto rozsudku tedy vyplývá, že členský stát je na základě ustanovení směrnice 

povinen uznávat diplomy získané v jiném členském státě nejen v případě, že vzdělání osvědčené 

tímto diplomem bylo získané v tomto členském státě, ale i za situace, kdy vydání diplomu 

nikterak nesouvisí se vzděláním nabytým v jiném členském státě, ale dochází pouze k uznání 

vzdělání získaného v domovském státě. Soudní dvůr vnímá jako hlavní aspekt nastíněné 

konstrukce skutečnost, zda jednotlivec získal či nezískal diplom v členském státě, který se liší od 

členského státu, v němž je žádáno o uznání. Pokud takováto skutečnost nastane, je pro uplatnění 

sekundární právní úpravy zcela irelevantní, zda byla tato situace nastolena prostřednictvím 

jednání, které naplňuje, alespoň z hlediska dotčeného členského státu, znaky zneužití práva. 

 

3.3.1.2. Restriktivní výklad jako alternativa k zásadě zákazu zneužití práva 

Oba výše uvedené členské státy a jejich právní řády, ačkoli v opačných rolích, sehrály 

zásadní úlohu také ve věci Consiglio Nazionale degli Ingegneri
317

. Italský státní příslušník 

získal po tříletém studiu na univerzitě v Turíně vysokoškolský diplom v oboru strojního 

inženýrství a následně požádal španělské ministerstvo školství o uznání rovnocennosti svého 

akademického titulu. Ten byl uznán rovnocenným a dotčený italský státní příslušník byl 

současně zapsán do španělské komory inženýrů, což ho opravňovalo k výkonu povolání inženýra 

ve Španělsku. V návaznosti na to italský státní příslušník požádal příslušné italské orgány o 

uznání tohoto titulu v Itálii, aby mohl v Itálii vykonávat povolání strojního inženýra. Italská 

národní rada inženýrů však uvedla, že italské orgány nemohou na základě směrnice tento titul 

uznat, neboť podle vnitrostátního práva výkon povolání inženýra vyžaduje vedle akademického 

diplomu složení státní zkoušky.  

Podstatou předběžné otázky v této věci tedy bylo, zda je s ohledem na cíle směrnice 

89/48/EHS povoleno, aby státní příslušník EU, který absolvoval celé své akademické vzdělání 

ve svém státě původu a který prostřednictvím uznání rovnocennosti svého italského titulu získal 
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diplom v jiném členském státě, přičemž tento diplom mu umožňuje přístup k výkonu povolání 

strojního inženýra v této zemi, mohl využít vzájemného uznávání svého uznaného diplomu ve 

státě původu za účelem výkonu tohoto povolání ve svém státě původu, i když v členském státě, 

kdy mu byl diplom uznán, neukončil akademické vzdělání, ani v tomto státě nezískal odborné 

zkušenosti.  

V projednávané věci nebylo sporu o tom, že dotčený státní příslušník v Itálii nikdy tuto 

profesní činnost nevykonával, nezískal zde vzdělání a rovněž ani nesložil státní zkoušku, která je 

v italském právním řádu pro výkon tohoto povolání vyžadována. Stejně tak ani nestudoval, ani 

nepracoval ve Španělsku, takže v tomto státě neabsolvoval žádné odborné nebo akademické 

vzdělání.  

V této souvislosti je vhodné nejprve nahlédnout do stanoviska generálního advokáta P. 

Madura. Ten totiž v souvislosti s výkladem pojmu „diplom“ odkazuje na čl. 1 písm. a) směrnice, 

podle něhož má být diplom vydán po nejméně tříletém postsekundárním studiu. Nicméně žádost 

o uznání, se kterou se dotčený italský státní příslušník obrátil na italské orgány, nebyla založena 

na diplomu získaném v rámci španělského akademického nebo odborného vzdělávání a přípravy, 

ale pouze na rozhodnutí o uznání uděleném Španělskem, které osvědčuje rovnocennost italského 

akademického titulu se španělským akademickým titulem. Generální advokát ohledně výkladu 

pojmu „diplom“ připouští dva možné výklady, kterými jsou výklad striktní a výklad široký
318

. 

V případě prvního z uvedených výkladů není rozhodnutí o uznání rovnocennosti srovnatelné s 

diplomem, tudíž toto rozhodnutí nemůže vést ke vzájemnému uznání. Naopak podle širokého 

výkladu může být takové rozhodnutí považováno za diplom ve smyslu uvedené směrnice, 

nicméně s ohledem na unijní zásadu zákazu zneužití práva vyvstává otázka, zda se lze v takovém 

případě práv přiznaných směrnicí dovolávat. V důsledku toho jsou oba výklady ve výsledku 

postaveny na roveň, jelikož soud posuzující otázku případného zneužívajícího jednání může na 

základě nich dospět ke stejnému výsledku, neboť široký výklad v sobě skrývá uplatnění zásady 

zákazu zneužití práva. Generální advokát se přiklonil k širokému výkladu, neboť tento výklad 

zachovává diskreční pravomoc členských států v této oblasti a zároveň brání tomu, aby byly 

z působnosti této směrnice vyloučeny situace, na které se v plném rozsahu vztahuje cíl volného 

pohybu
319

. V rámci posouzení toho, zda se v dané věci jedná o zneužití práva, je tedy při 
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   Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06, bod 24. 
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   Tamtéž, bod 32. „Musí být totiž možné, aby se obecný systém pro uznávání diplomů uplatnil na rozhodnutí o 
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zejména z výkonu povolání na území tohoto členského státu. Za těchto podmínek totiž uznání rovnocennosti 

osvědčující akademické kvalifikace státního příslušníka a odbornou praxi získanou na území tohoto státu musí 

této osobě umožnit vykonávat své povolání v jiném členském státě na základě vzájemného uznání jejích 
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uplatnění širokého výkladu nezbytné přistoupit rovněž k použití testu zneužití práva. Aby totiž 

bylo možné potvrdit existenci zneužívající praktiky, je nezbytné, aby ze všech objektivních 

okolností vyplynulo, že navzdory formálnímu dodržení podmínek stanovených unijní právní 

úpravou nebyl dosažen cíl sledovaný touto právní úpravou, a dále pak aby z těchto okolností 

vyplynulo, že hlavním účelem uskutečněných operací je získat výhodu vyplývající z unijní 

právní úpravy tím, že jsou uměle vytvořeny podmínky vyžadované pro její získání. První 

kritérium s sebou nese nutnost přesně identifikovat cíle sledované směrnicí. Vzájemné uznávání 

směřuje především k usnadnění volného pohybu osob na území EU prostřednictvím podpory 

svobody usazování, volného pohybu služeb a volného pohybu pracovníků. Generální advokát 

uvedl ve skutečnosti tři rozměry tohoto cíle
320

: 

i) kvalifikovaný státní příslušník může, přes rozdíly v právních předpisech členského 

státu původu a hostitelského státu, vykonávat své povolání v jiném členském státě; 

ii) státní příslušník si může vybrat členský stát, ve kterém chce získat odbornou 

kvalifikaci; a 

iii) vzdělávacím institucím členského státu je umožněno poskytovat své služby státním 

příslušníkům jiných členských států a mohou taktéž poskytovat tyto služby na území 

jiných členských států. 

V důsledku toho tedy skutečnost, že se vzdělání uskutečnilo na území členského státu, v 

němž se státní příslušník hodlá dovolávat diplomu, nemůže být považována za odporující cílům 

sledovaným volným pohybem osob, pokud je uvedené vzdělání přičitatelné jinému členskému 

státu. Stejně tak skutečnost, že má unijní státní příslušník v úmyslu využít výhodnějšího přístupu 

k povolání v jiném členském státě, než ve kterém ukončil své studium, sama o sobě odpovídá 

cílům Unie. Generální advokát však ohledně existence objektivního prvku rovněž uvádí, že 

„[j]estliže by se naproti tomu státní příslušník chtěl v členském státě A, kde ukončil celé své 

akademické vzdělání, které mu neumožňuje přístup k povolání, o něž má v uvedeném státě zájem, 

nebo v členském státě C dovolávat diplomu, který získal v členském státě B a který mu v tomto 

státě takový přístup umožňuje, aniž by však získal jakoukoli odbornou nebo akademickou praxi 

přičitatelnou členskému státu, který vydal uvedený diplom, jinými slovy, aniž by studoval v rámci 

vzdělání, které uvedený stát B poskytuje, nebo pracoval v tomto státě, lze důvodně pochybovat o 

                                                                                                                                                             
odborných kvalifikací vykonávaných na základě směrnice. Jinými slovy rozhodnutí o uznání rovnocennosti 

může podle mě za určitých okolností odpovídat kvalifikaci diplomu, neboť jinak by byly ohroženy cíle 

sledované směrnicí. Restriktivní výklad přitom přináší nebezpečí, že povede k systematickému vyčleňování 

těchto situací z působnosti směrnice“.  
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existenci účinného výkonu volného pohybu, jelikož v hostitelském členském státě k žádné činnosti 

nedošlo“
321

. Z uvedeného tedy vyplývá, že za těchto podmínek a navzdory formálnímu dodržení 

všech podmínek by byl dosažený výsledek zjevně v rozporu s cíli, které směrnice sleduje. 

Pokud jde o subjektivní prvek zneužití, bylo nezbytné určit, zda má snaha o uznání 

diplomu i jiný účel, než jen obcházení (italské) vnitrostátní právní úpravy. Generální advokát 

měl v tomto ohledu za to, že se jedná o uměle vykonstruovanou operaci, jelikož „dosažený 

výsledek má za cíl umožnit státnímu příslušníkovi Společenství přístup k povolání ve svém 

členském státě původu, aniž by získal kvalifikaci požadovanou v souladu s právními předpisy 

tohoto členského státu a aniž by bylo nezbytné získat odbornou nebo akademickou kvalifikaci v 

rámci systému poskytovaného jiným členským státem. To vede k získání výhod poskytovaných 

právem Společenství za skutkové situace, která má ve skutečnosti čistě vnitrostátní charakter, ale 

která byla uměle zasazena do působnosti práva Společenství“
322

. Závěrem generální advokát 

dodal, že omezení vzájemného uznávání diplomů stanovené italskými právními předpisy může 

být odůvodněno bojem proti čistě vykonstruovaným operacím
323

.  

Soudní dvůr se však naopak vydal cestou striktního výkladu a s ohledem na skutečnost, 

že španělské uznání rovnocennosti nesvědčí o žádné doplňující kvalifikaci, stanovil, že možnost 

dovolávat se za těchto okolností ustanovení směrnice by umožňovalo, aby osoby, které získaly 

pouze akademický titul vydaný tímto členským státem, který sám o sobě nedává přístup k 

uvedenému regulovanému povolání, měly tomuto povolání přesto přístup, aniž by však doklad o 

uznání rovnocennosti získaný ve Španělsku svědčil o získání doplňující kvalifikace nebo 

odborné praxe. V důsledku toho tak směrnice musí být vykládána v tom smyslu, že „definice 

pojmu ‚diplom‘, kterou stanovuje, nezahrnuje doklad o dosažené kvalifikaci vydaný členským 

státem, který nepotvrzuje žádné vzdělání, které je součástí vzdělávacího systému tohoto 

členského státu, a nespočívá ani na zkoušce, ani na odborné zkušenosti získané v uvedeném 

členském státě“
324

.  

Soudní dvůr tak sice poskytl odpověď na předběžnou otázku, jež se týkala použitelnosti 

směrnice, nicméně samotnou zneužívající praktikou, která by se pod tímto jednáním mohla 

potenciálně skrývat, se nezabýval. Navzdory tomu, že Soudní dvůr členským státům teoreticky 
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umožnil bránit se vůči těmto konkrétním zneužívajícím jednáním, samotné rozhodnutí posouzení 

uplatnění zásady zákazu zneužití práva neobsahuje. Z mlčení Soudního dvora tak lze dovozovat 

spíše nepoužitelnost zásady zákazu zneužití práva
325

, a to i s ohledem na výše uvedenou analýzu 

generálního advokáta, který se tímto aspektem zabýval, přičemž Soudní dvůr na něj ve svém 

rozhodnutí nikterak nenavázal. Tento rozsudek nicméně potvrzuje úvahu uvedenou již 

v předchozím rozsudku Komise v. Španělsko, tedy že pokud se jedná o zneužití sekundárního 

práva, dochází ze strany Soudního dvora nejprve k ověření použitelnosti dotčené unijní úpravy a 

nikoli k posouzení samotného zneužívajícího jednání.  

 

3.3.1.3. Účelovost přesunu do jiného členského státu 

Obdobnou věcí se Soudní dvůr zabýval i o několik let později, kdy byl vyzván, aby se 

opět vyslovil k výkladu směrnice Rady 89/48/EHS, a to v důsledku významných rozdílů v délce 

praxe nutné k přístupu k povolání advokáta mezi jednotlivými členskými státy. Této 

problematice se podrobněji věnuje následující část této kapitoly.  

Předmětem předběžné otázky předkládajícího soudu ve věci Koller
326

 bylo, zda je s 

ohledem na cíle této směrnice přípustné, aby státní příslušník Unie, který absolvoval celé 

akademické vzdělání ve svém státě původu a který prostřednictvím uznání rovnocennosti svého 

rakouského titulu ve Španělsku získal diplom, který mu umožňuje přístup k výkonu povolání 

advokáta v této zemi, mohl využít vzájemného uznávání v případě svého španělského diplomu v 

Rakousku za účelem výkonu tohoto povolání ve svém státě původu, i když ve Španělsku 

nezískal rozsah odborné praxe, který je v Rakousku zákonem požadován.  

Oproti věci Consiglio degli ingegneri však tato věc obsahovala jeden podstatný rozdíl: 

dotčená osoba totiž absolvovala kurzy a složila doplňující zkoušky na univerzitě ve Španělsku. 

Rakouský státní příslušník získal akademický titul práv v Rakousku, s tímto titulem se následně 

odebral do Španělska a složil zde rozdílové zkoušky dle španělského práva. Diplom v oboru 

práva získaný v Rakousku byl uznán jako rovnocenný španělskému magisterskému diplomu 

v oboru práva a na základě uznaného diplomu byl pan Koller zapsán do španělské advokátní 

komory a byl mu udělen titul „abogado“
327

. Pan Koller si poté, co několik týdnů ve Španělsku 

vykonával povolání advokáta, obratem podal žádost o vykonání zkoušky způsobilosti 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010, Koller, C-118/09. 
327

  Až do roku 2011 postačoval k zápisu do španělské advokátní komory pouze magisterský diplom v oblasti 
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v Rakousku a zároveň požádal o prominutí zkoušky pro všechny předměty tvořící tuto zkoušku. 

Příslušný rakouský orgán zamítl jak požadavek na zproštění zkoušky, tak i možnost vykonání 

zkoušky samotné, neboť z výše popsaného jednání dovodil snahu pana Kollera o obejití povinné 

pětileté praxe vyžadované rakouskou právní úpravou
328

. V této souvislosti bylo tedy třeba 

rozhodnout o tom, zda je i po takovém žadateli možné požadovat – stejně jako po ostatních 

rakouských absolventech právnického studia – vzhledem k jeho odborné kvalifikaci získané v 

zahraničí požadovat, aby před připuštěním k advokátní zkoušce absolvoval pětiletou odbornou 

praxi
329

.  

Opět se jeví jako vhodné nejprve nahlédnout do stanoviska generální advokátky v této 

věci. Generální advokátka totiž nejprve dochází k závěru, že doklad o dosažené kvalifikaci, na 

který se pan Koller odvolával, odpovídá definici „diplomu“ uvedené v čl. 1 písm. a) směrnice 

89/48/EHS a projednávaná věc tedy spadá do rozsahu působnosti této směrnice. Zároveň však 

zdůraznila, že obecná použitelnost směrnice se nerovná možnosti se na ní odvolávat a odkázala 

v této souvislosti na věc Komise v. Španělsko
330

. Generální advokátka tak při zohlednění toho, že 

„skutečnost, že občan Unie má v úmyslu využít výhodnějšího přístupu k povolání v jiném 

členském státě, než ve kterém ukončil své studium, nemůže být sama o sobě považována za 

zneužití práva“ a že „[v] projednávané situaci je naopak možno vycházet ze zneužití práva 

teprve tehdy, pokud občan Unie své právo na volný pohyb – například formou doplňujícího 

vzdělávání nebo získáním odborné praxe v jiném členském státě – skutečně nevykonával“
331

, 

dochází k závěru, že podmínky pro konstatování toho, že došlo ke zneužití práva, nejsou 

splněny, jelikož pan Koller v jiném členském státě odbornou kvalifikaci získal. 

Ve vztahu k rozhodnutí Soudního dvora, které potvrdilo závěry generální advokátky 

v tom smyslu, že členský stát nemůže odmítnout připustit ke zkoušce způsobilosti žadatele, který 
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umožňovat podstoupit v Rakousku zkoušku způsobilosti, aniž by musel prokázat odbornou praxi“. 
330

  Viz stanovisko generální advokátky V. Trstenjak ve věci Koller, C-118/09, bod 80, kde se uvádí, že 

„[e]xistují-li konkrétní skutečnosti, které svědčí o zneužití práva, měla by být možnost odvolávat se na právo 

Společenství vyloučena. Jak v souvislosti s výkladem směrnice 89/48 Soudní dvůr naposledy v rozsudku Komise 

v. Španělsko uvedl, […] státní příslušníci členského státu se nemohou pokoušet zneužít možností zavedených 

právem Společenství, aby se vyhnuli svým vnitrostátním právním předpisům“. 
331

  Tamtéž, bod 86.  

https://www.lawgazette.co.uk/analysis/fancy-a-little-law-qualification-forum-shopping/51950.article
https://www.lawgazette.co.uk/analysis/fancy-a-little-law-qualification-forum-shopping/51950.article
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nevykonal praxi vyžadovanou právní úpravou tohoto členského státu, je vhodné uvést, že 

jakmile je připuštěna použitelnost směrnice na projednávanou věc, Soudní dvůr ani nepřistupuje 

k posouzení toho, zda jsou v dané věci naplněna kritéria zneužívajícího jednání či nikoli, neboť 

Soudní dvůr považoval za dostačující podmínky stanovené směrnicí, jak vyplývá ze samotného 

rozhodnutí, kde Soudní dvůr ve vztahu k neexistenci důkazu o absolvování praxe vyžadované 

právní úpravou tohoto členského státu uvedl, že „[c]o se nicméně týče povolání, jehož výkon 

vyžaduje přesnou znalost vnitrostátního práva a v němž je poskytování právních rad nebo právní 

pomoci týkajících se vnitrostátního práva základním a nezbytným předpokladem dotyčné 

odborné činnosti, článek 3 směrnice 89/48, ve znění pozdějších předpisů, nebrání na základě čl. 

4 odst. 1 písm. b) této směrnice tomu, aby hostitelský členský stát rovněž vyžadoval, aby se 

žadatel podrobil zkoušce způsobilosti, jestliže tento stát nejprve ověří, zda znalosti získané 

žadatelem v průběhu jeho odborné praxe nejsou takové, že plně nebo zčásti pokrývají podstatné 

rozdíly uvedené v prvním pododstavci posledně uvedeného ustanovení. Jestliže je přitom žadatel 

v hostitelském členském státě podroben zkoušce způsobilosti, jejímž předmětem je právě se 

přesvědčit, že je schopen vykonávat povolání regulované v tomto členském státě, nemůže tento 

stát podle článku 4 směrnice 89/48, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout osobu, která se 

nachází v takové situaci, jako je situace žalobce v původním řízení, připustit k takové zkoušce z 

důvodu, že neabsolvovala praxi vyžadovanou právní úpravou tohoto členského státu“
332

. 

Tento závěr Soudního dvora se však zdá být do značné míry problematický právě i 

s ohledem na dotčenou oblast, kterou je kvalifikované poskytování právních služeb. Jeví se tedy 

vhodné věnovat této oblasti bližší pozornost, a to mimo jiné s odkazem na rozsudek Soudního 

dvora ve věci Torresi, kterým byla potvrzena neexistence zneužití práva v oblasti uznávání 

odborných kvalifikací a který měl významné dopady na zneužívající jednání jednotlivců v této 

oblasti. 

  

                                                 
332

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010, Koller, C-118/09, body 39 a 40. 
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3.3.2. Uznávání odborné kvalifikace advokátů 

Uznávání odborné kvalifikace advokátů je do značné míry specifické s ohledem na 

významnou asymetrii znalostí mezi příjemcem a poskytovatelem právní služby. S výkonem 

profese advokáta jsou tak přímo spjaty vysoké nároky na odbornou přípravu, dodržování 

profesní etiky a odpovědnost, neboť výkon tohoto povolání má v mnoha případech významný 

společenský dopad. Do popředí se tak dostává veřejný zájem na řádném fungování advokacie 

v jednotlivých členských státech. Z tohoto důvodu členské státy dohlíží na její řádný výkon a 

prostřednictvím orgánů veřejné moci, resp. jednotlivých profesních samospráv, upravují 

kvalifikační požadavky na přístup k profesi a její výkon širokou paletou právních předpisů
333

.   

Členské státy napříč EU tudíž řadí povolání advokáta k regulovaným profesím, jejíž 

výkon je podmíněn získáním odborné kvalifikace. Kvalifikační požadavky se v členských 

státech s ohledem na rozdílný historický a právní vývoj značně liší, obecně je však vyžadováno 

kumulativní splnění tří podmínek: 

i) vzdělání;  

ii) délka praxe; a 

iii) složení advokátní zkoušky
334

. 

Jakkoliv jsou tyto podmínky společné všem členským státům, významné rozdíly 

přetrvávají v délce
335

 požadované odborné praxe, její struktuře a náročnosti závěrečné zkoušky. 

V důsledku zmiňovaných rozdílů v jednotlivých právních úpravách tak v naprosté většině 

případů není kvalifikace získaná v domovském členském státě rovnocenná kvalifikaci 

hostitelského státu. Pravomoc členských států stanovit si vlastní kvalifikační požadavky by tak 

do značné míry mohla narážet na základní svobody vnitřního trhu, zejména na svobodu volného 

pohybu osob a služeb. Jak však vyplývá z judikatury Soudního dvora, i v případech, kdy mají 

členské státy pravomoc určitou oblast upravit vlastními předpisy, nejsou zbaveni povinnosti 

                                                 
333

  Vysoký důraz na požadavek odbornosti advokátů a potřebu dohledu nad výkonem advokacie zdůraznil např. i 

Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 25. listopadu 2015, č. j. Cdo 2819/2014, jehož předmětem bylo 

posouzení, zda může být absolvent polské právnické fakulty zapsán do seznamu advokátních koncipientů české 

advokátní komory. Nejvyšší soud zde poukázal na chráněné zájmy, které by „mohly být porušeny výkonem 

regulované činnosti osobami s nedostatečnou odbornou kvalifikací a které jsou chráněny zvláštními právními 

předpisy upravujícími za tímto účelem podmínky výkonu regulované činnosti; těmito chráněnými zájmy jsou 

zejména ochrana života a zdraví, ochrana majetku, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, ochrana 

národního kulturního pokladu (…)“ 
334

  Evaluation of the Legal Framework for the Free Movement of Lawyers, Final Report, 28. listopad 2012. 
335

  V rozmezí jedenoho roku až pěti let povinné odborné praxe. Viz blíže k této problematice: Evaluation of the 

Legal Framework for the Free Movement of Lawyers, Final Report, 28. listopad 2012. 
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dodržovat unijní právo
336

. Mimo to je volný pohyb advokátů upraven i sekundární legislativou, 

konkrétně je přístup kvalifikovaných advokátů k profesní činnosti v jiných členských státech 

upraven třemi směrnicemi
337

.  

Zároveň je však třeba uvést, že určitá mobilita advokátů se mezi členskými státy 

odehrávala ještě před přijetím zmiňovaných směrnic na základě primárního práva a zejména pak 

s významnou podporou samotného Soudního dvora
338

. Není pochyb o tom, že Soudní dvůr přes 

absenci sekundární legislativy zvolil při prosazování svobod volného pohybu velmi aktivistický 

přístup, přičemž je však velmi pravděpodobné, že pokud by tak neučinil, významný způsobem 

by omezil možnost domáhat se práv vyplývajících z primárního práva
339

. To potvrzuje i 

počáteční neochota členských států uznávat profesní kvalifikace získané v jiných členských 

státech a lze se domnívat, že advokátní profese by bez zásahu Soudního dvora byla z volného 

pohybu prakticky vyloučena
340

.  

Před analýzou předmětného rozhodnutí ve věci Torresi se tak jeví jako vhodné ve 

stručnosti nastínit unijní právní úpravu, která uznávání odborných kvalifikací v této oblasti 

upravuje. 

I přes výše uvedený proaktivní přístup Soudního dvora nebyly na unijní úrovni po 

dlouhou dobu vytvořeny podmínky pro volný pohyb advokátů, a to zejména z důvodu 

zbývajících bariér znemožňující trvalý výkon činnosti v jiném členském státě.  

Směrnice 77/249/EHS (směrnice o volném pohybu služeb advokátů) umožňuje státním 

příslušníkům členských států, který v domovském státě získal oprávnění poskytovat právní 

služby pod profesním označením svého domovského státu, poskytovat právní služby v jiném 

členském státě pod svým profesním označením, ovšem pouze dočasně nebo příležitostně
341

.  

Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací představuje obecnou právní 

úpravu této oblasti, která v sobě konsoliduje jak úpravu obecného systému uznávání odborných 

                                                 
336

  Rozsudky Soudního dvora ze dne 21. ledna 2016, Komise v. Kypr, C-515/14, bod 38 a ze dne 1. dubna 2008, 

Gouvernement de la Communauté française a Gouvernement wallon, C-212/06, bod 4. 
337

  Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb 

advokátů, směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných 

kvalifikací a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého 

výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána. 
338

  Viz např. rozsudky Soudního dvora ze dne 21. června 1974, Reyners, 2/74, ze dne 28. dubna 1977, Thieffry, 

C-71/76 a ze dne 12. července 1984, Ordre des avocats au barreau de Paris, C-107/83. 
339

  ARNULL Anthony, The European Union and its Court of Justice, Oxford University Press, 1999, ISBN 

0198298811, s. 343. 
340

  BARNARD, Catherine, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford University Press, 2010, 

s. 305, ISBN: 978-0199562244. 
341

  Dle zákona o advokacii „hostující evropský advokát“. 
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kvalifikací, tak systém automatického uznávání sektorových profesí. Z hlediska výkonu 

advokátní činnosti umožňuje státnímu příslušníkovi členského státu, který prokáže, že splnil 

všechny profesní předpoklady k tomu, aby v domovském státě získal oprávnění k poskytování 

právních služeb, složit v jiném členském státě zkoušku způsobilosti. Po jejím složení, splňuje-li 

současně všechny ostatní předpoklady, je takový advokát postaven na roveň advokátovi 

působícímu v dotčeném členském státě. 

Dovršením snah o vytvoření podmínek pro volný pohyb advokátů v EU se však stala 

směrnice 98/5/ES
342

 (směrnice o usazování advokátů), jejímž cílem je usnadnit trvalý výkon 

povolání advokáta v jiném členském státě, než ve kterém byla získána profesní kvalifikace. 

Stejně jako směrnice o volném pohybu služeb advokátů se vztahuje pouze na již kvalifikované 

advokáty a ustanovení tak nejsou aplikovatelná na držitele vysokoškolských diplomů majících 

v úmyslu zajistit odbornou praxi v jiném členském státě
343

. Tato směrnice umožňuje, aby státní 

příslušník členského státu, který v domovském státě získal oprávnění poskytovat právní služby 

pod profesním označením svého domovského státu, mohl poskytovat právní služby v jiném 

členském státě pod svým profesním označením soustavně
344

. Oblast činností, které může 

usazený advokát vykonávat, zahrnuje právo domovského členského státu, právo unijní a 

mezinárodní a také právo hostitelského státu. Směrnice zavádí i dvě možné výjimky z oblasti 

hmotného
345

 i procesního práva
346

 a dále může být v některých členských státech advokátům 

omezen přístup ke specializovaným soudům
347

. Mimo úpravu svobody usazování zavádí 

směrnice i možnost úplné integrace pod označením hostitelského členského státu. Ta nastává 

v případě, kdy advokát vykonává fakticky a pravidelně činnost v hostitelském státě v oblasti 

práva tohoto státu po dobu nejméně tří let
348

. 

K registraci advokáta v hostitelském státě stanoví směrnice jedinou podmínku, na základě 

které je příslušný orgán v hostitelském členském státě povinen provést zápis cizího advokáta do 

advokátní komory jako advokáta usazeného. Touto podmínkou je předložení průkazu oprávnění 

potvrzující jeho zápis u příslušného orgánu v domovském členském státě. Jelikož se jedná o 

                                                 
342

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu 

povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace. 
343

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. listopadu 2003, Morgenbesser, 313/01, bod 45. 
344

  Dle zákona o advokacii „usazený evropský advokát“. 
345

  Směrnice se nevztahuje na určitá jednání týkající se převodu nemovitostí a dědických záležitostí, pokud je tato 

v činnost v hostitelském státu vyhrazena jiným povoláním (např. notářům). 
346

  Členské státy mohou advokátům z jiného členského státu stanovit povinnost jednat při zastupování v soudních 

řízeních v součinnosti s místním advokátem. 
347

  Např. v Itálii je zastupování před Nejvyšším soudem vyhrazeno pouze zvláštní kategorii advokátů „avvocato 

cassazionista“, přičemž zapsání mohou být pouze osoby vykonávající advokátní činnost nejméně 8 let. 
348

  Článek 10 odst. 1 Směrnice o usazování advokátů. 
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výčet taxativní, nemohou členské státy požadovat po cizích advokátech požadovat splnění 

žádných podmínek (např. předběžná kontrola jazykových znalostí
349

). Absence požadavků na 

znalost jazyka hostitelského členského státu je odůvodněna tím, že služby usazeného advokáta 

budou klienty vyhledávány zejména u poradenských služeb při přeshraničním styku nebo 

právních rad vztahujících se k obchodním vztahům na vnitřním trhu, kde dochází k časté aplikaci 

práva mezinárodního a unijního a kde není vyžadován takový stupeň jazykových znalostí, jako 

při vyřizování čistě vnitrostátních případů. Nicméně vzhledem k povinnosti dodržovat stavovské 

předpisy hostitelského členského státu bude advokát vystaven i jednání se správními orgány a 

profesními organizacemi hostitelského státu, je tedy poněkud překvapivé, že směrnice nestanoví 

alespoň minimální jazykové požadavky
350

. 

Toto harmonizační úsilí v požadavcích kladených na advokáty vykonávající svou činnost 

v jiném členském státě se nikterak nedotýká kvalifikačních požadavků vyžadovaných k přístupu 

k povolání advokáta dle vnitrostátních předpisů, přičemž v této oblasti přetrvávají mezi 

členskými státy významné rozdíly. Tato situace s sebou nevyhnutelně přináší riziko zneužití 

unijního práva k obejití vnitrostátní právní úpravy, která se v daném případě jeví jako přísnější a 

v konečném důsledku může vést až selektivnímu využívání právních řádů za účelem, jež nemusí 

zcela odpovídat cílům vnitřního trhu a směřuje spíše k regulatorní soutěži mezi právními řády 

členských států.  

 

3.3.2.1. Rozsudek Torresi  

Možnosti zneužití vzájemného uznávání profesních označení migrujících advokátů se 

naplno projevily v rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Torresi
351

. 

V souvislosti s tímto rozsudkem, který se týkal italské a španělské právní úpravy přístupu 

k povolání advokáta, je třeba nejprve zmínit některé podstatné okolnosti vztahující se k tomuto 

případu. Španělská právní úprava byla až do roku 2011 v Evropské unii jediná, která téměř 

neregulovala vstup do advokacie, neboť k výkonu povolání advokáta stačil uchazeči pouze 

vysokoškolský diplom v oboru právo. Z tohoto důvodu byla vyhledávána zejména italskými 

                                                 
349

  Rozsudky Soudního dvora ze dne 19. září 2006, Komise v. Lucembursko, C-193/05, body 44 až 46 a ze dne 

19. září 2006, Wilson, C-506/04, bod 70. 
350

  V této souvislosti srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 4. července 2000, Haim, C-424/97, body 59 až 61 

„[…] spolehlivá komunikace zubního lékaře s jeho pacienty i se správními orgány a profesními organizacemi 

(představuje) naléhavý důvod obecného zájmu […] dodržování profesně etických a právních pravidel 

v členském státě usazení a plnění administrativních úkolů totiž vyžadují přiměřenou znalost jazyka tohoto 

státu“. 
351

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. července 2014, Torresi, C-58/13. 
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absolventy právnických fakult, jelikož celý proces zápisu do advokátní komory byl oproti italské 

právní úpravě značně zjednodušený (pro tento postup se vžilo označení „la via spagnola“) a 

sestával z předložení právnického diplomu domovského státu, uznání rovnocennosti italského a 

španělského vysokoškolského titulu a zápisu do španělské advokátní komory. 

V Itálii bylo přitom k zápisu do advokátní komory nutné absolvovat minimálně 18 

měsíců dlouhou praxi a složit advokátní zkoušku
352

. V důsledku jazykové blízkosti obou zemí 

byla „la via spagnola“ možností pro tisíce absolventů právnických fakult v Itálii jak obejít 

přísnější italskou právní úpravu
353

, což se odrazilo i na počtu advokátů usazených v Itálii, kdy 

92% z usazených advokátů mělo italskou státní příslušnost
354

.  

Jednotlivé regionální italské advokátní komory se tak přístupu těchto „abogados“ 

k advokátní profesi snažily bránit prostřednictvím stanovení dodatečných podmínek jdoucích 

nad rámec směrnice, resp. italského zákona (např. zkouška z italského práva, zkouška znalostí 

jazyka domovského státu, povinnost doložit vykonání praxe v domovském státu, zvláštní 

poplatky atd.). Toto jednání však bylo následně na vnitrostátní úrovni italským úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže shledáno jako zneužití dominantního postavení
355

 a italské 

advokátní komory byly sankcionovány
356

.   

V řízení o předběžné otázce ve věci Torresi se Soudní dvůr zabýval sporem mezi 

italskými uchazeči o zápis do advokátní komory a Národní radou advokátní komory v Itálii. 

Italští státní příslušníci Angelo Alberto Torresi a Pier Francesco Torresi poté, co získali 

vysokoškolský titul v oboru právo na italské univerzitě, získali i vysokoškolský titul v oboru 

právo ve Španělsku a byli zapsáni do španělské advokátní komory. O necelé tři měsíce později si 

k italské advokátní komoře podali žádost o zapsání do seznamu „usazených advokátů“, avšak o 

žádosti nebylo ve lhůtě rozhodnuto a oba uvedení se tak zápisu domáhali prostřednictvím žaloby 

k Národní radě advokátní komory. Národní rada advokátní komory však měla za to, že jednání 

těchto osob, které se poté, co získaly diplom v oboru právo ve svém domovském členském státě, 

                                                 
352

  Královské legislativní nařízení č. 1578 ze dne 27. listopadu 1933. 
353

  K této problematice viz DI FEDERICO, Giacomo. La libera circolazione degli avvocati nell'unione europea, 

tra abuso del diritto e identità nazionale. Il caso degli Abogados dinanzi alla Corte di giustizia, 2014, Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, s. 553 až 571. 
354

  Dle údajů z roku 2014 byl v Itálii celkový počet usazených advokátů 3759, z toho 3452 jich mělo italskou 

státní příslušnost a domovským státem většiny z nich (92%) bylo Španělsko. Statistika Národní rady advokátní 

komory dostupná zde: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/comunicati-

stampa/articolo8483.html  
355

  Pojem podnik zahrnuje jakýkoliv subjekt účastnící se hospodářské aktivity bez ohledu na právní formu nebo 

způsob financování a podle judikatury Soudního dvora naplňuje advokátní komora kritéria pojmu podnik. 

Srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 19. února 2002, Wouters, C-309/99. 
356

  Opatření č. 24327 ze dne 23. dubna 2013. Dostupné zde: 

http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/19-13.pdf/download.html   

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/comunicati-stampa/articolo8483.html
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/comunicati-stampa/articolo8483.html
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odebraly do jiného členského státu za účelem získat zde titul advokáta a bezprostředně poté se 

vrátily do domovského členského státu, aby tam vykonávaly profesní činnost, představuje 

zneužití unijního práva. S ohledem na pochybnosti o výkladu a článku 3 směrnice o usazování 

advokátů se Národní rada advokátní komory obrátila na Soudní dvůr s předběžnou otázkou 

v tom smyslu, zda mají vnitrostátní správní orgány ve světle obecné zásady zákazu zneužívání 

práva povinnost, aby do seznamu advokátů, kteří získali kvalifikaci v zahraničí, zapsaly italské 

státní příslušníky, kteří se dopustili jednání, jímž zneužili unijní právo, a zda směrnice brání 

vnitrostátní praxi, která těmto orgánům umožňuje zamítnout žádosti o zápis do seznamu 

advokátů, kteří získali kvalifikaci v zahraničí, pokud existují objektivní okolnosti, na jejichž 

základě se lze domnívat, že došlo ke zneužití unijního práva, aniž je dotčeno dodržování zásady 

proporcionality a zákazu diskriminace. Jinými slovy vyvstala otázka, zda unijní právo umožňuje 

využít výhodnějšího právního režimu za účelem kvalifikování se jako advokát i v případě, že 

tímto způsobem dojde k vyhnutí se uplatnění ustanovení členského státu, ve kterém je profese 

advokáta následně vykonávána. 

V první řadě je nezbytné podotknout, že Národní rada advokátní komory byla o zneužití 

práva, jak vyplývá z výše uvedeného, v daném případě přesvědčena. Ostatně ve své druhé 

předběžné otázce, pro případ kladného zodpovědní první předběžné otázky, se dotázala, zda 

musí být článek 3 směrnice považován za neplatný ve světle čl. 4 odst. 2 SEU, jelikož umožňuje 

se vyhýbat právní úpravě členského státu, která podmiňuje přístup k povolání advokáta složením 

státní zkoušky, je-li tato zkouška stanovena ústavou uvedeného členského státu a patří-li mezi 

základní zásady ochrany uživatelů právních služeb a řádného výkonu spravedlnosti. Nicméně jak 

stanovisko generálního advokáta, tak rozsudek Soudního dvora se ve vztahu ke zneužití práva 

vyznačují značnou stručností a spíše se věnují samotné přípustnosti žádosti o rozhodnutí o 

předběžné otázce v důsledku jejího předložení ze strany Národní rady advokátní komory. 

Odpověď na předběžné otázky tak z hlediska Soudního dvora byla, poměrně překvapivě, od 

počátku jasná
357

.  

Generální advokát s odkazem na článek 1 směrnice 98/5 a dřívější judikaturu Soudního 

dvora uvedl, že „právo státních příslušníků určitého členského státu zvolit si členský stát, v němž 

chtějí získat profesní titul, je nedílnou součástí výkonu základních svobod zaručených Smlouvami 

Evropské unie na jednotném trhu. V této souvislosti nelze přikládat žádný význam skutečnosti, že 

advokát je občanem hostitelského členského státu, nebo skutečnosti, že se případně rozhodl 
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  Jak ostatně uvádí sám generální advokát N. Wahl v bodě 82 svého stanoviska ve věci Torresi, C-58/13 „Mám 

však za to, že odpověď na uvedené otázky je vcelku zjevná“. 
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získat profesní titul v zahraničí s cílem využít příznivější právní předpisy, nebo konečně 

skutečnosti, že jeho žádost o zápis byla podána krátce po získání profesního titulu v 

zahraničí“
358

. Dále poté konstatoval, že směrnice 98/5 nepřipouští, aby byl zápis advokáta u 

příslušného orgánu v hostitelském členském státě podmíněn splněním dodatečných podmínek. 

V závěru svého stanoviska však poměrně překvapivě uvedl, že pokud jsou splněny objektivní a 

subjektivní prvky zneužití, mohou členské státy uplatnit zásadu zákazu zneužití práv, neboť „[v] 

některých případech totiž mohou existovat konkrétní okolnosti, které odůvodňují legitimní 

podezření z podvodného jednání. V takových konkrétních (a lze předpokládat, že relativně 

ojedinělých) případech může být namístě provedení podrobnějšího šetření možného 

zneužívajícího jednání před provedením zápisu. V této souvislosti mohou orgány hostitelského 

členského státu rovněž požádat o spolupráci příslušné orgány domovského členského státu podle 

článku 13 směrnice 98/5. Pokud by orgány hostitelského členského státu poté získaly 

jednoznačné důkazy o tom, že uchazeč získal profesní titul v domovském členském státě 

podvodným nebo nezákonným způsobem (například paděláním, úplatkářstvím nebo nepravdivým 

prohlášením), byly by oprávněny odmítnout zápis z důvodu zneužití práv“
359

. V této souvislosti 

je tedy evidentní, že generální advokát v teoretické rovině připustil možnost uplatnění zásady 

zákazu zneužití práva v této oblasti a zároveň učinil rovnítko mezi zneužití práva a podvodným 

nebo nezákonným jednáním, ačkoli se jedná o dva rozdílné pojmy. 

Ve svém stručném odůvodnění Soudní dvůr nejprve zopakoval, že článek 3 směrnice o 

usazování provádí úplnou harmonizaci podmínek vyžadovaných k využití práva usazování 

advokátů a že jedinou touto podmínkou může být pouze předložení průkazu oprávnění 

potvrzujícího zápis u příslušného orgánu v domovském státě. Soudní dvůr tedy stanovil, že 

předložení průkazu oprávnění potvrzujícího zápis u příslušného orgánu v domovském členském 

státě příslušnému orgánu v hostitelském členském státě se jeví jako jediná podmínka, kterou má 

být podmíněn zápis dotyčného jednotlivce v hostitelském členském státě, který mu umožní 

výkon činnosti v tomto posledně uvedeném členském státě pod profesním označením 

udělovaným v domovském členském státě
360

. Tuto podmínku přitom oba žadatelé o zápis do 

advokátní komory splnili.  

Následně se ve své argumentaci zaměřil na posouzení objektivního a subjektivního 

prvku. V tomto ohledu Soudní dvůr připomenul, že cílem směrnice o usazování je usnadnit 

výkon povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém advokát získal odbornou 
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  Tamtéž, body 87 a 88. 
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  Tamtéž, bod 95. 
360

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. července 2014, Torresi, C-58/13, bod 39. 
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kvalifikaci. V tomto ohledu tedy není naplněn objektivní prvek zneužití, neboť jednání obou 

jednotlivců naopak cíle směrnice naplňuje, přičemž Soudní dvůr v této souvislosti navázal na 

výše uvedené stanovisko generálního advokáta a stanovil, že „[s]kutečnost, že se státní 

příslušník členského státu, který v tomto státě získal vysokoškolský titul, odebere do jiného 

členského státu za účelem získat zde odbornou kvalifikaci advokáta a poté se vrátí do členského 

státu, jehož je státním příslušníkem, aby tam vykonával povolání advokáta pod profesním 

označením udělovaným v členském státě, ve kterém byla získána odborná kvalifikace, tak 

představuje jeden z případů, kdy je dosaženo cíle směrnice 98/5, a nemůže sama o sobě 

představovat zneužití práva usazování vyplývajícího z článku 3 směrnice 98/5.“
361

 

Stejně tak Soudní dvůr neshledal ani naplnění subjektivního prvku a dospěl k závěru, že 

uvedené jednání nepředstavuje zneužití unijního práva, jelikož „okolnost, že se státní příslušník 

členského státu rozhodl získat odbornou kvalifikaci v jiném členském státě než ve státě svého 

bydliště s cílem využít tam výhodnějších právních předpisů, není sama o sobě dostačující k 

učinění závěru o zneužití této svobody.“
362

 

Soudní dvůr tedy uvedl, že rozhodnutí získat odbornou kvalifikaci v jiném členském státě 

s cílem využít výhodnějších předpisů hmotněprávních předpisů tohoto členského státu 

nepředstavuje samo o sobě zneužívající jednání. Tato argumentace ale vznáší otázku, do jaké 

míry může předmětná směrnice sloužit jako nástroj k obcházení vnitrostátní právní úpravy.   

Sama směrnice totiž v bodě 7 odůvodnění uvádí, že „vzhledem k tomu, že při sledování 

svého cíle tato směrnice nestanovuje žádná pravidla týkající se čistě vnitrostátních situací, a 

pokud tak činí, tak pouze v míře nezbytné k účinnému dosažení svého účelu; že se zejména 

nedotýká vnitrostátních právních předpisů upravujících přístup k povolání advokáta a jeho 

výkon pod profesním označením používaným v hostitelském členském státě“. Z okolností této 

věci však vyplývá, že navzdory formálnímu dodržení podmínek unijního práva je dosažený 

výsledek v rozporu s cílem směrnicí sledovaným, zejména pak s přihlédnutím k možnosti 

vykonávat činnost advokáta pod označením hostitelského členského státu dle článku 10 

směrnice, tedy jako plně integrovaný advokát postavený na roveň advokátům řádně 

kvalifikovaným dle vnitrostátního práva (aniž by musel skládat zkoušku způsobilosti ve smyslu 

čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 89/48/EHS)
363

. 
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  Tamtéž, bod 49. 
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  Tamtéž, bod 50. 
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  Na tento aspekt upozorňuje IERMANO, Anna. Il favor della Corte di giustizia dell'Unione europea per gli 

abogados italiani: note a margine della sentenza Torresi del 17 luglio 2014, 2015, Studi sull'integrazione 

europea, s. 140 až 145. 
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V této souvislosti je tedy třeba poukázat na skutečnost, že v odůvodnění Soudního dvora 

se zcela vytrácí posouzení širšího kontextu celé situace a místo toho dochází pouze 

k formalistické aplikaci ustanovení směrnice
364

, přičemž uplatnění dvousložkového testu je 

redukováno na pouhý odkaz na dřívější judikaturu, aniž by byl proveden konkrétní přezkum 

dotčeného jednání za účelem ověření, zda jsou konkrétně naplněny podmínky zneužívajícího 

jednání. Soudní dvůr v zásadě dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro konstatování 

zneužití práva, neboť smyslem a účelem směrnice je právě vytvořit takové podmínky, aby se 

jednotlivci mohli přesunout do jiného členského státu za účelem získání potřebné kvalifikace a 

následně se navrátit do svého „domovského“ členského státu, což bylo v dané situaci naplněno. 

 Účel směrnice však zajisté nespočívá ve vytváření regulační soutěže jednotlivých 

právních řádů členských států a prostředí, ve kterém budou absolventi právnických fakult uměle 

vytvářet podmínky k tomu, aby kvalifikaci pro výkon povolání advokáta získali ve státě, který 

má podmínky pro získání nejjednodušší (resp. skoro žádné) a následně ji uplatňovali v členském 

státě, jehož jsou navíc státní příslušníci a ve kterém získali potřebné univerzitní vzdělání. 

Vzhledem k faktu, že naprostá většina advokátů usazených v Itálii má italskou státní příslušnost 

a většina z těchto advokátů je kvalifikována ve Španělsku je zřejmé, že směrnice byla italskými 

absolventy právnických fakult využívána k obcházení přísnějších italských vnitrostátních 

předpisů. Tato praxe byla ostatně kritizována italskou Státní radou v rozhodnutí navazujícím na 

rozsudek Soudního dvora ve věci Consiglio Nazionale degli Ingegneri, kdy Státní rada 

konstatovala, že je nezbytné zamezit případům, kdy se do jiného členského státu „nepřesouvá 

diplomovaný odborník, ale spíše italský diplom, a to za účelem získání určitého osvědčení, 

návratu do Itálie a uplatňování tohoto osvědčení v Itálii“
365

.  

Jak dále vyplývá z dostupných informací, dotčené osoby se do Španělska vydaly pouze 

za účelem splnění formálních požadavků, které jim ve spojení se směrnicí o usazování umožnily 

požádat o zápis do advokátní komory v členském státě, ve kterém získaly univerzitní vzdělání. 

Jakýkoli účinný výkon svobody usazování předpokládaný směrnicí, tedy odstranění překážek 

volného pohybu, se kterými se potýkají kvalifikovaní advokáti, případně možnost uspokojování 

potřeb uživatelů právních služeb, zůstal nenaplněn, neboť v daném případě došlo pouze 

k formálnímu splnění kvalifikačních požadavků, o čemž vypovídá i to, že k podání žádosti o 
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  Blíže k formalistickému výkladu v této věci viz MASTROIANNI, Roberto, ARENA, Amedeo. Free movement 

of lawyers and the Torresi judgment: a bridge too far?, 2015, European Constitutional Law Review Vol. 11, s. 

373 až 388. 
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  Rozhodnutí Consiglio di Stato č. 7496 ze dne 30. listopadu 2009. 
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zápis do italské advokátní komory došlo necelé tři měsíce po zapsání do španělské advokátní 

komory.  

S tímto krátkým časovým úsekem souvisí i subjektivní prvek zneužití. Soudní dvůr se 

s ním vypořádal s poukazem na to, že směrnice v žádném případě nestanoví, že zápis advokáta u 

příslušného orgánu hostitelského členského státu může být podmíněn splněním určité doby praxe 

advokáta v domovském členském státě. Soudní dvůr tak zdá se zcela opomenul to, že zásada 

zákazu zneužití práva naopak předpokládá, že formální podmínky stanovené unijní úpravou 

budou dodrženy. V tomto případě tak mělo dojít spíše k posouzení toho, zda absence výkonu 

činnosti v domovském členském státě není, ve spojitosti s dalšími faktory, zneužívajícím 

jednáním. Pokud by totiž sama směrnice určitou délku praxe vyžadovala, nebyly by v takovém 

případě splněny podmínky k zápisu do seznamu usazených advokátů a žádost by byla zamítnuta, 

zcela jistě by se ale nejednalo o zneužití unijního práva. Místo podrobení daného jednání 

kritériím zneužití práva, které si Soudní dvůr ve své předchozí judikatuře stanovil, tak pouze 

formalisticky odkázal na text směrnice a nikterak nevzal v úvahu „čistě umělý charakter těchto 

operací“. Uvedené jednání se navíc velmi podobá tomu, jaké generální advokát P. Maduro 

posoudil jako zneužívající v oblasti uznávání odborného vzdělávání
366

. 

 

3.3.3. Volný pohyb fyzických osob 

Další oblastí unijního práva, které se tato práce věnuje v souvislosti se zneuž itím práva k 

obcházení vnitrostátní právní úpravy, je volný pohyb osob. V této oblasti však zpravidla 

nedochází k tomu, že by se hospodářský subjekt zneužívajícího jednání dopouštěl za účelem 

získání výhod plynoucích z právního řádu určitého členského státu, které lze získat pouze 

prostřednictvím uplatnění unijního práva, ale k tomu, že hospodářský subjekt se přesouvá do 

jiného členského státu za účelem uplatnění právní úpravy obsažené v unijní právní úpravě.  
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  Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06, bod 52 

„Jestliže by se naproti tomu státní příslušník chtěl v členském státě A, kde ukončil celé své akademické 

vzdělání, které mu neumožňuje přístup k povolání, o něž má v uvedeném státě zájem, nebo v členském státě C 

dovolávat diplomu, který získal v členském státě B a který mu v tomto státě takový přístup umožňuje, aniž by 

však získal jakoukoli odbornou nebo akademickou praxi přičitatelnou členskému státu, který vydal uvedený 

diplom, jinými slovy, aniž by studoval v rámci vzdělání, které uvedený stát B poskytuje, nebo pracoval v tomto 

státě, lze důvodně pochybovat o existenci účinného výkonu volného pohybu, jelikož v hostitelském členském 

státě k žádné činnosti nedošlo.“ 
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3.3.3.1. Směrnice 2004/38/ES a soft law 

Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států Evropské unii se spolu 

s volným pohybem služeb a svobodou usazování řadí k základním svobodám zakotveným 

v unijním právu a tvoří základ unijní integrace. Volný pohyb osob mezi členskými státy EU, 

upravený článkem 21 SFEU, byl po dlouho dobu vázán na ekonomickou aktivitu osoby 

nacházející se v hostitelském členském státě, přičemž směrnice 2004/38/ES v návaznosti na 

dřívější judikaturu Soudního dvora
367

 zakotvila právo pohybovat se a pobývat v jiném členském 

státě také ekonomicky neaktivním občanům Unie. Lze ji tak považovat za nejdůležitější předpis 

sekundárního práva v oblasti volného pohybu osob
368

, který kodifikoval dříve roztříštěnou právní 

úpravu volného pohybu osob na úrovni sekundárního práva EU a revidoval tehdejší nástroje 

unijního práva, aby bylo zjednodušeno a posíleno právo volného pohybu a pobytu pro občany 

Unie a jejich rodinné příslušníky
369

.  

Stejně jako v kterékoliv jiné právní oblasti se však i zde mohou objevit případy 

jednotlivců, kteří se snaží výhod volného pohybu zneužít, aby obešli vnitrostátní pravidla 

upravující oblast přistěhovalectví. Zneužívání tohoto práva tak základní právo občanů EU na 

volný pohyb bezpochyby narušuje a účinné řešení tohoto zneužívání je tudíž pro zachování práva 

na volný pohyb nezbytné
370

. 

Jak bylo nastíněno výše, zneužívající jednání, jež vychází ze směrnice 2004/38, se od 

obcházení vnitrostátní právní úpravy v oblasti uznávání odborných kvalifikací liší v tom smyslu, 

že zatímco v případě uznání odborné kvalifikace se hospodářský subjekt přesouvá do jiného 

členského státu za účelem dosažení výhodnějších podmínek pro získání dotčené kvalifikace, 

jejíhož uznání se domáhá v hostitelském členském státě (na základě unijního práva), tak v oblasti 

volného pohybu osob je přesunem do jiného členského státu sledováno pouze „spuštění“ 

použitelnosti unijního práva vyplývajícího ze směrnice a použitelná právní úprava v tomto 

členském státě je tedy z tohoto hlediska zcela irelevantní. Přesun do předmětného členského 

státu tedy není činěn za účelem uplatnění výhodnější vnitrostátní legislativy, nýbrž pouze za 

účelem umělého vytvoření přeshraniční situace, která je předpokladem pro uplatnění výhod 

plynoucích ze směrnice 2004/38 a tedy obejítí vnitrostátní právní úpravy týkající se této oblasti.  

                                                 
367

  Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1998, Martínez Sala, C-85/96. 
368

  TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, pozn. 121. 
369

  Viz bod 3 odůvodnění směrnice. 
370

  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva 

na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky 

třetích zemí v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU (COM/2014/0604 final). 
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Směrnice 2004/38 se přitom řadí k těm aktům unijního práva, které ve svém normativním 

textu výslovně odkazují na zneužití práva, a to v článku 35, nadepsaném „Zneužití práv“, který 

uvádí, že „[č]lenské státy mohou přijmout potřebná opatření k odepření, pozastavení nebo 

odnětí jakéhokoliv práva přiznaného touto směrnicí v případě zneužití práv nebo podvodu, 

například účelových sňatků. Veškerá taková opatření musí být přiměřená a spojená s procesními 

zárukami stanovenými v článcích 30 a 31“. Rozsah oprávnění členských států je v tomto ohledu 

velmi široký: zahrnuje jak opatření ex ante (odmítnutí práva), tak ex post (pozastavení a odejmutí 

již přiznaného práva). Pro jedno i druhé stačí, aby existovalo zneužití práva nebo podvod, pokud 

to bylo předtím v každém jednotlivém případě prokázáno
371

. Odkaz na možné zneužití práva je 

rovněž uveden v bodě 28 odůvodnění směrnice, který uvádí, že „[č]lenské státy by měly mít 

možnost přijmout potřebná opatření k ochraně před zneužíváním práv nebo podvody, a zejména 

před účelovými manželstvími nebo jakoukoliv jinou formou vztahů uzavíraných výlučně za 

účelem získání práva na volný pohyb a pobyt“. Není bez zajímavosti, že vnitrostátní ustanovení 

transponující toto ustanovení směrnice do vnitrostátního právního řádu České republiky pak 

odkazuje nikoli na obecný pojem zneužití práva, ale pracuje přímo s koncepcí obcházení 

vnitrostátní právní úpravy, když mezi důvody zamítnutí žádosti o vydání povolení 

k přechodnému pobytu uvádí mimo jiné to, že „žadatel [se] dopustil obcházení tohoto zákona s 

cílem získat povolení k přechodnému pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel 

manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství“
372

. 

Předmětné ustanovení týkající se zneužití práva nebylo součástí původního návrhu 

Komise
373

 a bylo do konečného znění směrnice přidáno až Radou v průběhu legislativního 

projednávání návrhu
374

, tedy na základě iniciativy členských států. S ohledem na skutečnost, že 

právo státního příslušníka Unie pobývat v jiném členském státě je základním právem, nemohou 

být opatření přijatá členským státem v boji proti zneužití práva takové povahy, aby odrazovala 

občany EU a jejich rodinné příslušníky od toho, aby využívali svého práva volného pohybu nebo 

nepřiměřeně zasahovala do jejich legitimních práv. Uplatňování těchto opatření, určených 

k ochraně před zneužitím práva, ze strany členských států musí tedy samozřejmě dodržovat 

základní práva, jako je právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces (článek 47 Listiny) 

                                                 
371

  Stanovisko generálního advokáta C. Sáncheze-Bordony ve věci SM, C-129/18, bod 113. 
372

  § 87e odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. 
373

  Proposal for a European Parliament and Council Directive on the right of citizens of the Union and their family 

members to move and reside freely within the territory of the Member States. COM (2001) 257. 
374

  Viz TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, Tomáš, pozn. 7, s. 93. 
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a právo na obhajobu (článek 48 Listiny), musí být přiměřená a spojená s procesními zárukami 

stanovenými směrnicí
375

.  

Samotné zneužití práva není ve směrnici definováno, což by s ohledem na vnitrostátní 

„transpoziční definice“ mohlo vést k nejednotnému uplatňování tohoto ustanovení směrnice. 

Komise tedy vydala sdělení
376

, ve kterém blíže definuje zneužití práv v této oblasti následovně: 

„Pro účely směrnice může být zneužití definováno jako chování, jež má sloužit výlučně účelu, 

kterým je získání práva volného pohybu a pobytu podle práva Společenství, a které formálně 

splňuje podmínky stanovené právem Společenství, ale není v souladu s účelem těchto norem“.  

Zneužívající jednání v této oblasti zpravidla nabývá formy účelových sňatků mezi 

státními příslušníky třetích zemí a občany uplatňujícími své právo na volný pohyb v rámci EU, 

které jsou definovány jako sňatky uzavřené výlučně za účelem získání práva volného pohybu a 

pobytu podle směrnice, na které by jinak dotyčná osoba neměla nárok. 

Komise tedy v uvedeném sdělení definovala určité indikátory
377

, které zpochybňují 

hypotézu zneužití práva
378

. Zároveň Komise v tomto sdělení demonstrativně nastínila i soubor 

skutečností, které indikují možný úmysl zneužití práv přiznaných směrnicí výlučně za účelem 

obejití vnitrostátních právních předpisů upravujících přistěhovalectví
379

.  

                                                 
375

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2008, Metock, C-127/08, body 74 a 75. 
376

  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 

2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států. 
377

  Viz Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 

2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států. 
378

  Kritéria, které poukazují na to, že zneužití unijního práva je nepravděpodobné, jsou následující: 

 - manžel, který je státním příslušníkem třetí země, by bez problémů získal právo pobytu sám nebo již legálně 

pobýval v členském státě občana EU předtím; 

 - pár byl před sňatkem v dlouhodobém vztahu; 

 - pár měl společné bydliště/domácnost po dlouhou dobu; 

 - pár přijal vážný dlouhodobý právní nebo finanční závazek se společnou odpovědností (hypotéka na bydlení 

atd.); 

 - manželství trvá dlouhou dobu. 
379

  Vnitrostátní orgány mohou zejména zohlednit následující faktory: 

 - pár se před svatbou nikdy nesetkal, 

 - pár se neshoduje, pokud jde o jejich osobní údaje, o okolnosti jejich prvního setkání nebo důležité osobní 

informace, které se jich týkají, 

 - pár nemluví společným jazykem, kterému oba rozumí, 

 - důkaz o peněžní částce nebo daru, které byly předány, aby byl sňatek uzavřen (s výjimkou peněž nebo darů, 

které byly předány jako věno v kulturách, kde je to běžnou praxí), 

 - v minulosti jednoho nebo obou manželů existuje důkaz o předchozích účelových sňatcích nebo jiných 

formách zneužití a podvodu, jejichž účelem bylo nabytí práva pobytu, 

 - rozvoj rodinné života pouze tehdy, kdy byl přijat příkaz k vyhoštění, 

 - pár se rozvedl krátce potom, co státní dotyčný příslušník třetí země získal právo pobytu. 
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Ve vztahu k hodnocení indikátorů Evropská komise uvedla, že jejich naplnění by mělo 

být důvodem pro zahájení šetření, nikoli však pro automatické shledání předmětného manželství 

za účelové, neboť v každém případě je nutné hodnotit kritéria v rámci všech okolností 

jednotlivého případu. Závěrem pak Komise poukázala na skutečnost, že „[d]ůkazní břemeno 

nesou orgány členských států, které se snaží omezit práva podle této směrnice. Orgány musí být s 

to případ přesvědčivě doložit, přičemž musí respektovat všechny hmotněprávní záruky popsané v 

předchozích oddílech. V případě odvolání je úkolem vnitrostátních soudů ověřit, zda v 

jednotlivých případech došlo ke zneužití, přičemž důkaz o této skutečnosti musí být podán v 

souladu s vnitrostátními právními předpisy, za předpokladu, že tím není dotčena účinnost práva 

Společenství“. 

Směrnice tedy v návaznosti na občanství Unie upravuje právo občana EU svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských států, čímž dochází k realizaci jedné ze základních 

svobod vnitřního trhu. Unijní občané, kteří se usadí v jiném členském státě, jehož nejsou státními 

příslušníky, požívají práva sloučení rodiny za velmi benevolentních podmínek. Naopak sloučení 

rodiny v případě státních příslušníků třetích zemí a unijních občanů, kteří nevykonali svobodu 

volného pohybu a nepřesunuli se do jiného členského státu, je upraveno vnitrostátním právem 

členského státu, jehož je unijní občan státním příslušníkem. V důsledku toho některé členské 

státy uplatňují na své státní příslušníky přísnější pravidla, než jaká unijní právní úprava stanoví 

pro unijní občany
380

. To státnímu příslušníkovi členského státu, který nesplňuje podmínky 

stanovené domovským členským státem, umožňuje prostřednictvím unijního práva, resp. 

přesunu do jiného členského státu tyto vnitrostátní pravidla obejít, což má za následek uplatnění 

příznivější právní úpravy týkající se sloučení rodiny v jeho prospěch. 

Soudní dvůr v tomto ohledu několikrát uvedl
381

, že rodinní příslušníci unijního občana si 

při návratu do domovského členského státu tohoto státního příslušníka ponechávají nabytá práva, 

přičemž jedinou podmínkou je to, aby se jednalo o „skutečný pobyt“ v jiném členském státě. 

V takovém případě rodinný příslušník nemusí splňovat podmínky pro sloučení rodiny stanovené 

vnitrostátním právem dotčeného členského státu. V případě neexistence takovéhoto odvozeného 

práva pobytu by totiž občan Unie mohl být odrazen od opuštění členského státu, jehož má státní 

příslušnost, za účelem využití svého práva pobytu v jiném členském státě podle čl. 21 odst. 1 

                                                 
380

  Takzvaná obrácená diskriminace, viz např. VAN ELSUWEGE, Peter a KOCHENOV, Dimitry. On the Limits 

of Judicial Intervention: EU Citizenship and Family Reunification Rights, in European Journal of Migration 

and Law, 2011, s. 443 a násl., HANF, Dominik. Reverse Discrimination in EU Law: Constitutional 

Aberration, Constitu-tional Necessity, or Judicial Choice?, in Maastricht Journal of European and 

Comparative Law, 2011, s. 29 a násl. nebo DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 5, s. 321. 
381

  Viz např. rozsudky Soudního dvora ze dne 7. července 1992, Singh, C-370/90, ze dne 23. září 2003, Akrich, C-

109/01, ze dne 12. března 2014, O., C-456/12, ze dne 12. července 2018, Banger, C-89/17. 
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SFEU, z důvodu, že nemá jistotu, zda bude moci v členském státě původu pokračovat v 

rodinném životě se svými blízkými příbuznými, který byl takto rozvinut nebo upevněn v 

hostitelském členském státě
382

. 

 

3.3.3.2. Restriktivní výklad unijního práva v oblasti volného pohybu osob? 

Dřívější přístup Soudního dvora ke zneužívajícím jednání v této oblasti lze velmi dobře 

ilustrovat na rozsudku ve věci Akrich
383

, který se týkal předchozí právní úpravy v oblasti 

volného pohybu
384

. Projednávaná věc se týkala marockého státního příslušníka, který byl 

opakovaně vyhoštěn ze Spojeného království, přičemž poté se nelegálně vrátil, oženil se s 

britskou státní příslušnicí a následně požádal o povolení k pobytu jakožto manžel státní 

příslušnice Spojeného království. Namísto toho byl však vyhoštěn do Dublinu, kde byla jeho 

manželka usazena. Po několika měsících, kdy oba v Irsku pracovali, se rozhodli vrátit do 

Spojeného království. Pan Akrich podal s odkazem na rozsudek ve věci Singh
385

 žádost o zrušení 

příkazu k vyhoštění a o vstupní povolení. Za této situace bylo zcela zřejmé, že manželé se 

přestěhovali do Irska s cílem následného využití práv vyplývajících z unijního práva
386

, zároveň 

však nebylo pochyb o tom, že manželství není fingované, resp. účelové (marriage of 

convenience). Podstatou předběžné otázky příslušného předkládajícího soudu tedy bylo, zda v 

případě, že je státní příslušník členského státu sezdán se státním příslušníkem třetího státu, který 

nesplňuje podmínky stanovené vnitrostátním právem pro vstup nebo pobyt, a oba se přestěhují 

do jiného členského státu s úmyslem využít práv přiznaných unijním právem, může členský stát 

původu toto jednání považovat za zneužití práva (vyhnutí se použití vnitrostátní právní úpravy) a 

odmítnout udělit právo ke vstupu na území. 

                                                 
382

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. června 2018, Coman, C-673/16, bod 24 „pokud byl při skutečném pobytu 

občana Unie v jiném členském státě, než jehož má státní příslušnost, na základě a za dodržení podmínek 

stanovených směrnicí 2004/38, v tomto členském státě rozvíjen nebo upevněn rodinný život, užitečný účinek 

práv, která pro dotyčného občana Unie vyplývají z čl. 21 odst. 1 SFEU, vyžaduje, aby rodinný život, který tento 

občan vedl v uvedeném členském státě, mohl po jeho návratu do členského státu, jehož má státní příslušnost, 

pokračovat prostřednictvím přiznání odvozeného práva pobytu dotyčnému rodinnému příslušníkovi, který je 

státním příslušníkem třetího státu“.  
383

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. září 2003, Akrich, C-109/01. 
384

  Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, 

směrnice Rady ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a 

jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství a směrnice Rady 64/227/EHS ze dne 25. února 1964 o 

koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z 

důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. 
385

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 1992, Singh, C-370/90. Podle tohoto rozsudku měl unijní občan, 

jenž využil práva volného pohybu, právo na to, aby jeho domovský členský stát vpustil na své území a umožnil 

zde pobyt rodinnému příslušníkovi pocházejícímu ze třetí země, který s ním pobýval v jiném členském státě. 
386

  Viz stanovisko generálního advokáta L. A. Geelhoeda ve věci Akrich, C-109/01, bod 172. 
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Pokud jde o samotnou použitelnost předmětného nařízení, Soudní dvůr ji při uplatnění 

restriktivního výkladu vyloučil s odkazem na nesplnění podmínky předchozího legálního pobytu 

neunijního rodinného příslušníka v členském státě v okamžiku, kdy se svou unijní manželkou 

přemisťoval do jiného členského státu. Soudní dvůr nicméně zároveň dodal, že v dané situaci je 

vhodné vzít v úvahu právo na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
387

. 

Co se naopak týče otázky zneužití, Soudní dvůr na druhou stranu uvedl, že není 

podstatné, jaký úmysl občana Unie k výkonu svobody volného pohybu vedl, pokud v této 

souvislosti vykonával nebo vykonává skutečnou a efektivní činnost. Soudní dvůr v této 

souvislosti uvedl, že „[t]akovéto úmysly nejsou rozhodné ani při posuzování právní situace 

manželského páru v okamžiku návratu do členského státu, jehož je pracovník státním 

příslušníkem. Takovéto jednání nemůže být považováno za zneužití […], a to ani když manžel 

nebo manželka neměli právo pobytu v členském státě, jehož je pracovník státním příslušníkem 

v okamžiku, kdy se manželský pár usadil v jiném členském státě“
388

. Každopádně i ve vztahu 

k výše uvedenému skutkovému vztahu tedy Soudní dvůr odmítl, že by takovéto jednání 

představovalo zneužití práva, které de facto připouští pouze v případě, pokud by unijní práva 

byla uplatňována „v rámci fingovaných manželství uzavřených s cílem obejít ustanovení týkající 

se vstupu a pobytu státních příslušníků třetích států“
389

, čímž v zásadě stanoví výjimku 

z irelevantnosti úmyslu, a naopak se uchyluje k restriktivnímu výkladu unijního práva, kterým do 

značné míry „podrývá“ volný pohyb osob tím, že z uplatňování této základní svobody vylučuje 

situace, ve kterých není naplněna podmínka předchozího legálního pobytu v členském státě
390

. 

Toto odůvodnění Soudního dvora je o to pozoruhodnější, že tento rozsudek byl vydán pouze 

několik let po vynesení rozsudku ve věci Emsland-Stärke, ve které Soudní dvůr pro účely 

konstatování zneužití práva, ačkoli v jiném kontextu, stanovil subjektivní a objektivní prvek. 

V projednávané věci však vůbec k posouzení subjektivního prvku, tedy úmyslu jednotlivce, 

nepřistoupil, nýbrž pouze stanovil, že úmysl není relevantní, jestliže jednotlivec v jiném 

členském státě vykonává nebo hodlá vykonávat skutečnou a efektivní činnost. Jinými slovy, 

v pojetí Soudního dvora nemůže existovat zneužívající povaha přesunu do jiného členského státu 

v případě, že se jednotlivec dovolává svého postavení na základě volného pohybu osob. 
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  V současné době je toto právo zakotveno v článku 7 Listiny základních práv EU. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. září 2003, Akrich, C-109/01, bod 56. 
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  Tamtéž, bod 57. 
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  LANG, Alessandra. Ingresso e soggiorno nell'Unione europea del coniuge non comunitario del lavoratore 

migrante, 2004, Diritto pubblico comparato ed europeo, s. 241 až 246. 
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Nicméně restrikivní podmínka předchozího legálního pobytu v jiném členském státě, 

stanovená v rozsudku Akrich, zavdala příčinu k podání dalších žádostí o rozhodnutí o předběžné 

otázce
391

. 

 

3.3.3.3. Odmítnutí restriktivního výkladu unijního práva v návaznosti na přijetí směrnice 

2004/38/ES 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci Metock
392

 byla první věcí, ve které se 

Soudní dvůr zabýval výkladem článku 35 směrnice. Tato žádost byla podána v rámci sporu 

týkajícího se čtyř spojených řízení, v nichž se čtyři neúspěšní žadatelé o azyl domáhali zrušení 

rozhodnutí, kterými jim bylo zamítnuto povolení k pobytu jakožto státním příslušníkům třetí 

země, kteří uzavřeli manželství s občankami Unie usazenými v Irsku. V návaznosti na uzavření 

manželství požádali o pobytovou kartu na základě požívání postavení manžele státního 

příslušníka členského státu legálně pobývajícího v Irsku. Udělení této pobytové karty bylo 

zamítnuto z toho důvodu, že žadatelé neprokázali, že před svým příchodem do Irska legálně 

pobývali v jiném členském státě, jak stanoví vnitrostátní právní úprava v Irsku. Žadatelé tedy 

namítali, že podmínka předchozího legálního pobytu v jiném členském státě, vyžadovaná 

vnitrostátní právní úpravou, je v rozporu s ustanoveními směrnice 2004/38. Podstatou předběžné 

otázky tak bylo, zda může být použití ustanovení směrnice 2004/38 podmíněno legálním 

pobytem v jiném členském státě. 

Soudní dvůr v tomto rozsudku s odkazem na přijetí směrnice 2004/38 přehodnotil svou 

předchozí judikaturu, podle které státní příslušník třetí země, který je manželem nebo manželkou 

občana Unie, musí za účelem požívání předmětných unijních práv legálně pobývat v některém 

členském státě a stanovil, že „pokud jde o rodinné příslušníky občana Unie, žádné ustanovení 

směrnice 2004/38 nepodmiňuje její použití skutečností, že předtím pobývali v některém členském 

státě“. Soudní dvůr konkrétně uvedl, že závěr o nepoužitelnosti unijního práva v případě absence 

předchozího legálního pobytu „musí být přehodnocen. Požívání takových práv totiž na 

předchozím legálním pobytu takového manžela nebo manželky v jiném členském státě záviset 

nemůže. Tentýž výklad musí být přijat a fortiori, pokud jde o směrnici 2004/38, která změnila 

nařízení č. 1612/68 a zrušila dřívější směrnice o volném pohybu osob. Jak totiž vyplývá z jejího 

třetího bodu odůvodnění, je cílem směrnice 2004/38 zejména to, ‚aby se právo volného pohybu a 
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  Viz rozsudky Soudního dvora ze dne 9. ledna 2007, Jia, C-1/05 a ze dne 25. července 2008, Metock, C-127/08. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2008, Metock, C-127/08. 
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pobytu všech občanů Unie […] posílilo‘“
393

. Odklon od své předchozí judikatury založil Soudní 

dvůr mimo jiné právě na skutečnosti, že členské státy mají možnost se případným zneužívajícím 

praktikám bránit na základě přijaté směrnice, neboť „v souladu s článkem 35 směrnice 2004/38 

mohou členské státy přijmout potřebná opatření k odepření, pozastavení nebo odnětí jakéhokoliv 

práva přiznaného touto směrnicí v případě zneužití práv nebo podvodu, například účelových 

sňatků, přičemž veškerá taková opatření musí být přiměřená a spojená s procesními zárukami 

stanovenými v uvedené směrnici.“
394

. Soudní dvůr tak navázal na stanovisko generálního 

advokáta v této věci, který k této problematice rovněž odkázal na přijetí předmětné směrnice a 

uvedl, že „[č]lánek 35 upravuje výhradu pro případy zneužití práva nebo podvodu. Samozřejmě, 

jde především o případy účelových sňatků, ale lze se také domnívat, že zneužití práva zahrnuje 

rovněž snahu o protiprávní vyhnutí se uplatnění vnitrostátních právních předpisů v oblasti 

přistěhovalectví v případě Akrich“
395

, a zároveň přiznal pojmu zneužití práva uvedenému ve 

směrnici účinek obdobný výjimkám stanoveným primárním právem k omezení volného pohybu 

osob, neboť podřídil uplatnění pojmu zneužití práva zásadě proporcionality
396

.  

Soudní dvůr tak odmítnutím podmínky předchozího legálního pobytu, která byla 

stanovena v rozsudku Akrich, do značné míry otevřel prostor pro účelové využívání práva 

volného pohybu osob za účelem obcházení vnitrostátních imigračních předpisů. Revokování 

tohoto pravidla a zároveň konstatování toho, že účel, pro který se unijní občan rozhodne využít 

práva na volný pohyb, není relevantní, neboť relevantní je pouze samotné vykonání volného 

pohybu, může vést k několika problematickým důsledkům  „využití“ práva volného pohybu, na 

které upozorňuje R. Král
397

: 

- unijní občan může dosáhnout legalizace pobytu neunijního rodinného příslušníka tím, 

že se dočasně přemístí do jiného členského státu a vykoná tak volný pohyb, čímž založí 

působnost předmětné směrnice; 

- odmítnutý žadatel o azyl může legalizovat svůj pobyt prostřednictvím sňatku s unijním 

občanem z jiného členského státu, který ve státě azylového řízení vykonává právo volného 

pohybu, anebo s občanem státu azylového řízení, který vykoná právo volného pohybu v jiném 

členském státě. 
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  Tamtéž, body 58 a 59. 
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  Tamtéž, bod 75. 
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  Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Metock, C-127/08, bod 14. 
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  DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 7, s. 296. 
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  KRÁL, Richard a kol. Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných opatření. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 54 a 55, ISBN 978-80-87146-52-1. 
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3.3.3.4. Nezbytnost individuálního posouzení za účelem konstatování zneužívajícího jednání 

Dalším zásadním rozsudkem z této oblasti je rozsudek ve věci McCarthy
398

, ve kterém 

vyvstala otázka, zda mohou členské státy za účelem zabránění zneužití práv na základě článku 

35 směrnice přijmout pouze individuální opatření nebo rovněž preventivní opatření s obecnou 

působností, v projednávané věci tedy konkrétně toho, zda může Spojené království podmiňovat 

vstup rodinných příslušníků státního příslušníka Unie, kteří pobývají v jiném členském státě a 

získali zde pobytovou kartu rodinného příslušníka, na své území držením speciálního dokladu 

vydávaného zastupitelskými úřady. Projednávaná věc se týkala státní příslušnice třetího státu, 

která bydlela s manželem a dcerou, občany Spojeného království, v jiném členském státě, ve 

Španělsku, a která měla zájem je doprovázet při krátkodobých cestách do členského státu, jehož 

jsou státními příslušníky. Příslušný orgán Spojeného království v zásadě tvrdil, že tento 

požadavek je odůvodněn jakožto potřebné opatření na základě článku 35 směrnice a dále 

poukázal na to, že existuje problém se systematickým zneužíváním práv ze strany státních 

příslušníků třetích států, přičemž tyto obavy sdílel i předkládající soud. 

Vnitrostátní právní úprava Spojeného království vyžadovala, aby každý rodinný 

příslušník občana Unie, který není státním příslušníkem žádného členského státu, získal předem 

povolení ke vstupu, čímž presumovala existenci obecného rizika zneužití práv, aniž by 

docházelo k jakémukoli konkrétnímu posouzení vlastního jednání dotčené osoby v souvislosti s 

případným zneužitím práv. Při neexistenci výslovného ustanovení ve směrnici 2004/38 nemůže 

skutečnost, že členský stát čelí, jak uvádělo Spojené království, vysokému počtu případů zneužití 

práv nebo podvodů páchaných státními příslušníky třetích států využívajícími fingovaných 

manželství nebo padělaných pobytových karet, odůvodňovat přijetí takového opatření, o jaké se 

jedná v původním řízení, jež vychází z hledisek obecné prevence, přičemž je vyloučeno 

jakékoliv specifické posouzení vlastního jednání dotčené osoby.  

Generální advokát ve svém stanovisku ve vztahu k ověření zneužití práva odkázal na 

nezbytnost provést dvousložkový test za účelem ověření objektivních a subjektivních prvků. 

Pokud jde o objektivní prvek, tedy dodržení formálních podmínek směrnice a nedosažení jejího 

cíle, generální advokát připomněl, že přezkum jednání napadeného v rámci zneužití práva musí 

být proveden in concreto a že článek 35 směrnice 2004/38 vyžaduje zjištění zneužití práva 

v konkrétním případě
399

, tudíž cíle předmětné právní úpravy bylo dosaženo, neboť výkon práva 

pohybu žalobců v původním řízení vedl de facto k jejich usazení v jiném členském státě, a sice 

                                                 
398

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2014, McCarthy, C-202/13. 
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  Stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci McCarthy, C-202/13, bod 121. 
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ve Španělsku, přičemž jejich cesty nebyly vykonstruované, ale skutečné. Generální advokát dále 

neshledal ani subjektivní prvek zneužití, tedy záměr získat výhodu plynoucí ze směrnice 

2004/38, a to právě s odkazem na skutečnost, že vnitrostátní orgány Spojeného království 

nevycházely z invidividuálního jednání dotčených osob. 

Soudní dvůr dvousložkový test pouze zmínil, aniž by přistoupil k jeho uplatnění
400

, a 

naopak se zaměřil na nedostatek posouzení individuálního jednání dotčených osob, přičemž při 

výkladu článku 35 směrnice a navazujících procesních záruk uvedených v článcích 30 a 31 této 

směrnice dospěl k závěru, že opatření přijatá členskými státy na základě článku 35 směrnice 

musí být založena na individuálním přezkumu každého jednotlivého případu, přičemž sama 

skutečnost, že členský stát čelí vysokému počtu případů zneužití práv ze strany státních 

příslušníků třetích států nemůže odůvodňovat přijetí obecného opatření, které vylučuje jakékoliv 

specifické posouzení vlastního jednání dotčené osoby, jelikož „[p]řijetí opatření sledujících cíl 

obecné prevence rozšířených případů zneužití práv nebo podvodů by totiž znamenalo, jako v 

projednávaném případě, že pouhá příslušnost k určité skupině osob by členským státům 

umožňovala odmítnout uznání práva výslovně přiznaného směrnicí 2004/38 rodinným 

příslušníkům občana Unie, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu, i když ve 

skutečnosti splňují podmínky stanovené touto směrnicí. […] Taková opatření by na základě své 

automatické povahy umožňovala členským státům neuplatňovat ustanovení směrnice 2004/38 a 

porušovala by samotnou podstatu základního a individuálního práva občanů Unie svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských států, jakož i odvozených práv, která mají rodinní 

příslušníci těchto občanů, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu“
401

. 

 

3.4. Dílčí závěr 

Analýza judikatury Soudního dvora v oblasti vzájemného uznávání odborných kvalifikací 

vede k závěru, že při existenci aktu sekundárního práva, který stanoví vzájemné uznávání, 

Soudní dvůr v zásadě odmítá použitelnost zásady zákazu zneužití práva a tedy i legitimitu 

vnitrostátních opatření, která jsou přijata za účelem zamezení domnělého zneužívajícího jednání. 

Soudní dvůr totiž ve své judikatuře výslovně či implicitně vylučuje, že by při splnění podmínek 

stanovených směrnicí byly dány skutečnosti zakládající zneužití práva. Soudní dvůr se tak 

v první řadě zaměřuje na posouzení samotné použitelnosti sekundárního práva a pokud jsou 

podmínky pro uplatnění sekundárního práva splněny, Soudní dvůr k dalšímu posouzení 
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potenciálního zneužívajícího jednání ani nepřistupuje. Je zřejmé, že z některých rozsudků
402

 

vyplývá, že v případě, že nastane harmonizace minimálních požadavků týkajících se uznávání, 

není de facto možné se zneužívajícího jednání dopustit. Z toho pak rovněž vyplývá, že členské 

státy ani nemají možnost vyžadovat uplatnění přísnější vnitrostátní právní úpravy, ačkoli by 

jejím uplatněním mělo dojít k zamezení rizika vzniku zneužívajícího jednání. Soudní dvůr se 

v takovém případě přiklání spíše k restriktivnímu výkladu směrnice. Významná byla v tomto 

ohledu judikatura Soudního dvora, podle které se může svobody usazování dovolávat i 

jednotlivec, který je státním příslušníkem členského státu, vůči kterému je svoboda usazování 

uplatňována. 

Jak vyplývá z výše uvedené judikatury Soudního dvora v oblasti uznávání odborných 

kvalifikací, v případě právní úpravy na úrovni sekundárního práva, která stanoví podmínky pro 

uznání odborné kvalifikace, tak Soudní dvůr v této oblasti uplatnění zásady zneužití práva 

nepřipouští, neboť zcela vylučuje možnou existenci zneužívajícího jednání. Primárním 

hlediskem, které Soudní dvůr posuzuje, je naplnění podmínek stanovených směrnicí. Pokud jsou 

tyto podmínky splněny, Soudní dvůr k posouzení zneužívajícího jednání nepřistupuje, z čehož 

vyplývá, že v případě harmonizace podmínek pro uznání kvalifikace nenachází zásada zákazu 

zneužití prostor pro své uplatnění. Ačkoli tato úvaha měla po dlouhou dobu své ratio v podpoře 

vnitřního trhu, tak s ohledem na nikoli zanedbatelný výskyt potenciálního zneužívající jednání 

v této oblasti lze parafrázovat český Ústavní soud, a to v tom smyslu, že „jednou vyjevená 

pravda není pravdou navždy“ a nelze setrvávat na závěrech, které byly mezitím již překonány 

společenským vývojem
403

. 

V oblasti uznávání kvalifikací je pro podmínky uplatnění zákazu zneužití práva rovněž 

významný rozsudek Torresi, ve vztahu k němuž je v první řadě nutné se ve světle testu zneužití 

práva věnovat posouzení objektivního prvku, tedy naplnění účelu dotčeného ustanovení směrnice 

o usazování. Jak uvedl Soudní dvůr (a jak také vyplývá z bodu 1 odůvodnění této směrnice), 

cílem směrnice je zrušení překážek volného pohybu advokátů mezi členskými státy a usnadnění 

trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána 

odborná kvalifikace, avšak ze samotných skutkových okolností tohoto rozsudku je zřejmé, že 

směrnice byla v tomto ohledu využívána primárně italskými státními příslušníky. Rozhodnutí ve 

věci Torresi je tedy zatíženo velmi restriktivním výkladem zákazu zneužití práva ze strany 

Soudního dvora, který má zdá se základ v prointegračním přístupu a z toho plynoucí obavy, že 

                                                 
402

   Viz rozsudky Soudního dvora ze dne 7. února 1979, Knoors, C-115/78, ze dne 21. června 1988, Lair, C-39/86 

nebo ze dne 22. prosince 2010, Koller, C-118/09. 
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  Nález ÚS ze dne 9. října 2018 IV. ÚS 3009/17. 
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případné shledání uvedeného jednání jako zneužívající by mohlo vést k ohrožení fungování 

vnitřního trhu. Závěr o zneužití práva by totiž jistě mohl příslušné orgány členských států vést 

k určité diskreci stran posuzování toho, zda určité jednání naplňuje kritéria zneužívajících 

jednání, což by bylo v rozporu s cílem směrnice, která právě za tímto účelem stanoví taxativní 

výčet požadavků. Soudní dvůr měl však v rámci odůvodnění rozhodnutí dostatek prostoru na to, 

aby jasně vymezil mantinely aplikace obecné zásady zákazu zneužití práva tak, aby výkon 

svobody usazování nebyl nikterak omezen a aby byl aplikován pouze na zřejmé excesy vedoucí 

k obcházení vnitrostátní právní úpravy. 

V oblasti volného pohybu fyzických osob se na základě analýzy judikatury Soudního 

dvora zdá být zásada zneužití práva limitována pouze na fingovaná nebo účelová manželství, na 

která se vztahuje článek 35 směrnice. Soudní dvůr tedy v této oblasti zásadu zákazu zneužití 

práva uznává, avšak její uplatňování je omezeno právě jenom na prohlášení její, v zásadě 

teoretické, existence, nikoli její použití na konkrétní případy. V pojetí Soudního dvora tak 

zůstává pouhou možností, jejíž uplatnění není zcela vyloučeno. Úmysly jednotlivce, které jej 

vedou k přesunu do jiného členského státu, byť zneužívající povahy, jsou však pro účely zneužití 

práva zcela irelevantní, neboť relevantní je dle názoru Soudního dvora skutečný výkon svobody 

volného pohybu, který může sledovat důvody ekonomické nebo rodinné. Sama skutečnost, že 

svoboda volného pohybu je vykonána s jediným úmyslem, kterým je obejití vnitrostátní právní 

úpravy, je pro účely přiznání práv plynoucích v této oblasti ze Smlouvy irelevantní, jak bylo 

potvrzeno v rozsudku Akrich. Z hlediska Soudního dvora tedy v oblasti volného pohybu osob 

nemůže nastat situace, ve které se jednotlivci snaží zneužívajícím způsobem vytvořit situaci, na 

základě které dosáhnou uplatnění unijního práva
404

. Účelovost jednání by tak bylo možné 

vysledovat pouze ze souhrnu objektivních skutečností např. na základě krátkosti pobytu v jiném 

členském státě. Nicméně Soudní dvůr časové hledisko v potaz nebere, ať už z důvodu právní 

jistoty nebo s odkazem na samotnou sekundární právní úpravu, která časové omezení nestanoví, 

což je vnímáno jako úmysl členských států časový aspekt nezohlednit. 

Soudní dvůr v této oblasti výjimečně namísto uplatnění zákazu zneužití práva přistupuje 

k restriktivnímu výkladu unijního ustanovení, v rámci něhož není nezbytné posuzovat úmysl 

jednotlivce, tedy subjektivní prvek dvousložkového testu zneužití práva. Skutečnost, že 

jednotlivec úmyslně založí situaci, ve které mu vznikne právo vyplývající z unijního právního 

řádu, aby se tak vyhnul použití určité vnitrostátní právní úpravy, která je pro něj méně příznivá, 

nemůže sama o sobě postačovat k tomu, aby tím byla založena nepoužitelnost příslušných 
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  CRAIG, Paul, BÚRCA, Gráinne, pozn. 233, s. 779. 
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ustanovení unijního práva. Aby totiž bylo možné zjistit zneužití práva, je třeba v první řadě 

prokázat, že jednotlivec tím, že se dovolává ustanovení unijního práva, kterým se dotyčné právo 

přiznává, obchází jeho cíl a účel. Soudní dvůr však nemá za to, že jednání jednotlivců, ačkoli 

v důsledku tohoto jednání dochází k obcházení předmětné vnitrostátní právní úpravy, je 

v rozporu s účelem unijního práva, ale naopak se v takovém případě podle jeho názoru jedná o 

dosahování cíle, kterým je podpora volného pohybu osob v rámci EU. Opačný výklad by pak 

v očích Soudního dvora zjevně mohl vést k neodůvodněným omezením volného pohybu a tím 

tedy k podrývání základních svobod zakotvených Smlouvou. 

Jedním z důvodů je bezpochyby sama skutečnost, že výkon práva na volný pohyb osob 

z perspektivy Soudního dvora v zásadě vždy převáží nad možnými negativními účinky zneužití 

tohoto práva. Důležitost zajištění ochrany rodinného života státních příslušníků členských států 

Soudní dvůr ostatně zdůraznil ve výše uvedeném rozsudku Metock, a to za účelem odstranění 

překážek výkonu základních svobod zaručených Smlouvou
405

. Soudní dvůr tak na sebe do určité 

míry bere roli politického aktéra, neboť v rámci své soudní činnosti přistupuje ke snahám o 

hlubší integraci prostřednictvím benevolentnějšího přístupu k určitým situacím zakládajícím 

volný pohyb osob, přičemž členské státy vnímají tuto problematiku značně kritičtěji
406

. Tento 

přístup Soudního dvora pak bezpochyby zakládá pochybnosti ohledně povahy zásady zákazu 

zneužití práva jako obecné právní zásady unijního práva, když sám Soudní dvůr ji odmítá 

uplatňovat v oblasti volného pohybu osob. V oblasti volného pohybu osob pak ostatně přístup 

Soudního dvora dokresluje i jeho velmi restriktivní výklad pojmu čistě vnitrostátní situace
407

. 

Vycházíme-li tedy z teze, že dvousložkový test by měl být aplikován na veškeré situace, 

které potenciálně mohou zakládat zneužití, musíme dospět k závěru, že v oblasti volného pohybu 

osob, při uplatnění směrnice, v zásadě nemůže ke zneužití práva dojít. Dvousložkový test totiž 

obsahuje jak objektivní, tak subjektivní prvek, který spočívá v úmyslu získat neoprávněnou 

výhodu. Pokud je však možné zneužití práva navázáno na subjektivní prvek, tak ve světle výše 

uvedené judikatury Soudního dvora, která činí úmysl jednotlivce irelevantní, je zjištění 

subjektivního prvku zcela nemožné
408

. 

  

                                                 
405

  Rozsudek soudního dvora ze dne 25. července 2008, Metock, C-127/08, bod 56. 
406    Viz Fakta a čísla o Evropské unii (11/2019): http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/147/free- 

movement-of-persons 
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  Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 8. března 2011, Zambrano, C-34/09. Blíže k této problematice viz 

ARENA, Amadeo, The Wall Around EU Fundamental Freedoms: the Purely Internal Rule at the Forty-Year 

Mark, 2020, Yearbook of European Law, yez010, dostupné zde: https://academic.oup.com/yel/advance-

article/doi/10.1093/yel/yez010/5762652?guestAccessKey=b40500b2-9095-4534-a8ff-38272ee128e9. 
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  Viz stanovisko generálního advokáta L. A. Geelhoeda ve věci Akrich, C-109/01, bod 173. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/147/free-%20movement-of-persons
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4. Přímé zneužití unijního práva k získání neoprávněné výhody 

V této části disertační práce pojednává o druhé kategorii zneužití unijního práva, tedy o 

přímém zneužití unijního práva, jehož cílem je dosažení neoprávněné výhody. Zneužití unijního 

práva spočívající ve snaze získat neoprávněnou výhodu zahrnuje, na rozdíl od obcházení 

vnitrostátního právního řádu členského státu, pouze jeden právní řád, a to unijní právní řád. 

Zneužívající jednání se v tomto případě uskutečňuje prostřednictvím vytvoření umělé situace, 

jehož účelem je snaha o formální splnění podmínek stanovených unijním právním řádem a 

získání výhod, které z uplatnění daného unijního ustanovení vyplývají.  

Soudní dvůr v rámci této kategorie stanovil níže uvedený test zneužití práva (rozsudek 

Emsland-Stärke), přičemž rozvinul široký a pragmatický pojem zneužívajících praktik
409

. Tento 

test byl následně uplatněn ve známém rozsudku Halifax a dále ve věci Kofoed, v rámci které byla 

Soudním dvorem potvrzena obecná působnost této zásady
410

. 

 

4.1. Společná zemědělská politika 

Společná zemědělská politika představuje z hlediska analýzy zneužití unijního práva 

velmi důležitou oblast
411

. Jak již bylo nastíněno, právě v této oblasti unijního práva totiž Soudní 

dvůr stanovil tzv. dvousložkový test zneužití unijního práva. Zároveň se jedná o oblast, která 

byla od samého počátku předmětem různých snah v podobě karuselových podvodů a zastřených 

importních operací, které představovaly latentní nebezpečí pro systém peněžních náhrad
412

. 

První rozsudky v této oblasti se ostatně časově kryjí s rozsudky týkajícími se obcházení 

vnitrostátního práva na základě ustanovení o volném pohybu. Ačkoli byl tzv. dvousložkový test 

plně stanoven až v rozsudku Emsland-Stärke, již v 70. letech minulého století se v judikatuře 

Soudního dvora objevovaly první náznaky charakteristických rysů zneužívajícího jednání. 

Jednalo se zejména o i) absenci uskutečnění cílů, které předmětná norma stanoví, a ii) umělou 

povahu operací, jejichž cílem bylo získat neoprávněnou výhodu. 

Před samotnou analýzou rozsudku Emsland-Stärke se tedy jeví jako vhodné zabývat se 

starší judikaturou Soudního dvora v oblasti společné zemědělské politiky, a to za účelem 

porovnání jednotlivých zneužívajících jednání v této oblasti s oblastí volného pohybu. 
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  Stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Vonk Dairy Products, C-279/05, bod 56. 
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   Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. července 2007, Kofoed, C-321/05, bod 38. 
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  SIMON, Denys a RIGAUX, Anne, pozn. 199, s. 568. 
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  Stanovisko generálního advokáta S. Albera ve věci Emsland-Stärke, C-110/99, bod 67. 
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Ve své starší judikatuře se Soudní dvůr několikrát zabýval otázkou úmělých vývozních a 

dovozních operací, jejichž výlučným účelem bylo splnění formálních podmínek stanovených 

unijními právními předpisy za účelem získání finanční náhrady, a to v rozporu s cílem tohoto 

ustanovení. V těchto situacích zneužívající jednání zpravidla spočívalo ve vývozu zboží do nově 

přistoupivšího členského státu, jehož jediným účelem bylo získání exportních náhrad, aby toto 

zboží bylo následně zpětně importováno do státu určení, kde bylo zboží uvedeno na trh. Ratio 

této operace spočívalo v tom, že cílem tehdejších unijních předpisů upravujících peněžní náhrady 

byla podpora výměny zboží mezi dvě členskými státy, tedy mezi „starým“ a „novým“ členským 

státem, mezi nimiž existovaly významné rozdíly v cenách zemědělských produktů. Vyvstala tedy 

otázka, zda může vývozce požívat výhod poskytovaných unijním právem (peněžních náhrad) i za 

situace, kdy zboží nebylo uvedeno na trh v nově přistoupivším členském státě
413

. 

 

4.1.1. Zneužití práva ve vztahu ke kompenzačním náhradám 

Prvním z těchto rozsudků bylo rozhodnutí ve věci Schumacher
414

, kde byla projednávána 

otázka, zda má společnost vyvážející pšenici z Dánska do Velké Británie nárok na „přístupovou“ 

finanční náhradu podle unijní právní úpravy, pokud byla tato pšenice vzápětí opětovně vyvezena 

do jiného „původního“ členského státu, konkrétně do Německa. Soudní dvůr, na rozdíl od 

generálního advokáta
415

, v první řadě přistoupil k ověření toho, zda byl dodržen cíl předmětného 

ustanovení. V této souvislosti Soudní dvůr uvedl, že „pouhá skutečnost, že výrobek pocházející 

z nového členského státu nebo ze Společenství v jeho původním složení zůstal na území členského 

státu, který byl označen jako členský stát dovozu pouze za účelem a na dobu nezbytnou pro 

vyřízení celních formalit a aniž by byl uveden na trh v tomto členském státě byl opětovně vyvezen 

a uveden na trh v jiném členském státě, není dostatečná k odůvodnění použití ‚přístupových‘ 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. října 1981, Schumacher, C-250/80, bod 1 „V roce 1973, když došlo 

k prvnímu rozšíření Společenství, existovaly značné rozdíly mezi cenami v původních členských státech a 

cenami ve státech, které do Společenství přistupovaly. Tyto rozdíly však byly smazány pouze postupně v rámci 

pětiletého přechodného období, které bylo stanoveno v Aktu o přistoupení. Během tohoto období byly zavedeny 

takzvané „přístupové“ náhrady, aby bylo zabráněno jakémukoli narušení podmínek, dle kterých může být zboží 

pocházející z jednoho členského státu uvedeno na trh v jiném členském státě. Postupné sladění cen 

stanovených pro každý nový členský stát se společnými cenami vedlo k odpovídajícímu snižování těchto 

náhrad, dokud zcela nevymizely na konci přechodného období […]. V případě obchodu mezi dvěma novými 

členskými státy byly poskytovány náhrady ve výši odpovídající rozdíly mezi částkami požitelnými na obchod 

mezi každým z nových členských států a Společenstvím v jeho původním složení“. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. října 1981, Schumacher, C-250/80. 
415

  Viz stanovisko generálního advokáta F. Capotortiho ve věci Schumacher, C-250/80, bod 5, kde generální 

advokát uvádí, že cílem peněžních náhrad je umožnit volný pohyb zemědělských výrobků mezi členskými 

státy, ve kterých se ceny těchto výrobků výrazně liší. Pokud je však ze strany výrobce určitý členský stát 

zvolen jen pro „tranzitní“ účely, přičemž zemědělský výrobek se v tomto státě nachází pouze po velmi krátkou 

dobu, tak se jedná o „jazykové zneužití“ nazývat takovýto stát státem určení, neboť tento stát zůstává nedotčen 

skutečných obchodem, který se odehrává mezi členským státem původu a členským státem konečného určení. 
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peněžních náhrad. Důvodem je skutečnost, že v takovém případě nebylo dosaženo cíle peněžních 

náhrad, což je nezbytná podmínka pro uplatnění těchto náhrad.“
416

 Z toho tedy následně Soudní 

dvůr vyvodil, že „vývozce, který odesílá zemědělské výrobky do nového členského státu 

z členského státu, který uplatňuje vyšší ceny, nemá nárok žádat o platbu ‚přístupové‘ náhrady, 

pokud splnění celních formalit v členském státě, který být příslušným orgánům členského státu 

vývozu oznámen jako stát určení, není následováno skutečným propuštěním těchto výrobků na 

trh posledně uvedeného státu“
417

. Soudní dvůr tedy vyloučil, že by dotčený subjekt mohl 

uplatňovat nárok na plnění ve formě kompenzačních náhrad v případě, že transakce postrádá 

skutečný základ. Soudní dvůr nepoužil pojem zneužití práva a tedy ani neodkázal na případné 

uplatnění zásady zákazu zneužití práva, ale v rámci odmítnutí nároku na vývozní kompenzační 

náhrady odkázal na účel předmětné právní úpravy a efektivitu dané transakce. Ačkoli generální 

advokát dospěl ke stejnému závěru jako Soudní dvůr, tedy neexistenci právního nároku na 

předmětnou kompenzační náhradu, tak zároveň zdůraznil, že „skutečný cíl ustanovení, která 

mají být vyložena, by neměl být přehlížen. Již bylo uvedeno, že čtvrtý bod odůvodnění nařízení č. 

269/73 uvádí cíle nařízení, kterými je zabránění zneužívajícím praktikám a poskytnutí adekvátní 

výše kompenzace […]. Avšak v projednávané věci se jedná o jednoznačné zneužití. Vývozce 

pšenice z Dánska, která měla být dovezena do Německa, zařídil krátkou zastávku v Anglii za 

jediným účelem a tím bylo získání kompenzační náhrady. V obecném měřítku není pochyb o tom, 

že vývozcem uskutečněná transakce, která je čistě spekulativní povahy a na základě které dojde 

ke vpuštění zboží do volného oběhu v členském státě, kde bylo zboží ponecháno po krátkou dobu 

za účelem vyřízení celních formalit, představuje zneužití“
418

. Následně se generální advokát 

věnoval tomu, zda může být vývozce odpovědný za konečné určení členského státu vyváženého 

zboží a pro tento účel zohledňuje i subjektivní prvek zneužití, který je zde definován jako úmysl 

získat neoprávněnou výhodu, přičemž tento prvek je spojen s účelovostí uskutečňované operace. 

V tomto ohledu uvedl, že „ačkoli je jistě pravdou, že vpuštění zboží na trh členského státu 

nebrání dalšímu obchodování tohoto zboží, včetně jeho obchodování na trzích jiných členských 

států, tak je stejně tak pravdou, že vývozce, který obdrží kompenzační náhrady, nesmí být do 

dalších transakcí, které zahrnují vývoz jím vyvezeného zboží do jiného členského státu, zapojen. 

Pouze jeho vědomí o těchto následných transakcí samozřejmě není relevantní, ale jeho úmysl 

získat výhody z technických nedokonalostí systému podpor, pokud je tento úmysl realizován, 

                                                 
416

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. října 1981, Schumacher, C-250/80, bod 16. 
417

  Tamtéž, bod 18. 
418

  Stanovisko generálního advokáta F. Capotortiho ve věci Schumacher, C-250/80, bod 6. 
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bezpochyby narušuje obecnou zásadu dobré víry a představuje protiprávní zneužití“
419

. Zároveň 

generální advokát poukázal na skutečnost, že zneužívající jednání je de facto podpořeno 

nejasným zněním předmětného nařízení a dodal, že „je jisté, že větší péče při přípravě nařízení 

č. 1466/73 a při koordinaci jednotlivých jazykových verzí […] by zjednodušila jeho výklad“
420

. 

 Dalším rozsudkem, kde Soudní dvůr shledal, že jediným sledovaným účelem předmětné 

operace byla snaha o získání neoprávněné výhody plynoucí z unijního práva, byl rozsudek ve 

věci General Milk Products
421

, který se týkal kompenzačních náhrad za vývoz sýru čedar, který 

byl dovezen z Nového Zélandu do Německa a jeho následný vývoz do dalších členských států 

(konkrétně Francie a Dánska). Zatímco totiž podle dohody uzavřené mezi Evropským 

společenstvím a Novým Zélandem dovoz sýru do některého z členských států nezakládal nárok 

na kompenzační náhradu, tak naopak jeho okamžitý opětovný vývoz do jiného členského státu 

nárok na kompenzační náhradu zakládal. Soudní dvůr zde opětovně připomněl, že za účelem 

získání stanovených výhod se musí jak dovozní operace, tak následný opětovný vývoz sýru 

odehrát v rámci „normálních“ obchodních transakcí a nikoli pouze za jediným účelem 

spočívajícím v protiprávním získání kompenzačních náhrad
422

. Jinými slovy, dovoz výrobku 

uskutečněný za pouhým účelem získání kompenzačních náhrad může nastat v případě, že zboží 

bylo dovezeno do prvního členského státu pouze za účelem jeho okamžitého opětovného 

vyvezení do jiného členského státu, aniž by došlo ke vpuštění zboží na trh v prvním členském 

státě.  

 

4.1.2. Zneužití práva ve vztahu k vývozním náhradám 

Není tedy nikterak překvapivé, že podobný přístup zvolil Soudní dvůr i v případech 

týkajících se vývozních náhrad. I v této oblasti byla hlavním cílem snaha o usnadnění a podpora 

vývozu, který měl tak být činěn více konkurenceschopným, a to tím, že vývozcům zemědělských 

produktů bylo poskytováno zvýhodnění v podobě vývozních náhrad za účelem kompenzace 

rozdílu mezi náklady na produkci a cenami těchto výrobků vyrobených na území Evropské unie, 

avšak určených k vývozu do třetí země, a náklady a cenami na světovém trhu. V celkovém 

systému náhrad pak byla stanovena proměnlivost náhrady s ohledem na zvláštní charakteristiky 

každého dovozního trhu, na který měla Evropská unie zájem vývoz zboží finančně podporovat. 

V tomto rámci pak spekulativní operace spočívá v uskutečnění vývozu do nového členského 

                                                 
419

  Tamtéž, bod 6. 
420

  Tamtéž. 
421

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. března 1993, General Milk Products, C-8/92. 
422

  Tamtéž, bod 21. 
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státu nebo třetí země spolu s dokončením celní formalit a následným okamžitým opětovným 

vývozem výrobku do skutečného státu určení, aniž by předmětný výrobek byl uveden na trh 

v prvním státě určení, a to za účelem získání finanční výhody, na kterou by vývozce jinak neměl 

žádný nárok. Také v tomto kontextu zaujal Soudní dvůr kritický postoj ve vztahu k operacím, 

které se vymykaly standardnímu obchodnímu styku, který je možný vysledovat zejména ve 

zvýšené pozornosti Soudního dvora ohledně posuzování cílů vývozních režimů stanovených 

unijním právem. 

Jedním z mnoha rozsudků, kde se Soudní dvůr touo problematikou zabýval, byla věc 

Cremer
423

. Předkládající soud se na Soudní dvůr obrátil mimo jiné s otázkou, zda má vývozce 

nárok na vývozní náhradu v plném rozsahu i v případě, že vyvážené zboží obsahuje pouze malé 

množství směsi (tapiokové mouky), s níž unijní právo spojuje nároku na vývozní náhradu. V této 

věci je pozoruhodné zejména stanovisko generálního advokáta, který k této problematice uvedl, 

že jelikož předmětné nařízení nestanoví žádný minimální poměr směsi v daném zboží, je přidání 

malého množství směsi dotčené vývozními náhradami dostačující k tomu, aby vývozce získal 

vývozní náhradu za vyvezené zboží v plné výši. Generální advokát rovněž doplnil, že unijní 

právo neobsahuje žádné ustanovení, které by mohlo vést Soudní dvůr k závěru, že dotčená směs 

musí být z důvodu vyhnutí se možnému zneužívání vývozních náhrad do zboží přidána v určité 

minimální procentuální výši. K tomu následně dodal, že „pokud by tak unijní normotvůrce 

zamýšlel, stanovil by přiměřenou procentuální hodnotu“
424

.  

Soudní dvůr se však touto do značné míry formalistickou cestou nevydal
425

 a stanovil, že 

náhrada musí být přiměřená a že nemůže být pochyb o tom, že pouhá přítomnost zanedbatelného 

množství směsi podléhající vývozním náhradám nemůže zakládat nárok na náhradu
426

. Na 

základě toho došel Soudní dvůr k závěru, že „do rozsahu působnosti předmětných unijních 

nařízení nemohou být zahrnuty zneužívající praktiky hospodářských subjektů, tedy plnění, jež 

nejsou uskutečněna v rámci obvyklých obchodních podmínek, nýbrž pouze s cílem získat 

zneužívajícím způsobem výhody upravené právem Společenství“
427

. 

 

 

                                                 
423

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. října 1977, Cremer, 125/76. 
424

  Stanovisko generálního advokáta G. Reischla ve věci Cremer, 125/76, oddíl II, bod 3. 
425

  Avšak jak bylo uvedeno výše, v oblasti obcházení vnitrostátní právní úpravy přesně tento formalistický výklad 

při existenci sekundární právní úpravy uplatňuje. 
426

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. října 1977, Cremer, 125/76, bod 14. 
427

  Tamtéž, bod 21. 
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4.1.3. Emsland-Stärke a stanovení dvousložkového testu zneužití práva 

Stěžejním rozsudkem pro vymezení podmínek existence zneužití práva je rozhodnutí 

Soudního dvora z roku 2000 ve věci Emsland-Stärke
428

, které bylo pro rozvoj zásady zneužití 

práva v právu unijním zcela zásadní, neboť Soudní dvůr zde v tomto ohledu stanovil kritéria pro 

účely zjištění existence zneužívajícího jednání. Zatímco ve výše uvedených rozsudcích Soudní 

dvůr potvrdil možnost sankcionovat jednotlivá zneužívající jednání, stále se nevyjádřil ke 

kritériím zneužití unijního práva. Tak Soudní dvůr učinil až v tomto rozsudku
429

, ve kterém 

přistoupil k definici základních obecných kritérií pro určení toho, jaký výkon unijních práv 

představuje zneužití a položil tak základy obecné zásady zneužití práva
430

. V tomto rozsudku 

totiž Soudní dvůr poprvé vymezil dvě zásadní podmínky obecného zákazu zneužití práva, tedy 

prvek objektivní a prvek subjektivní, na základě jejichž kumulativního splnění je možné 

konstatovat zneužití unijního práva. 

Tento rozsudek zahrnoval několik čistě účelově vytvořených operací, které postrádaly 

jakékoli ekonomické opodstatnění, přičemž naopak jediným cílem těchto operací bylo získání 

vývozní náhrady. Předmětem této věci byl nárok na vývozní náhrady za vývoz bramborového a 

pšeničného škrobu společností Emsland-Stärke z Německa, kde tato společnost sídlila, do 

Švýcarska. Tato německá společnost tedy v souladu s příslušnou unijní právní úpravou
431

 zboží 

vyvezla a získala odpovídající vývozní náhradu. Avšak poté, co bylo zboží vpuštěno na 

švýcarský trh, tedy trh třetího státu, došlo k jeho okamžitému zpětnému vývozu do Německa a 

Itálie, kde bylo toto zboží po vyřízení celních formalit vpuštěno na německý, resp. italský trh. 

Jednoznačně se tedy jednalo o snahu získat vývozní náhrady za fiktivní vývoz zboží 

prostřednictvím vytvoření umělých podmínek, které naplňovaly dikci předmětného unijního 

nařízení, avšak zcela zřejmě v rozporu s účelem tohoto nařízení. To byl rovněž důvod pro 

předložení žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru, v rámci které se německý 

předkládající soud Soudního dvora tázal, zda dotčená ustanovení unijního nařízení brání tomu, 

aby vývozce požadoval vyplacení vývozní náhrady i v případě, že je zboží vyvezené mimo 

Evropskou unii okamžité zpětně dovezeno na území Evropské unie a vpuštěno na unijní trh. 

                                                 
428

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99. 
429

  Stojí za povšimnutí, že k nastavení obecných parametrů zneužívajícího jednání vyzvala Soudní dvůr rovněž 

Komise, která se ve svém písemném vyjádření vymezila proti tomu, aby Soudní dvůr znovu stanovil „pouze“ 

zneužití v konkrétním případě.  
430

  KRÁL, Richard. Doktrína zneužití práva EU a využívání unijních práv volného pohybu za účelem obcházení 

národního regulačního rámce. In: TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, Tomáš, pozn. 7, s. 84. 
431

  Nařízení Komise (EHS) č. 2730/79 ze dne 29. listopadu 1979, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k 

režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty. 
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Právní kontext, ve kterém byla věc projednávána, byl s ohledem na dřívější rozsudky 

Soudního dvora v podobných případech dostatečně zralý
432

 na to, aby byly definovány 

parametry, na základě nichž by bylo možné posoudit existenci zneužití práva. Vzhledem 

k neexistenci jednotné zásady postihující zneužívající jednání tak Komise v rámci písemného 

vyjádření v projednávané věci navrhla Soudnímu dvoru, aby přistoupil k vyjasnění v této věci. 

Sama Komise v tomto ohledu uvedla, že pojem zneužití práva v sobě zahrnuje tři prvky
433

, 

jejichž naplnění musí posoudit příslušný vnitrostátní soud:  

 

i) objektivní prvek, který spočívá v tom, že podmínky pro získání náhrady byly 

vytvořeny uměle, tedy že obchodní transakce nebyla uskutečněna za ekonomickým 

účelem, ale pouze s cílem získat finanční náhradu spojenou s uskutečněnou 

operací
434

; 

ii) subjektivní prvek, zejména skutečnost, že obchodní operace byla uskutečněna 

v zásadě za účelem dosažení finanční výhody, která je neslučitelná s cílem unijní 

právní úpravy;  a  

iii) prvek procesního práva týkající se důkazního břemene
435

. 

 

Pokud jde o aplikaci těchto prvků na projednávanou věc, Komise v souvislosti 

s objektivním prvkem uvedla, že finanční zisk byl velmi významný s ohledem na rozdíl mezi 

výší částky vývozní náhrady a dovozním clem, doba mezi vývozem a dovozem zboží do 

Evropské unie byla velmi krátká a k přepravě byly při vývozu i dovozu použity stejné dopravní 

prostředky
436

. Pokud jde o subjektivní prvek, Komise měla za to, že informace poskytnuté 

předkládajícím soudem neumožňují provedení dostatečného posouzení a že za účelem ověření 

toho, zda mezi společností Emsland-Stärke a konečným odběratelem v Německu a Itálii 

                                                 
432

  Jak ostatně naznačuje i generální advokát S. Alber v bodě 67 a násl. svého stanoviska, kde poukazuje na 

„tenkou hranici“ mezi řádným využíváním nástrojů ekonomické podpory a zneužíváním finančních náhrad 

v této oblasti. 
433

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, bod 39. 
434

  Komise dodala, že „toto vyžaduje analýzu, případ od případu, jak účelu předmětné právní úpravy 

Společenství, tak i jednání obezřetného obchodníka, který spravuje své záležitosti v souladu s platnými 

právními předpisy a v souladu s běžnou obchodní praxí v daném odvětví“. 
435

  Důkazní břemeno by měl nést příslušný vnitrostátní orgán, který musí zneužívající jednání prokázat, vyjma 

nejvážnějších případů zneužití, kde i důkaz prima facie může postačovat k obrácení důkazního břemene na 

dotčenou společnost. 
436

  Komise rovněž odkázala na ustanovení proti zneužívání obsažené v čl. 4 odst. 3 nařízení č. 2988/95, který 

stanoví, že „[j]ednání, u nichž je prokazatelné, že jejich účelem je získání výhody v rozporu s cíli práva 

Společenství použitelného v daném případě umělým vytvořením podmínek vyžadovaných pro získání uvedené 

výhody, vedou k tomu, že se uvedená výhoda buď neudělí, nebo odejme.“ 
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existovalo „kruhové uspořádání“, je třeba blíže vyjasnit vztah mezi oběma subjekty. Nicméně, na 

ústním jednání následně uvedla, že je irelevantní, zda konečný odběratel věděl o tom, že se jedná 

o „kruhové uspořádání“. 

V návaznosti na detailní analýzu, kterou Komise ve svém písemném vyjádření poskytla 

ve vztahu k definici pojmu zneužití práva, dospěl rovněž generální advokát k závěru, že je třeba 

důsledněji definovat strukturální charakteristiky pojmu zneužití práva, jež by mohly přispět 

k větší jasnosti při uplatňování tohoto stále častějšího fenoménu, kterým se kromě Soudního 

dvora stále ve větší míře zabývaly i vnitrostátní soudy, které byly vyzývány k určení existence 

zneužití práva v konkrétních případech. Generální advokát tak v první řadě zdůraznil, že k určení 

existence zneužití je třeba nejprve ověřit objektivní prvek zpětného dovozu, který by mohl 

zmařit dosažení účelu vývozních náhrad, tedy kompenzovat rozdíl mezi cenami zboží 

v Evropské unii a na světových trzích, neboť „kritériem pro posouzení zákonnosti jednotlivých 

dovozních a vývozních transakcí je účel předmětných ustanovení“
437

. Generální advokát uznal, 

že zpětný dovoz zboží do Evropské unie, který se uskuteční okamžitě po jeho vývozu, může účel 

nařízení zmařit, ale zároveň dodal, že „sama skutečnost, že došlo ke zpětnému dovozu, nemůže 

být považována za dostatečnou k předpokladu, že tohoto cíle nebylo dosaženo“
438

, neboť je třeba 

rovněž ověřit existenci subjektivního prvku, který je představován „záměrem vývozce požadovat 

vývozní náhrady za účelem, pro který nebyly určeny“
439

, přičemž toto jednání vylučuje jeho 

dobrou víru a z toho plynoucí nemožnost dovolávat se ochrany, kterou právní systém poskytuje 

obchodníkům, kteří jednají v dobré víře
440

. Generální advokát tak ve svém stanovisku dospěl 

k závěru, že ke zmaření účelu unijního ustanovení není dostačující pouze objektivní prvek 

představovaný zpětným dovozem zboží, ale že k takovémuto konstatování je zapotřebí rovněž 

existence subjektivního prvku.  

Naopak Soudní dvůr ve svém rozsudku přihlédl k účelu unijního ustanovení pouze ve 

vztahu k definici objektivního prvku zneužití a až následně, po konstatování nenaplnění účelu 

předmětného ustanovení, přistupuje k posouzení záměru dotčeného subjektu, tedy k posouzení 

prvku subjektivního. Tím tedy došlo k potvrzení základního aspektu v rámci posouzení zneužití 

práva, tedy že pokud je účel unijního ustanovení naplněn, není záměr dotčeného subjektu - 

subjektivní prvek - relevantní. Soudní dvůr konkrétně uvedl, že „[a]by bylo možné konstatovat, 

že se jedná o zneužívající jednání, vyžaduje se souhrn objektivních skutečností, ze kterých 

                                                 
437

  Stanovisko generálního advokáta S. Albera ve věci Emsland-Stärke, C-110/99, bod 69. 
438

  Tamtéž, bod 71. 
439

  Tamtéž, bod 74. 
440

  Tamtéž, bod 80. 
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vyplývá, že i přes formální dodržení podmínek stanovených unijní právní úpravou nebylo 

dosaženo cíle sledovaného touto právní úpravou. Dále se vyžaduje subjektivní prvek spočívající 

v úmyslu získat výhodu vyplývající z uvedené právní úpravy tím, že jsou uměle vytvořeny 

podmínky vyžadované pro její získání. Naplnění takového subjektivního znaku lze doložit 

zejména důkazem o koluzním jednání mezi vývozcem usazeným v Unii, který náhradu získal, a 

dovozcem zboží do třetí země“
441

. Soudní dvůr rovněž potvrdil, že primární pravomoc 

k rozhodnutí o existenci zneužití práva přísluší předkládajícímu soudu, když uvedl, že „[j]e na 

vnitrostátním soudu, aby v souladu s důkazními pravidly vnitrostátního práva ověřil, zda jsou 

tyto dva znaky naplněny, pod podmínkou, že tím nebude narušena účinnost unijního práva“
442

. 

Ve vztahu k naplnění objektivního prvku v projednávané věci Soudní dvůr dále uvedl, že je třeba 

hledat hlavní účel dotčených transkací na základě jejich skutečného obsahu. Přitom je možné 

vycházet i z právních, hospodářských nebo personálních vztahů mezi subjekty, které se transakcí 

umožňujících získání vývozní náhrady účastní. V této souvislosti Soudní dvůr směrem 

k vnitrostátním soudům uvedl, že „skutečnost, že před zpětným dovozem do Společenství bylo 

zboží odběratelem usazeným ve třetí zemi prodáno podniku usazenému v této zemi, s níž má 

osobní a obchodní vazby, nikterak nevylučuje, aby byl vývoz zboží do třetí země považován za 

zneužití práva, které je přičitatelné vývozci usazenému ve Společenství. Naopak, jedná se o 

skutkovou okolnost, kterou vnitrostátní soud může vzít v úvahu při stanovení umělé povahy 

dotčené transakce“
443

.  

Konečně, v souvislosti s existencí zásady zneužití práva není bez zajímavosti námitka 

učiněná německou společností Emsland-Stärke, která poukazovala na to, že požadavek na 

vrácení vývozní náhrady nebo její odebrání ex post je v rozporu se zásadou zákonnosti, neboť 

obecná zásada zákazu zneužití práva nepředstavuje jasný a jednoznačný právní základ pro přijetí 

takovéhoto opatření
444

. Soud však tuto argumentaci odmítl a uvedl, že povinnost vrátit obdržené 

vývozní náhrady v případě existence dvou zmíněných prvků představujících zneužití práva není 

v rozporu se zásadou zákonnosti, jelikož tato povinnost není sankcí, pro kterou by byl jasný a 

jednoznačný právní základ nezbytný, ale pouze důsledek zjištění toho, že podmínky vyžadované 

pro získaní výhody plynoucí z unijního práva byly vytvořeny uměle, což z vývozních náhrad činí 

neoprávněné platby a tudíž musí být vráceny
445

.  

  

                                                 
441

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, body 52 a 53. 
442

  Tamtéž, bod 54. 
443

  Tamtéž, bod 58. 
444

  Tamtéž, bod 24. 
445

  Tamtéž, bod 56. 
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4.1.4. Dvousložkový test zneužití unijního práva 

Význam a rozsah dvousložkového testu zneužití práva judikovaného Soudním dvorem, 

který byl zásadní nejen pro přímo dotčenou unijní oblast, tedy společnou zemědělskou politiku, 

ale zejména s ohledem na vytvoření autonomního pojmu zneužití v unijním právu, byl zřejmý od 

samého okamžiku vynesení rozsudku v této věci
446

. Důvodem je pak právě skutečnost, že 

v rozsudku uvedený test je díky své obecné působnosti teoreticky přenositelný do jiných oblastí 

unijního práva.  

Avšak konstatování širokého rozsahu působnosti dvousložkového testu vyžaduje určitá 

objasnění stran jeho základních prvků, které přes svou prvotní přímočarost obsahují poněkud 

nejasné hranice uplatňování v rámci unijního práva
447

. Ačkoli objektivní prvek může 

představovat určité problémy z hlediska své předvídatelnosti ohledně skutečného účelu 

dotčeného ustanovení, jež ve svém důsledku může být na újmu právní jistotě, tak jako 

problematičtější se jeví prvek subjektivní. Subjektivní prvek je považován za problematický 

zejména s ohledem na přirozeně neurčitou povahu testu, kterým má být zjištěno, zda je tato 

podmínka splněna či nikoli
448

. Problematický aspekt totiž vyvstává právě ve chvíli, kdy je 

příslušný soud vyzván k tomu, aby určil úmysl hospodářského subjektu, jestliže tento 

hospodářský subjekt logicky zcela popírá svůj záměr získat neoprávněnou výhodou z unijního 

práva
449

. V této situaci totiž vyvstává rovněž skutečnost, že záměr získat určitou výhodu 

plynoucí z unijního práva nemůže být sám o sobě považován za zavrženíhodný, neboť obecně je 

ze strany hospodářských subjektů naopak naprosto legitimní snažit se o co nejefektivnější výkon 

subjektivního práva
450

 v souladu s právem objektivním. Od tohoto je však v návaznosti na 

rozsudek Emsland-Stärke nezbytné odlišovat situaci, kdy je předmětná činnost vedena primárně 

snahou o získání neoprávněné výhody, přičemž podkladem této činnosti jsou uměle vytvořené 

podmínky. Problematické je však v tomto ohledu setkání s realitou, kde jsou činnosti a transakce 

zpravidla vždy vykonávány za více než jedním účelem, přičemž není tedy snadné určit hranici 

                                                 
446

  WEBER, Dennis, pozn. 179, s. 43. 
447

  Srov. MARCHESELLI, Alberto. Equivoci e prospettive della elusione tributaria, tra principi comunitari e 

principi nazionali, 2010, Diritto e pratica tributaria, s. 810 až 811.  
448

  DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 7, s. 209. 
449

  WAELBROECK, Denis, pozn. 193, s. 603. 
450

  Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. července 2017 sp. zn. 6 Afs 278/2016 ve 

věci daňových paušálů známého fotbalisty, kde Nejvyšší správní soud v bodě 35 uvedl, že „[…] pokud je s 

ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního 

sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnostenské podnikání, nebo jako nezávislé povolání, 

nelze za daného právního stavu daňový subjekt nutit, aby zvolil ten způsob, který je vhodnější z hlediska 

fiskálních zájmů státu“. 
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mezi „využíváním“ a „zneužíváním“ a tedy ani co je „jediným“, „hlavním“ nebo „zásadním“ 

účelem dané činnosti nebo transakce
451

.  

Tato kritika je bezpochyby relevantní, na druhou stranu pokud by byl subjektivní prvek 

z celkového posuzování zneužívajícího jednání zcela vyjmut a zohledňováno by bylo pouze 

naplnění účelu předmětného ustanovení, tak by zásada zákazu zneužití unijního práva de facto 

ztrácela své opodstatnění v unijním právním rámci. Bylo-li by totiž připuštěno, že zneužití práva 

může nastat při existenci pouhého objektivního prvku, došlo by k neuplatnění předmětného 

ustanovení, jehož se má zneužití týkat, pokaždé, kdy by nebyl naplněn jeho účel. To by vedlo ke 

značnému rozšíření zásady zneužití práva, která by v takovémto případě byla pouze obtížně 

slučitelná se zásadou právní jistoty
452

. 

Z výše uvedeného tedy plyne, že subjektivní prvek má v předmětné zásadě své 

plnohodnotné místo, avšak stejně tak od počátku vyvěrala znatelná potřeba lépe uchopit jeho 

charakteristiku, tak jak to Soudní dvůr učinil ve své pozdější judikatuře
453

. Pokud je totiž obtížné 

přesně určit záměr hospodářského subjektu, tedy subjektivní prvek, je nezbytné si určitým 

způsobem pomoci prostřednictvím objektivního práva a identifikovat určité objektivní 

skutečnosti, které záměr napomohou definovat, jako je např. zjevně umělá povaha prováděných 

operací. Jinými slovy, nelze popřít, že uplatnění subjektivního kritéria na konkrétní (a často 

velmi složitou) situaci je velmi obtížné a je spojeno s určitou mírou právní nejistoty.  

Závěrem je nutné připomenout, že Soudní dvůr poté, co stanovil objektivní a subjektivní 

prvek jako dvě hlavní složky zneužívajícího jednání, uvedl, že ověření jejich existence přísluší 

stanovit vnitrostátnímu soudu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, avšak pod 

podmínkou zajištění účinnosti unijního práva. Tento postup se jeví jako jediný možný právě 

zejména při zohlednění obecného pojetí dvousložkového testu rozvinutého v široký a 

pragramatický pojem zneužívajících praktik
454

, který je třeba aplikovat na konkrétní skutkové 

okolnosti. V tomto ohledu je však třeba poznamenat, že Soudní dvůr v každém případě při 

formulování širokého a obecného dvousložkového testu v tomto rozsudku ještě výslovně 

nepotvrdil, na rozdíl od Komise
455

 a generálního advokáta
456

, existenci obecné zásady spočívající 

v zákazu zneužití práva. 

                                                 
451

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2008, Part Service, C-425/06. 
452

  DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 7, s. 225. 
453

  Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2006, Halifax, C‑255/02. 
454

  Stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Vonk Dairy Products, C-279/05, bod 57. 
455

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, bod 38. Komise taktéž 

odkazovala na čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství, který stanoví, že „[j]ednání, u nichž je prokazatelné, že jejich 
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4.1.5. Potvrzení dvousložkového testu Emsland-Stärke v pozdější judikatuře Soudního dvora 

v oblasti společné zemědělské politiky 

Z analýzy rozsudku ve věci Emsland-Stärke vyplývá, že uměle vytvořené transakce za 

účelem získání neoprávněné výhody plynoucí z uplatnění unijního prává naplňují jak subjektivní 

prvek, tak objektivní prvek zneužití. Dvousložkový test však nebyl pouze otázkou jediného 

rozhodnutí, ale naopak nalezl uplatnění a byl potvrzen i v následujících rozsudcích Soudního 

dvora v oblasti společné zemědělské politiky. Nejedná se ostatně o nikterak překvapující 

skutečnost, neboť skutkové podstaty zneužívajících jednání v této oblasti, kterými se Soudní 

dvůr zabýval, se nikterak neliší od skutkové podstaty projednávané ve věci Emsland-Stärke, 

tudíž uplatnění této zásady je zcela logické, nicméně i přesto se jeví jako důležité alespoň zmínit 

některá rozhodnutí Soudního dvora, která detailněji přibližují a objasňují použití dvousložkového 

testu ze strany Soudního dvora.  

 V tomto ohledu je relevantní rozsudek ve věci Eichsfelder Schlachtbetrieb
457

, který se 

týkal zboží vyvezeného do třetí země, přičemž za toto zboží byly vybrány příslušné celní 

poplatky a dovozní clo a které bylo ihned zpětně dovozeno do Evropské unie. Podstatou 

předběžné otázky zde bylo, zda se jednalo o skutečný dovoz do třetí země podle příslušného 

unijního nařízení
458

 a zda tedy vývozci vzniká nárok na vývozní náhradu. Předkládající soud se 

v projednávané věci domníval, že s ohledem na zpětný vývoz zboží do Evropské unie krátce po 

jeho dovozu do Polska a vrácení polského cla není jisté, zda je možné připustit, že zboží bylo 

skutečně dovezeno do Polska, aby tam bylo propuštěno do oběhu
459

. Překládající soud tak měl 

pochybnosti, zda bylo skutečně dosaženo cíle vývozní náhrady. 

Soudní dvůr k aspektu vpuštění zboží na trh třetí země s odkazem na právní jistotu 

nejprve uvedl, že „[p]okud byly celní formality propuštění ke spotřebě do třetí země, mezi nimiž 

se vyskytuje zejména platba dovozního cla, splněny, nemůže být zpochybňováno, že zboží bylo 

uvedeno na trh ve třetí zemi za cenových podmínek na tomto trhu, které byly zohledněny při 

stanovení výše náhrady. Pokud by pozdější vrácení tohoto cla jinému hospodářskému subjektu 

než vývozci mělo za účinek to, že by byla vývozní náhrada zpětně zbavena právního základu, byl 

by vývozce v nejisté situaci, zpochybnitelné vzhledem k zásadě právní jistoty, a jeho nárok na 

                                                                                                                                                             
účelem je získání výhody v rozporu s cíli práva Společenství použitelného v daném případě umělým vytvořením 

podmínek vyžadovaných pro získání uvedené výhody, vedou k tomu, že se uvedená výhoda buď neudělí, nebo 

odejme“. 
456

  Stanovisko generálního advokáta S. Albera ve věci Emsland-Stärke, C-110/99, bod 62. 
457

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. července 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03. 
458

  Nařízení Komise č. 3665/87 ze dne 27. listopadu 1987, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu 

vývozních náhrad pro zemědělské produkty. 
459

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. července 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, bod 20. 
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náhradu by závisel na skutečnostech nebo na obchodních chováních, které nemůže ovlivnit“
460

. 

Zároveň však zdůraznil, že situace bude odlišná v případě, že se vývozce na zneužití sám podílel. 

Samotné posouzení toho, zda jsou v dané věci naplněny prvky zneužití práva, ponechal Soudní 

dvůr na předkládajícím soud
461

.  

S otázkou zjišťování a určení subjektivního prvku v oblasti společné zemědělské politiky 

pak úzce souvisí i problematika důkazního břemene ve vztahu k prokazování dopuštění se 

zneužívajícího jednání. Touto otázkou se Soudní dvůr zabýval v rozsudku Vonk Dairy 

Products
462

, kde vnitrostátní celní orgány nebyly schopné prokázat zneužití, přičemž sporným se 

stalo to, zda je v rámci řízení o odejmutí a navrácení vývozních náhrad ke zjištění neoprávněné 

povahy těchto náhrad nezbytné, aby byl předložen důkaz o zneužití vývozcem
463

. V tomto bodě 

Soudní dvůr navázal na stanovisko generální advokátky
464

 a uvedl, že „[a]by byla shledána 

neoprávněná povaha rozlišených náhrad poskytnutých s konečnou platností ve smyslu nařízení č. 

3665/87, je tedy třeba, pokud část z celkového objemu dotčených produktů byla téměř okamžitě 

zpětně vyvezena do jiného třetího státu, předložit důkaz o zneužití vývozcem“
465

. Vzhledem 

k tomu, že příslušný vnitrostátní orgán důkaz prokazující zneužití nepředložil, dospěl Soudní 

dvůr k závěru, že již vyplacené vývozní náhrady nelze v takovém případě odejmout
466

. Je 

zřejmé, že tento poslední aspekt úzce souvisí se zásadou právní jistoty a legitimního 

                                                 
460

  Tamtéž, bod 36. 
461

  Tamtéž, body 41 a 42, „V důsledku toho je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že podmínka získání 

diferencované vývozní náhrady uvedená v čl. 17 odst. 3 nařízení č. 3665/87, a sice splnění celních formalit 

propuštění dotyčného produktu ke spotřebě do třetí země určení, je splněna, jestliže je tento produkt, poté, co 

za něj bylo v této zemi zaplaceno dovozní clo, v uvedené zemi podstatně zpracován nebo opracován ve smyslu 

článku 24 celního kodexu, i když je produkt vzniklý z tohoto zpracování nebo opracování následně zpětně 

vyvezen do Společenství s vrácením cla vybraného v této zemi a platbou dovozního cla ve Společenství. Za 

takových okolností může být vrácení vývozní náhrady přesto vyžadováno, pokud má vnitrostátní soud za to, že 

je podán důkaz o zneužití, k němuž došlo na straně vývozce, v souladu s pravidly vnitrostátního práva.“ 
462

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. ledna 2007, Vonk Dairy Products, C-279/05. 
463

  Jak vyplývá z bodu 35 rozsudku, tak dotčený členský stát měl totiž za to, že „důkaz, ve smyslu výše uvedeného 

rozsudku Emsland-Stärke, o zneužití vývozcem musí být předložen pouze v případě, kdy jsou splněny všechny 

podmínky pro poskytnutí náhrad, což není případ věci v původním řízení, jelikož vzhledem k tomu, že zásilky 

sýra zpětně vyvezené do Kanady nebyly propuštěny ke spotřebě na trhu ve Spojených státech, nebyla splněna 

podmínka propuštění ke spotřebě ve třetí zemi ve smyslu čl. 17 odst. 3 nařízení č. 3665/87.“  
464

  Tamtéž, bod 61 „[…] k rozhodnutí, zda se vývozce dopustil zneužívajících praktik, je třeba zkoumat okolnosti 

transakce a důkazy jako celek. Teprve na základě takto komplexní analýzy mohou vnitrostátní soudy 

rozhodnout, zda došlo k zneužívajícím praktikám […]“ a bod 64 „Z definice zneužívajících praktik podané 

Soudním dvorem je jasné, že ověření, zda určité jednání, je-li správně pochopeno, představuje zneužití, 

vyžaduje zkoumání okolností a důkazů jako celku. Zda a do jaké míry provádí toto ověření příslušný orgán, 

který prověřuje žádosti o výplatu náhrad (Productschap), nebo vnitrostátní soud, který prověřuje legalitu 

rozhodnutí příslušného orgánu, nebo postupně oba, je otázkou právního systému dotyčného členského státu“. 
465

  Tamtéž, bod 32. 
466

  Tamtéž, bod 38 „S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první položenou otázku odpovědět tak, že v 

rámci řízení o odejmutí a navrácení rozlišených náhrad, jež byly vyplaceny s konečnou platností na základě 

nařízení č. 3665/87, musí být zjištění neoprávněné povahy těchto náhrad podloženo důkazem o zneužití 

vývozcem, předloženým v souladu s pravidly vnitrostátního práva“. 
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očekávání
467

. Z rozsudku Soudního dvora lze však vyčíst, že zásada zneužití práva může 

představovat výjimku z uplatnění zásady právní jistoty a legitimního očekávání, neboť ačkoli je 

vývozní náhrada udělována s konečnou platností, je ve výjimečných případech možné, bez 

ohledu na to, že formální podmínky pro získání vývozní náhrady již byly ověřeny, aby tato 

náhrada byla odejmuta s odkazem na existenci zneužívajícího jednání, samozřejmě při naplnění 

obou základních prvků dvousložkového testu zneužití práva. 

 V rozsudku Slančeva sila
468

 Soudní dvůr poukázal na zcela zásadní vzájemnou 

propojenost mezi subjektivním a objektivním prvkem, tedy že zákaz zneužití práva nemůže být 

uplatněn při existenci pouhého úmyslu získat neoprávněnou výhodu a tedy naopak ani v situaci, 

kdy není naplně účel předmětného unijního ustanovení. Předmětem této předběžné otázky byl 

spor mezi společností Slančeva sila EOOD a bulharským Státním zemědělským fondem, který se 

týkal zamítnutí žádosti o financování projektu fotovoltaické elektrárny z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Bulharský orgán odmítl spolufinancování 

investičního projektu s odkazem na funkční závislost nebo uměle vytvořené podmínky 

požadované pro poskytnutí podpory a úmysl získat neoprávněnou výhodu, která není v souladu s 

cíli režimu podpory. Sám předkládající soud přitom uvedl, že vyřešení sporu závisí na výkladu 

slovního spojení „umělé vytvoření podmínek“
469

. Soudní dvůr se tak v této souvislosti věnoval 

výkladu tohoto slovního spojení a dále pak slovního spojení „výhoda, která není v souladu 

s cíli“, které jsou obsaženy v ustanovení proti zneužívání uvedenému v čl. 4. odst. 8 nařízení č. 

65/2011
470

. Soudní dvůr přistoupil k aplikaci dvousložkového testu zneužití práva a rozlišení 

jeho dvou základních prvků, když uvedl, že záměr společnosti uměle projekt rozdělit a tím se 

vyhnout omezením vyplývajícím z vnitrostátních právních předpisů sám o sobě nevylučuje 

skutečnost, že „investiční projekt předložený společností Slančeva sila přispěje k dosažení cílů 

uvedených v nařízení č. 1698/2005“
471

, tedy k opatření vedoucích k diverzifikaci venkovského 

hospodářství a mikropodniků s cílem rozvíjet hospodářskou strukturu. Dle názoru Soudního 

dvora je věcí předkládajícího soudu, aby posoudil, zda je důsledkem snahy o obejití omezení 

týkající se velikosti projektů skutečnost, že nemůže být dosaženo cílů sledovaných unijním 

nařízením. Samotná snaha o získání neoprávněné výhody plynoucí z unijního práva tak není ke 

                                                 
467

  Stanovisko generální advokátky E. Sharpston ve věci Vonk Dairy Products, C-279/05, bod 40 „[…] V zásadě 

je proto v zájmu právní jistoty, aby byla náhrada považována za udělenou skutečně s konečnou platností“. 
468

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. září 2013, Slančeva sila, C-434/12. 
469

  Tamtéž, bod 19. 
470

  Ustanovení tohoto článku zní následovně: „Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, neprovede se žádná platba 

ve prospěch příjemců, u nichž je zjištěno, že uměle vytvořili podmínky požadované pro poskytnutí takových 

plateb a získali tak výhodu, která není v souladu s cíli dotyčného režimu podpor.“ 
471

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. září 2013, Slančeva sila, C-434/12, bod 36. 
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konstatování zneužívajícího jednání dostačující, neboť i ve zcela zjevných případech je 

nezbytné, aby bylo posouzeno dosažení či nedosažení cíle sledovaného předmětným unijním 

ustanovením. Soudní dvůr dále navázal na rozsudek Emsland-Stärke a uvedl, že „[s]oučástí 

skutkových okolností, které může uvedený soud zohlednit při zjišťování, zda se jedná o uměle 

vytvořené podmínky pro poskytnutí platby z EZFRV, jsou právní, hospodářské nebo osobní 

vztahy mezi osobami uskutečňujícími dotčenou investici. Tento subjektivní znak lze prokázat také 

důkazem o tajné dohodě, která může být podobu záměrné koordinace mezi jednotlivými 

investory, kteří jsou žadateli o podporu v rámci režimu podpory z EZFRV, zvláště tehdy, pokud 

jsou projekty totožné a existuje zeměpisný, hospodářský, funkční, právní nebo osobní vztah mezi 

těmito projekty“
472

. Soudní dvůr tak dospěl k důležitému závěru, že uplatnění ustanovení proti 

zneužívání obsaženého v předmětném nařízení musí v každém případě předcházet posouzení a 

zejména pak zjištění existence objektivního a subjektivního prvku. Ve vztahu k objektivnímu 

prvku bylo přitom ponecháno na předkládajícím soudu, aby zvážil veškeré skutkové okolnosti 

v projednávané věci, které umožňují dospět k závěru, že účelu režimu podpory nelze dosáhnout. 

Pokud jde naopak o subjektivní prvek, předkládající soud byl vyzván k tomu, aby zvážil, zda 

objektivní okolnosti umožňují dospět k závěru, že žadatel umělým vytvořením podmínek 

nutných pro získání výhody sledoval výhradně získání výhody, která není v souladu s unijním 

právem
473

.  

Ještě zajímavější se v tomto ohledu zdají být závěry Soudního dvora ve věci SICES
474

, 

která se týkala sporu mezi několika společnostmi (dovozci) a italským celním úřadem ohledně 

opravného a a celního výměru, jejichž předmětem byly dovozy česneku čínského původu, na 

který se vztahovala vyšší preferenční celní sazba. Tito dovozci byli v postavení nových 

dovozců
475

 a z tohoto důvody byly předmětné dovozy osvobozeny od zvláštního cla. V 

návaznosti na dodatečné kontroly celních prohlášení vztahujících se na tyto dovozy česneku 

                                                 
472

  Tamtéž, bod 40 a 41. 
473

  Ve vztahu ke skutkovým okolnostem projednávané věci Soudní dvůr v bodech 45 až 47 konkrétně uvedl, že 

„[…] předpokladem použití čl. 4 odst. 8 nařízení č. 65/2011 je naplnění dvou znaků, a to objektivního a 

subjektivního. V tomto kontextu je sice pravda, že skutečnost, že předkládající soud zjistil okolnosti týkající se 

právního vztahu mezi žadateli o podporu, nebo dokonce funkční závislost jednotlivých dotčených investičních 

projektů, je indicií, která může vést k závěru, že byly uměle vytvořeny podmínky požadované pro poskytnutí 

platby ve smyslu čl. 4 odst. 8 nařízení č. 65/2011, nic to však nemění na tom, že toto posouzení musí být 

provedeno s ohledem na všechny okolnosti projednávaného případu. Předkládající soud se musí konkrétně 

ujistit, že ze všech objektivních okolností věci v původním řízení vyplývá, že základním cílem volby způsobů 

uskutečnění investičních projektů je získání podpory v rámci režimu podpory z EZFRV, a vyloučit jakékoliv 

jiné zdůvodnění související s cíli uvedeného režimu“. 
474

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. března 2014, SICES, C-155/13. 
475

  Článek 4 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a 

zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty 

dovážené ze třetích zemí. 
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vydal italský celní úřad opravný a celní výměr. Tento výměr se zakládal na tom, že osvobození 

od zvláštního cla bylo zrušeno z důvodu, že dovozy ve skutečnosti uvedené zvláštní clo 

obcházely, a to tím, že společnosti, které nebyly novými dovozci, nejprve nakoupily česnek od 

čínského dodavatele, poté jej před dovozem do Evropské unie prodaly dotčeným „novým 

dovozcům“, kteří uskutečnili dovoz a následně uvedení dovozci po dovozu zboží na území 

Evropské unie tento česnek zpětně prodali původním společnostem, na které se pravidla ohledně 

nových dovozců nevztahovala. Předmětem otázky předkládajícího soudu tak bylo, zda se jedná o 

zneužití práva v případě, že držitel licence na dovoz v preferenčním režimu uvede po zaplacení 

příslušného cla na trh dotčený česnek jeho prodejem jinému subjektu, na který se preferenční 

režim nevztahuje a od něhož před dovozem dotčený česnek nabyl.  

Rozhodnutí Soudního dvora je zajímavé ve vztahu ke zdůvodnění týkajícího se 

subjektivního prvku zneužití. Soudní dvůr totiž nejprve zopakoval, že zákaz zneužití práva není 

relevantní v situaci, kdy mohou mít dotčená plnění i jiné odůvodnění než pouhé dosažení 

neoprávněné výhody, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu, který musí zohlednit všechny 

skutečnosti a okolnosti projednávaného případu, včetně obchodních transakcí, které dotčenému 

dovozu předcházely a poté následovaly. Následně Soudní dvůr shledal naplnění objektivního 

prvku zneužití práva, jelikož uvedeným jednáním nebylo dosaženo cíle předmětného nařízení, 

které má za cíl zachovat hospodářskou soutěž mezi skutečnými dovozci tak, aby jediný dovozce 

nemohl ovládnout trh
476

. Naopak existenci druhého nezbytného prvku, subjektivního prvku, však 

Soudní dvůr neshledal a dospěl tak k nevyhnutelnému závěru, že dané jednání zneužití práva 

nepředstavuje. Soudní dvůr založil toto zjištění na tom, že tyto dovozy a priori nepostrádaly 

hospodářské a obchodní odůvodnění, jelikož prodejní cena nebyla stanovena na takové úrovni, 

která by uvedeným dovozcům neumožnila mít z dotyčných prodejů zisk, a dále pak poukázal na 

skutečnost, že dovozci jsou naopak k takovémuto jednání motivováni, neboť na základě unijního 

práva mají povinnost příslušné dovozní licence využívat a mají tedy skutečný zájem na 

dovozech, a to i v rámci takových transakcí, jako jsou transakce popsané výše. Soudní dvůr sice 

nevyloučil, že za určitých okolností by takovéto transakce mohly naplňovat subjektivní prvek 

                                                 
476

  Body 9 a 10 odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 341/2007, které stanoví, že „[v] zájmu stávajících dovozců, 

kteří běžně dovážejí značná množství česneku, a dále v zájmu nových dovozců, kteří vstupují na trh a kterým by 

se měla poskytnout rovná příležitost při podání žádosti o dovozní licence pro množství česneku v rámci celních 

kvót, je třeba rozlišovat mezi tradičními dovozci a novými dovozci. Je třeba stanovit jasnou definici těchto 

dvou kategorií dovozců a určitá kritéria týkající se postavení žadatelů a používání přidělených dovozních 

licencí. Množství, která se přidělí uvedeným kategoriím dovozců, se určí na základě skutečně dovezených 

množství, a nikoli na základě vydaných dovozních licencí.“ 
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zneužití
477

, nicméně z odůvodnění Soudního dvora v této věci zcela zřetelně vyplývá rozlišení 

mezi úmyslem získat výhodu plynoucí z unijního práva, který nemusí být zcela motivován 

dobrou vírou, avšak sleduje jiné hospodářské a obchodní cíle, jenž není pro naplnění 

subjektivního prvku pro účely zneužití práva relevantní, a naopak úmyslem získat výhodu, který 

je spojen s neexistencí hospodářského odůvodnění dotčené transakce, jenž je pro naplnění 

subjektivního prvku dostačující. Z rozsudku ve věci SICES tak jinými slovy vyplývá, že pokud 

existuje hospodářské a ekonomické odůvodnění prováděných transakcí, nemůže být shledán 

subjektivní prvek dvousložkového textu a v důsledku toho nemůže být uplatněna zásada zákazu 

zneužití práva. 

  

4.2. Zneužití unijního práva v daňové oblasti 

Daňová oblast představuje pro zneužití práva jednu z hlavních oblastí, ve které se lze se 

zneužívajícím jednání setkat, přičemž unijní aspekt tuto skutečnost ještě více zdůrazňuje
478

. 

V návaznosti na vytvoření dvousložkového testu v judikatuře Soudního dvora týkající se 

společné zemědělské politiky proto našel tento test téměr bezprostředně své praktické uplatnění i 

v další unijní oblasti, jež se vyznačuje vysokou mírou harmonizace a která se stejně jako oblast 

společné zemědělské politiky dotýká finančních zdrojů Evropské unie - oblast nepřímých daní. 

Analýza zneužití práva v této oblasti je velmi důležitá hned z několika důvodů. 

 V první řadě je třeba uvést, že unijní daňové právní předpisy obsahují značné množství 

ustanovení proti zneužívání
479

, které vnitrostátním orgánům udělují pravomoc nepřiznat výhody 

plynoucí ze zneužívajícího uplatňování daňových ustanovení. Existence takovéto právní úpravy 

pak do určité míry mění úlohu Soudního dvora při posuzování zneužívajícího jednání. Zatímco 

totiž při absenci ustanovení proti zneužívání je Soudní dvůr zpravidla vyzván k tomu, aby se 

vyjádřil k uplatnění zásady zákazu zneužití práva, při existenci ustanovení proti zneužívání, které 

má za cíl zabránit daňovým podvodům nebo obcházení zákona, je rozhodovací role Soudního 

dvora omezena na posouzení použitelnosti tohoto ustanovení a jeho výkladu ve světle uvedené 

zásady. Soudní dvůr zde tedy nevystupuje v roli orgánu, který prostřednictvím zásady zákazu 

                                                 
477

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. března 2014, SICES, C-155/13, bod 39 „Mezi prvky, které by mohly 

umožnit prokázat umělou povahu transakcí, tak patří, jak ve svém vyjádření zmiňuje Evropská komise, 

okolnost, že dovozce, jenž je držitelem licencí ‚A‘, na sebe nevzal žádné obchodní riziko, neboť toto obchodní 

riziko bylo ve skutečnosti kryto jeho kupujícím, jenž je rovněž tradičním dovozcem. Taková umělá povaha by 

rovněž mohla vyplývat z okolnosti, že ziskové rozpětí dovozců je zanedbatelné nebo že ceny česneku prodaného 

dovozci kupujícímu v Unii jsou nižší než tržní cena.“ 
478

  PIANTAVIGNA, Paolo, pozn. 93, s. 4. 
479

  Srov. např. směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a 

dceřiných společností z různých členských států. 
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zneužití práva vyplňuje „mezery“ v právu, neboť tyto mezery jsou již unijním normotvůrcem 

odstraněny prostřednictvím jeho normotvorné činnosti. Je tedy třeba blíže prozkoumat to, jakým 

způsobem se dotčené právní ustanovení a autonomní právní zásada zákazu zneužití práva 

vzájemně doplňují. To platí zejména pokud jde o použitelnost zásady zákazu zneužití práva 

v případě směrnic, u kterých ustanovení proti zneužívání nebyla z rozhodnutí členského státu 

provedena do práva vnitrostátního. 

Zadruhé, v daňové oblasti je zvýrazněn zásadní rozdíl mezi zneužívajícím jednáním, 

které se odehrává pouze na úrovní unijního právního řádu, a zneužívajícím jednáním 

spočívajícím v obcházení vnitrostátní právní úpravy, čímž nevyhnutelně dochází k zahrnutí více 

právních řádů. V prvním případě se zneužití práva týká vnitrostátního fiskálního systému, který 

se jednotlivec snaží obejít prostřednictvím uplatnění unijních ustanovení, tedy snaží se ovlivnit 

rozsah aplikovatelnosti ustanovení unijního práva obsaženého v sekundárním právu, a to za 

účelem získání výhody zákonodárcem nepředpokládané nebo snížení daňové povinnosti. Ve 

druhém případě, o kterém bylo pojednáno v kapitole týkající se obcházení vnitrostátní právní 

úpravy členského státu, naopak hospodářský subjekt využívá svobod volného pohybu za účelem 

přesunu do daňově výhodnějšího právního řádu jiného členského státu. 

Zásadním rozsudkem v daňové oblasti je rozsudek Halifax, který si bezpochyby 

zamilovaly jak daňové úřady
480

, tak i akademická sféra
481

. Toto rozhodnutí představuje po 

rozhodnutí Emsland-Stärke další významný krok ve vývoji zásady zákazu zneužití práva, neboť 

v něm byly potvrzeny výše zmíněné prvky dvousložkového testu z rozsudku Emsland-Stärke a 

jejich převzetí a použití tak bylo rozšířeno i na oblast daně z přidané hodnoty, přičemž zároveň 

došlo i ke zpřesnění posouzení subjektivního kritéria této zásady. 

Rozsudek Halifax měl zásadní dvojí význam pro rozvoj doktríny zneužití unijního práva, 

neboť potvrdil rozšíření zásady zákazu zneužití práva, tak jak byla judikována v oblasti společné 

zemědělské politiky, i na oblast daně z přidané hodnoty, která byla až do té doby považována 

z tohoto hlediska za imunní vůči zneužívajícímu jednání. Stejně tak tento rozsudek vystavěl 

základy budoucí diskuze, která umožnila upřesnění subjektivního prvku zneužití, a to i díky 

stanovisku generálního advokáta Poiaresa Madura, jehož stanovisko představuje významnou 

                                                 
480

  Stanovisko generálního advokáta Bobka ve věci Cussens, C-251/16, bod 1 „Daňové úřady se nezamilují 

snadno. Z tohoto pravidla však existuje (patrně alespoň) jedna podstatná výjimka: rozsudek Halifax z roku 

2006, ve kterém Soudní dvůr potvrdil existenci zásady zákazu zneužívajících praktik v oblasti práva daně z 

přidané hodnoty (DPH). Zdá se, že tento rozsudek přijaly daňové úřady všech členských států s opravdovým 

nadšením.“ 
481

  Jedná se o jeden z nejkomentovanějších rozsudků Soudního dvora.  
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etapu na cestě k hlubšímu pochopení zásady zákazu zneužití práva
482

. Soudní dvůr následně 

opakovaně uvedl, že pro účely zjištění existence zneužití práva není třeba určit, že získání 

daňového zvýhodnění dotčených plnění je jediným cílem
483

, ale stačí, že hlavním účelem 

dotčeného plnění je získání daňového zvýhodnění
484

, přičemž čistě umělý charakter představuje 

pouze jednu okolnost pro závěr, že hlavním sledovaným cílem je získání daňové výhody
485

. 

Ačkoli rozsudek ve věci Halifax představuje zásadní zlom z hlediska zásady zákazu 

zneužití práva v oblasti nepřímých daní, nelze na druhou stranu ani přehlédnout skutečnost, že 

určité náznaky uplatňování této zásady se objevují i v dřívějších rozsudcích Soudního dvora 

z daňové oblasti, kde Komise, příp. jednotlivé členské státy měly za to, že předmětná jednání 

jsou dotčena zneužívajícími praktikami. 

Níže uvedené rozsudky zejména zdůrazňují rozdíl mezi uplatněním zásady zákazu 

zneužití práva a výkladem unijního práva, který umožňuje dosáhnout stejného výsledku, tedy 

zamezení zneužívajícího jednání v rámci restriktivního výkladu unijního práva. V této 

souvislosti vyvstávají do popředí dva rozsudky, kde se Soudní dvůr prostřednictvím 

restriktivního výkladu platné právní úpravy otázce zneužití práva dokázal vyhnout. 

 

4.2.1. Restriktivní výklad unijního práva v daňové oblasti 

V první řadě se jedná o rozsudek ve věci RAL
486

, kde se předkládající soud dotazoval na 

výklad článků šesté směrnice
487

 s ohledem na určení místa, kde dochází k poskytování služeb, 

konkrétně v případě společnosti zajišťující poskytování služeb spojených s herními automaty 

spotřebitelům v členském státě, přičemž tato společnost však měla sídlo své hospodářské 

činnosti mimo Evropskou unii (konkrétně na Normanských ostrovech) pouze z toho důvodu, aby 

se vyhnula povinnosti k DPH. V projednávané věci v původním řízení u soudu Spojeného 

království vyvstala mimo jiné otázka zneužití práva. Předkládající soud se Soudního dvora přímo 

dotázal, zda „[e]xistuje zásada zneužití práva, která (nezávisle na výkladu směrnic o DPH) je 

                                                 
482

  V tomto smyslu LENAERTS, Annekatrien, pozn. 87, s. 1136. 
483

  Rozsudky Soudního dvora ze dne 20. června 2013, Newey, C-653/11, bod 46 nebo ze dne 12. července 2012, 

J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, C-326/11, bod 35. 
484

  Otázka toho, zda musí být za účelem splnění podmínky existence zneužívajícího jednání snaha o dosažení 

daňového zvýhodnění „jediným“ nebo „hlavním“ účelem byla vyjasněna v rozsudku Soudního dvora ze dne 

21. února 2018, Part Service, body 44 a 45. Dále rovněž rozsudky Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2017, 

Cussens, C-251/16, bod 53 nebo ze dne 17. prosince 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, bod 36. 
485

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2017, Cussens, C-251/16, bod 60. 
486

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 2005, RAL, C-452/03. 
487

  Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně. 
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způsobilá zabránit vyhledávanému zvýhodnění […]?“
488

. Soudní dvůr však na tuto otázku 

neodpověděl
489

, přičemž předběžné otázky předkládajícího soudu přeformuloval v tom smyslu, 

že se předkládající soud svými otázkami v podstatě snaží určit místo, které se považuje za místo 

tohoto poskytování služeb
490

, aniž by se jakkoli dotkl možného uplatnění zásady zákazu zneužití 

práva. Soudní dvůr nicméně ve vztahu k projednávané věci uvedl, že „poskytování služeb 

sestávající z umožnění veřejnosti za úplatu používat herní automaty umístěné v herních 

prostorách na území členského státu musí být považováno za zábavní nebo podobné činnosti ve 

smyslu první odrážky čl. 9 odst. 2 písm. c) šesté směrnice, takže místem poskytování služeb je 

místo, kde jsou služby skutečně vykonávány“
491

, čímž jako místo poskytování služeb určil území 

Evropské unie a tedy vyloučil možnost toho, že by se dotčená společnost dopustila 

„nevyřčeného“ zneužití tím, že v takové situaci, jako byla situace v projednávané věci, přesune 

své sídlo mimo území Evropské unie. 

 Ve stejné době, kdy byla u Soudního dvora projednávána věc Halifax, vydal Soudní dvůr 

rozsudek ve věci Centralan Property
492

, která se týkala daňového zacházení týkajícího se řady 

transakcí s budouvou, která byla původně ve vlastnictví univerzity ve Spojeném království a 

následně byla tato budova několikrát převedena a pronajata soukromým společnostem, přičemž 

vyvstala otázka legality odečtení daně na vstupu. V této věci však naopak zásada zákazu zneužití 

práva nebyla nadnesena ze strany předkladajícího soudu v předkládacím usnesení, ale ze strany 

Komise, která uplatnění této zásady vnesla do řízení prostřednictvím písemných vyjádření. 

Komise ve svém vyjádření uvedla, že pokud osoba povinná k dani nebo skupina osob povinných 

k dani, které jsou mezi sebou propojené, přistoupí k jednomu nebo několika plněním, která 

nemají hospodářské odůvodnění, ale která vytvářejí umělou situaci, jejímž jediným cílem je 

vytvořit podmínky nezbytné pro navrácení DPH na vstupu, tato plnění nesmějí být 

zohledněna
493

. Poměrně úzké spojení mezi zákazem zneužití práva a restriktivním výkladem 

unijního práva zmínila generální advokátka J. Kokott ve svém stanovisku, v němž na jednu 

stranu uznala umělou povahu uskutečněných plnění, avšak na druhou stranu dle jejího názoru 

nebylo nezbytné přistoupit k uplatnění zásady zákazu zneužití práva, neboť sama sekundární 

                                                 
488

  Čtvrtá předběžná otázka předkládajícího soudu. 
489

  V souladu se stanoviskem generálního advokáta P. Madura ve věci RAL, C-452/03, bod 67, kde se uvádí, že 

„není třeba, aby Soudní dvůr odpovídal na podpůrné otázky týkající se pojmu poskytování služeb, hospodářské 

činnosti, totožnosti poskytovatele a možného použití zásady zneužití práva v projednávaném případě v 

původním řízení.“ 
490

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 2005, RAL, C-452/03, bod 22. 
491

  Tamtéž, bod 34. 
492

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. prosince 2005, Centralan Property, C-63/04. 
493

  Tamtéž, bod 46. 
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unijní právní úprava poskytovala pro tento účel dostatečné nástroje
494

. Generální advokátka tak 

nejenom že poukázala na možnost bojovat proti fenoménu agresivního daňového plánování, ale 

zároveň uznala zákaz zneužití práva jako potenciálně vhodný nástroj za účelem zamezení těchto 

zneužívajících jednání
495

. 

Soudní dvůr měl tak podobně jako ve výše uvedeném rozsudku Chancery Division RAL 

za to, že není třeba přistupovat k uplatnění zásady zákazu zneužití práva, neboť ustanovení 

směrnice jsou dostačující k zabránění tomu, aby docházelo k možným zneužívajícím jednáním. 

Soudní dvůr konkrétně uvedl, že „vzhledem k tomu, že za takových okolností jako ve věci v 

původním řízení, v případě, že by předkládající soud dospěl k závěru […], že každé z obou 

dotčených plnění převedlo právo nakládat s dotčeným investičním majetkem jako vlastník, se 

oprava stanovená v čl. 20 odst. 3 šesté směrnice musí uskutečnit po zohlednění každého z obou 

dotčených plnění poměrně k jejich hodnotám, není namístě zabývat se otázkou případného 

použití zásady zneužití práva za takovýchto okolností“
496

. 

Z výše nastíněných rozsudků Soudního dvora je zřejmé, že potřeba zabývat se 

fenoménem agresivního daňového plánování v oblasti nepřímých daní vyvstala již před 

rozsudkem Halifax, a to prostřednictvím uplatňování ustanovení proti zneužívání
497

 obsažených 

v příslušné unijní směrnici. Nicméně až se zásadním rozsudkem ve věci Halifax
498

 dochází ze 

strany Soudního dvora poprvé k uplatnění zásady zákazu zneužití práva také na oblast nepřímých 

daní. 

 

4.2.2. Rozsudek Halifax 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Soudnímu dvoru sestávala z tří různých 

usnesení soudů Spojeného království, která se týkala výkladu šesté směrnice Rady 77/388/EHS. 

                                                 
494

  Stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci Centralan Property, C-63/04, bod 60, „Transakce sice 

působí skutečně nepřirozeně a jako určené pouze k tomu, aby byl Univerzitě umožněn odpočet DPH, která byla 

odvedena při postavení budovy Harrington Building, přestože Univerzita poskytuje ve velké míře plnění 

osvobozená od daně. Zde navrhovaný výklad šesté směrnice nicméně vylučuje, aby tyto umělé operace vedly k 

osvobození od daně, které je v přímém rozporu s cíly směrnice a které by muselo být opraveno na základě 

nepsaných zásad, jako je zákaz zneužití práva.“ 
495

  DE LA FERIA, Rita, pozn. 162, s. 421. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 2005, RAL, C-452/03, bod 81. 
497

  Článek 27 odst. 1 směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, stanovil, že 

„Rada může jednomyslně na návrh Komise povolit kterémukoli členskému státu, aby zavedl zvláštní opatření 

odchylující se od ustanovení této směrnice, jejichž cílem je zjednodušit postup vyměřování daně nebo zabránit 

určitým druhům daňových úniků nebo vyhýbání se daňovým povinnostem. Opatření zamýšlená ke zjednodušení 

postupu vyměřování daně smějí ovlivnit výši daně splatné při konečné spotřebě nejvýše v zanedbatelném 

rozsahu“. 
498

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2006, Halifax, C-255/02. 
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Projednávaná věc se týkala plnění uskutečněných za účelem získání daňového zvýhodnění na 

základě nároku na odpočet DPH na vstupu. Společnost Halifax byla bankou se sídlem ve 

Spojeném království, přičemž velká většina služeb, které poskytovala, byla osvobozena od DPH. 

Za účelem provozování své hospodářské činnosti se tato společnost rozhodla vybudovat 

telefonická centra, kdy plnění stavebních prací zajišťovaly dceřiné společnosti tak, aby získaly 

nárok na odpočet DPH. Daňové orgány žádosti o odpočet DPH zamítly a společnost Halifax toto 

rozhodnutí napadla žalobou u příslušného vnitrostátního soudu.  

Předkládající soud předložil Soudnímu dvoru dvě předběžné otázky, a to, zda i) plnění, 

která jsou provedena každým účastníkem pouze s úmyslem získat daňové zvýhodnění a která 

nemají žádný samostatný hospodářský účel, mohou být považována pro účely DPH za plnění 

poskytnutá účastníky nebo v jejich prospěch v rámci jejich hospodářské činnosti, a ii) zda zásada 

zákazu zneužití práva vytvořená Soudním dvorem vede k tomu, že účastníkům řízení musí být 

zamítnuty jejich žádosti o vrácení nebo prominutí daně na vstupu vyplývající z provedení 

předmětných plnění. 

Samotné předběžné otázky v zásadě obsahují alternativy zabránění případnému 

zneužívajícímu jednání, a to restriktivní výklad unijního práva a uplatnění zásady zákazu 

zneužití práva. Předkládající soud se tedy nejprve dotázal, zda se za daných skutkových 

okolností unijní právní úprava uplatní, a následně, v případě kladné odpovědi na tuto otázku, zda 

jsou dány podmínky pro použití zásady zákazu zneužití práva, která by vylučovala výkon práv 

přiznaných unijním právem. 

Tímto restriktivním výkladem, který by omezil rozsah působnosti systému DPH jako 

takového, se zabýval generální advokát ve svém stanovisku, přičemž jej odmítl a uvedl, že 

„pozornost by se měla obrátit na existenci méně vyhraněných alternativ, více v souladu s 

duchem a povahou společného systému DPH, za účelem efektivního zacházení s operacemi, které 

vedou k vyhnutí se dani“
499

. Poměrně zajímavé je stanovisko generálního advokáta v části, která 

se věnuje uplatnění dvousložkového testu na projednávanou věc, přičemž generální advokát 

zpochybnil způsob uplatnění subjektivního prvku – úmyslu hospodářského subjektu pro účely 

zjištění zneužití práva, neboť konkrétně uvedl, že „[v]e věci Emsland Soudní dvůr spojil 

subjektivní prvek se zjištěním, že situace, která vede k použití určitého pravidla Společenství, 

byla zcela vykonstruovaná. Podle mého názoru by zjištění takového vykonstruovaného 

charakteru nemělo být založeno na posouzení subjektivních úmyslů těch osob, které uplatňují 

právo Společenství. Vykonstruovaná povaha určitých událostí nebo transakcí musí být 
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  Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Halifax, C-255/02, bod 53. 
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jednoznačně určena na základě souhrnu objektivních okolností ověřených v každém konkrétním 

případě. […] Pokud Soudní dvůr zastává stanovisko, že zneužití existuje, jestliže dotčená činnost 

nemůže mít žádný jiný účel nebo opodstatnění než vyvolat použití ustanovení práva Společenství 

způsobem, který je v rozporu s jejich účelem, je to, podle mého názoru, stejné, jako přijetí 

objektivního kritéria pro posouzení zneužití. Je pravda, že tyto objektivní znaky odhalí, že osoba 

nebo osoby zúčastněné v této činnosti měly pravděpodobně úmysl zneužít právo Společenství. Ale 

není to úmysl, co je určující pro posouzení zneužití. Namísto toho je to činnost sama o sobě, 

objektivně posouzená“
500

. Generální advokát v zásadě uvedl, že úmysl hospodářského subjektu 

není relevantní, neboť to, co je podstatné, je z hlediska subjektivního prvku jednání směřující 

k vytvoření vykonstruovaných operací, tedy objektivní určení účelu na základě neexistence 

žádného jiného hospodářského opodstatnění než získání neoprávněného daňového zvýhodnění. 

Pokud naopak dotčená hospodářská činnost jiné vysvětlení má, nelze zásadu zákazu zneužití 

práva uplatnit, neboť by mohlo být zasaženo legitimní podnikání hospodářských subjektů a 

zakládalo by to vysoký stupeň nejistoty hospodářských subjektů ve vztahu k jejich legitimně 

učiněným operacím odůvodněným podnikatelskými cíli
501

. Zároveň generální advokát v rámci 

posouzení kritérií pro použití zásady zakazující zneužití práva v oblasti DPH potvrdil, že v rámci 

jednotlivých oblastí unijního práva je test zákazu zneužití práva uplatňován rozdílně a naopak 

„neexistence jednotného testu pro fungování zásady zakazující zneužití v každé oblasti práva 

Společenství musí být považováno za zcela přirozené v právu Společenství, jak tomu je v každém 

vnitrostátním právním systému“
502

. 

Soudní dvůr se stejně jako generální advokát vyjádřil odmítavě k otázce, zda ve vztahu 

k uvedenému jednání hospodářského subjektu lze omezit působnost unijního práva. Soudní dvůr 

v tomto ohledu uvedl, že „taková plnění, jako jsou plnění dotčená v původním řízení, jsou 

dodáním zboží nebo poskytnutím služeb a hospodářskou činností ve smyslu […] šesté směrnice, 

pokud splňují objektivní kritéria, na nichž jsou uvedené pojmy založeny. Tato kritéria sice zajisté 

nejsou splněna v případě daňového podvodu, například nepravdivým daňovým přiznáním nebo 

vystavením nesprávných faktur. To však nemění nic na tom, že otázka, zda dotyčné plnění je 

uskutečněno s jediným cílem, a to získat daňové zvýhodnění, není relevantní pro určení, zda je 

dodáním zboží nebo poskytnutím služeb a hospodářskou činností“
503

.  
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  Tamtéž, bod 70. 
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  Tamtéž, body 86 a 89. 
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  Tamtéž, bod 83. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2006, Halifax, C‑255/02, body 58 a 59. 
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Dále se Soudní dvůr věnoval otázce, zda i v tomto kontextu lze uplatnit „teorii o zneužití 

práva“
504

, přičemž dospěl k závěru, že „zásada zákazu zneužití se uplatňuje rovněž v oblasti 

DPH“
505

. Na druhou stranu Soudní dvůr připomněl potřebu předvídatelnosti práva a zásadu 

právní jistoty, a to zejména tehdy, kdy se jedná o právní úpravu, která může obsahovat zvýšenou 

finanční zátěž pro dotčené subjekty. Soudní dvůr tedy i zde uplatnil objektivní a subjektivní 

kritérium zneužití práva, přičemž uvedl, že v oblasti DPH je jednak nezbytné, „aby výsledkem 

dotčených plnění přes formální použití podmínek stanovených relevantními ustanoveními šesté 

směrnice a vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici bylo získání daňového 

zvýhodnění, jehož poskytnutí by bylo v rozporu s cílem sledovaným těmito ustanoveními“ a 

zároveň „musí ze všech objektivních okolností vyplývat, že hlavním účelem dotčených plnění je 

získání daňového zvýhodnění“
506

. Naplnění objektivního kritéria bylo v daném případě shledáno, 

neboť „bylo-li by osobám povinným k dani umožněno odpočíst celou DPH odvedenou na vstupu, 

zatímco v rámci jejich běžných obchodních transakcí by jim žádné plnění podle ustanovení o 

systému odpočtů podle šesté směrnice nebo vnitrostátních předpisů, které jej provádějí, 

neumožnilo odpočíst uvedenou DPH nebo jim umožnilo odpočíst pouze její část, bylo by to v 

rozporu se zásadou daňové neutrality, a tedy v rozporu s cílem uvedeného systému“
507

. Naplnění 

subjektivního kritéria, podle kterého musí být hlavním účelem dotčených plnění získání 

daňového zvýhodnění, ponechal Soudní dvůr k posouzení vnitrostátnímu soudu, přičemž uvedl, 

že při posuzování bude třeba „vzít v úvahu čistě umělý charakter těchto plnění, jakož i právní, 

hospodářské nebo personální vztahy mezi subjekty účastnícími se plánu na snížení daňové 

zátěže“
508

. Důležité je však v tomto ohledu to, že Soudní dvůr nevzal v úvahu úmysl 

hospodářského subjektu, nýbrž se pro účely posouzení subjektivního prvku zaměřil na objektivní 

posouzení samotné činnosti hospodářského subjektu
509

. 

 

4.2.3. Zásada zákazu zneužití práva jako obecná právní zásada 

Z hlediska povahy zásady zákazu zneužití práva jako obecné právní zásady v unijním 

právním řádu je relevantní výše zmiňovaný rozsudek Kofoed. Tato věc se týkala daňového 

režimu rozdělování zisku společnosti v souvislosti s restrukturalizací podniku. V této věci se 

jednalo o transakci, kterou dva dánští daňoví poplatníci převedli své podíly v dánské kapitálové 

                                                 
504

  Výraz použitý Soudním dvorem v bodě 67 tohoto rozsudku. 
505

  Tamtéž, bod 70. 
506

  Tamtéž, body 74 a 75. 
507

  Tamtéž, bod 80. 
508

  Tamtéž, bod 81. 
509

  MARCHESELLI, Alberto, pozn. 447, s. 816. 



 

124 

 

 

společnosti do irské kapitálové společnosti a získali za to podíly na této irské společnosti. O 

několik dnů později provedla irská společnost rozdělení zisků ve prospěch obou dánských 

daňových poplatníků. Sporným se v této souvislosti stal výklad směrnice 90/434, zda 

v projednávané věci došlo k výměně akcií v případě, kdy účastníci výměny akcií současně s 

dohodou o výměně oznámili, že na první valné hromadě nabývající společnosti, která se 

uskuteční po provedení výměny, zamýšlejí hlasovat o rozdělení dividend vyšších než 10 % 

jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných výměnou. Z hlediska možného zneužití unijního 

práva bylo podstatou předběžné otázky to, zda musí být vyplacená dividenda zahrnuta do 

výpočtu vyplacené hotovosti a zda může vnitrostátní daňový orgán reagovat na případné zneužití 

práva, ačkoliv vnitrostátní zákonodárce nepřijal žádná zvláštní opatření k provedení článku 11 

směrnice 90/434. Tento článek stanovil, že „[č]lenský stát může odmítnout použít veškerá 

ustanovení hlav II, III a IV této směrnice nebo jejich část nebo odepřít veškeré výhody z nich 

plynoucí, je-li zjevné, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů […] výměny akcií je daňový 

únik či vyhnutí se daňovým povinnostem“. 

I v této věci tedy, podobně jako v rozsudku ve věci Halifax, vyvstala otázka volby mezi 

restriktivním výkladem unijního práva a uplatněním zásady zákazu zneužití práva
510

. Generální 

advokátka J. Kokott restriktivní výklad odmítla a s odkazem na volbu unijního normotvůrce 

uvedla, že unijní normotvůrce právě za tímto účelem zavedl do směrnice ustanovení proti 

zneužívání. S odkazem na rozsudek ve věci Leur-Bloem následně uvedla, že společná právní 

úprava zdanění stanovená ve směrnici platí bez ohledu na to, zda důvody výměny akcií jsou 

finančního, hospodářského nebo čistě daňového charakteru. Z toho lze vyvodit, že při výkladu 

pojmu „výplata hotovosti“ jako takového by možné motivy příslušné transakce neměly hrát 

žádnou roli, ale mohou být uplatněny teprve v rámci kontroly, zda se v konkrétním případě 

nejedná o zneužití ve smyslu článku 11 směrnice 90/434
511

. V zásadě tedy pouze v okamžiku, 

kdy není naplněn účel ustanovení, je možné přistoupit k posouzení úmyslu, a to na základě 

posouzení všech objektivních prvků ve smyslu rozsudku Halifax. Pokud jde o možné zneužití 

práva, generální advokátka uvedla, že členské státy mají „možnost odmítnout použít veškeré 

daňové výhody upravené touto směrnicí pro výměnu akcií, nebo jejich část nebo odepřít veškeré 

výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů takové operace 

je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem“
512

. Skutečností zakládající domněnku 

sledování takového cíle pak může být to, že některá z operací není prováděna na základě 
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konkrétního hospodářského důvodu. Dle názoru generální advokátky pak možnost odepřít 

veškeré výhody plynoucí ze směrnice v případě zneužití práva není vázána na provedení 

příslušného ustanovení proti zneužívání do vnitrostátního práva, neboť za tímto účelem je možné 

využít také obecná ustanovení vnitrostátního práva, včetně obecných zásad vnitrostátního 

ústavního nebo správního práva, pokud jsou tato ustanovení vykládána a použita v souladu 

s unijním právem, a zejména se zněním a účely směrnice 90/434. Zároveň odmítla možný přímý 

účinek směrnice 90/434 k tíži jednotlivce, stejně jako přímé použití obecného zákazu zneužití 

práva stanoveného unijním právem
513

. Generální advokátka tedy uvedla, že zavedení ustanovení 

proti zneužívání do směrnice brání uplatnění obecné zásady zákazu zneužití práva. Tato logická 

úvaha, která se zakládá na tom, že v případě, kdy unijní normotvůrce poskytne účinný nástroj 

k zabránění zneužívajícím jednáním, není nutné přistoupit k uplatnění obecné zásady, jejímž 

účelem je zaplnit mezery v právu (které v důsledku existence sekundární právní úpravy 

neexistují), není zcela neopodstatněná. 

Soudní dvůr ve vztahu k zásadě zákazu zneužití práva v tomto rozsudku poprvé, 

v návaznosti na rozsudek ve věci Halifax, kde uvedl, že zásada zákazu zneužití se uplatňuje 

rovněž v oblasti DPH, stanovil, že „[č]lánek 11 odst. 1 písm. a) směrnice 90/434 tak vyjadřuje 

obecnou zásadu práva Společenství, podle níž je zakázáno zneužití práva“
514

. Ve vztahu 

k absenci vnitrostátního prováděcího ustanovení pak s odkazem na svou dřívější judikaturu 

uvedl, že zásada právní jistoty brání tomu, aby směrnice samy o sobě zakládaly povinnosti 

jednotlivci a členský stát se jich tedy nemůže dovolávat vůči jednotlivci
515

, přičemž požadavek 

konformního výkladu nemůže jít tak daleko, aby směrnice sama o sobě a nezávisle na 

vnitrostátním prováděcím ustanovení ukládala povinnosti jednotlivcům, avšak členský stát může 

konformní výklad vnitrostátního práva namítat vůči jednotlivcům
516

. Soudní dvůr tedy v tomto 

ohledu uzavřel, že „je tedy věcí předkládajícího soudu, aby zkoumal, zda v dánském právu 

existuje ustanovení nebo obecná zásada, podle kterých je zakázáno zneužití práva, nebo zda 

existují jiná ustanovení týkající se daňového úniku či vyhnutí se daňovým povinnostem, která by 

mohla být vykládána v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 90/434, a mohla proto 

odůvodnit zdanění dotyčné výměny podílů“
517

.  
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Soudní dvůr ponechal nezodpovězenou otázku uplatnění zásady zákazu zneužití práva při 

existenci ustanovení proti zneužívání, přičemž až níže uvedená pozdější judikatura v tomto 

ohledu upřesnila, že uplatnění zásady zneužití práva ze strany členských států je umožněno i 

v případech, kdy samo vnitrostátní právo možnost odepřít nárok nestanoví
518

. 

 

4.2.4. Absence transpozice ustanovení proti zneužívání  

Pochybnosti ohledně otázky absence vnitrostátního pravidla bránícího zneužití a 

možnosti uplatnění zásady zákazu zneužití práva v daňové oblasti částečně rozptýlil rozsudek ve 

věci Cussens
519

. Rozhodnutí ve věci Cussens patří k novějším rozhodnutím Soudního dvora 

v daňové oblasti, nicméně je zajímavé z toho důvodu, že rozhodné skutečnosti nastaly ještě 

předtím, než Soudní dvůr vynesl rozsudek ve věci Halifax. Navrhovatelé ve věci v původním 

řízení byli spoluvlastníky pozemků, na nichž postavili rekreační objekty za účelem jejich dalšího 

prodeje. Aby snížili své daňové povinnosti z prodeje nemovitostí, pronajali předmětné 

nemovitosti spřízněné společnosti, která je obratem pronajala zpět navrhovatelům. Po jednom 

měsíci byl pronájem ukončen a nemovitosti byly prodány konečným vlastníkům. Navrhovatelé 

odvedli DPH splatnou z pronájmu, ale nevyúčtovali daň ze zpětného pronájmu a prodeje, jelikož 

v důsledku ujednání o pronájmu a zpětném pronájmu, jež předcházela prodeji, nepodléhala tato 

plnění podle tehdejších ustanovení irského práva DPH. Irský daňový orgán se však domáhal 

zaplacení DPH z prodeje nemovitostí, neboť měl za to, že jednání navrhovatelů bylo účelové a 

spadalo pod zásadu zákazu zneužití práv ve smyslu rozsudku Halifax. Navrhovatelé naopak 

namítali, že zásada zneužití práva musí být provedena do vnitrostátního práva, přičemž v případě 

irské právní úpravy tomu tak nebylo a nebylo tedy možné použít metodu konformního výkladu 

unijního práva, neboť by nezbytně muselo dojít k výkladu contra legem. Navíc rozsudek ve věci 

Halifax, jehož se dovolával daňový orgán, byl vydán až čtyři roky poté, kdy došlo k předmětným 

plněním a jeho aplikací by došlo k porušení zásad právní jistoty a legitimního očekávání. 

Mimoto podle navrhovatelů ani nebyla naplněna samotná kritéria zneužití unijního práva. 

V této věci tedy vyvstala zajímavá otázka ohledně toho, zda zásada zákazu zneužití práva 

musí být při výkladu unijního práva brána v potaz vždy, tedy bez ohledu na to, zda ji výslovně 
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obsahuje vnitrostátní právní úprava. Sporným se v zásadě stal výklad rozsudku Kofoed, neboť 

v tomto rozsudku Soudní dvůr ve vztahu k vnitrostátnímu právu vyžadoval ověření, zda „existuje 

ustanovení nebo obecná zásada, podle kterých je zakázáno zneužití práva, nebo zda existují jiná 

ustanovení týkající se daňového úniku či vyhnutí se daňovým povinnostem, která by mohla být 

vykládána v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 90/434“
520

.  

Soudní dvůr v tomto rozsudku zdůraznil, že zásada zákazu zneužití, jak ji v oblasti DPH 

používá judikatura vyplývající z rozsudku Halifax, není pravidlem stanoveným směrnicí, ale 

vychází z ustálené judikatury Soudního dvora, přičemž použití této zásady v této oblasti 

nepodléhá požadavku provedení do vnitrostátního práva, neboť zásada zákazu zneužití, jak se 

uplatňuje v oblasti DPH judikaturou vycházející z rozsudku Halifax, „má […] obecný charakter, 

který je svou povahou vlastní obecným zásadám unijního práva“
521

. S odkazem na rozsudek 

Kofoed Soudní dvůr objasnil, že v tomto rozsudku se Soudní dvůr zabýval použitím zvláštního 

ustanovení obsaženého ve směrnici, které členským státům umožňuje odepřít osvobození od 

daně stanovené touto směrnicí, pokud je hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů daného 

plnění daňový podvod nebo vyhýbání se daňovým povinnostem, přičemž tato judikatura se týká 

uvedeného ustanovení sekundárního práva, a proto ji nelze použít na obecnou zásadu zákazu 

zneužití
522

. 

S odkazem na rozsudek Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti
523

 Soudní dvůr uvedl, 

že osoba povinná k dani, která vytvořila podmínky související s přiznáním nároku zneužívajícím 

nebo podvodným způsobem, není oprávněna dovolávat se těchto zásad s cílem bránit se proti 

odmítnutí přiznat ji dotyčný nárok na základě zásady zákazu zneužití a na položenou předběžnou 

otázku odpověděl tak, že „zásada zákazu zneužití musí být vykládána v tom smyslu, že se bez 

ohledu na vnitrostátní opatření, které jí provádí do vnitrostátního právního řádu, může přímo 

použít za účelem odmítnutí osvobodit od DPH takové prodeje nemovitostí, jako jsou prodeje, 

o které se jedná ve věci v původním řízení, jež byly uskutečněny před vyhlášením rozsudku 

Halifax, aniž tomu brání zásady právní jistoty a ochrany legitimní očekávání“
524

. 
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4.2.5. Zneužití práva a obrácený vertikální přímý účinek směrnic 

V oblasti zneužívajícího jednání týkajícího se zdaňování vyvstala v judikatuře Soudního 

dvora zajímavá otázka ohledně obráceného vertikálního přímého účinku ustanovení směrnice. 

Projednávaná otázka ve věci N Luxembourg 1
525

 se týkala několika investičních fondů, které 

byly součástí skupiny podniků s celosvětovou působností, a jejich povinnosti provést srážkovou 

daň, resp. uplatnění osvobození od daně. Předkládající soud se Soudního dvora dotázal, zda 

podmínkou k tomu, aby se členský stát mohl dovolávat čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/49 týkajícího 

se použití vnitrostátních předpisů zamezujících daňovým únikům a zneužití daňových režimů, 

nebo čl. 5 odst. 2 této směrnice, je to, že dotyčný členský stát přijal zvláštní vnitrostátní předpis 

provádějící článek 5 této směrnice nebo že vnitrostátní právní úprava obsahuje obecná 

ustanovení či zásady týkající se daňových úniků a zneužití daňových režimů, které lze vykládat v 

souladu s článkem 5. Jinými slovy, předkládající soud se dotázal na přímý účinek unijního 

zákazu zneužití daňového režimu stanoveného ve směrnici vůči jednotlivci, tedy zda je za 

účelem zamezení zneužívání práva v rámci uplatňování směrnice 2003/49 třeba přijmout zvláštní 

vnitrostátní ustanovení provádějící tuto směrnici, nebo zda se členský stát může dovolávat zásad 

nebo ustanovení vnitrostátního práva či daňové smlouvy, jež mají za cíl zamezit zneužívání 

práva. 

V otázce přímého účinku směrnic vůči jednotlivcům, tzv. vertikálního přímého účinku, 

existuje bohatá judikatura Soudního dvora, která v zásadě stanoví, že členský stát se nemůže 

vůči jednotlivci dovolávat ustanovení směrnice, které sám neprovedl do svého vnitrostátního 

práva
526

. Podle ustálené judikatury totiž směrnice nemůže sama o sobě zakládat povinnosti 

jednotlivcům, a nelze se jí tedy jako takové proti jednotlivci dovolávat
527

. Při uplatnění přímého 

účinku směrnice na projednávanou věc by se naopak podle generální advokátky J. Kokott
528

 

zneužití práva mohl dopustit sám členský stát, neboť na jednu stranu by neprovedl do svého 

vnitrostátního práva příslušná ustanovení dotčené směrnice, která mu byla určena (ačkoliv tak 

učinit mohl), a na druhé straně by se odvolával na možnost určenou k potírání zneužívání 

daňového režimu, která je obsažena v této (z jeho rozhodnutí nebo opomenutí) neprovedené 

směrnici. 
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Soudní dvůr však odkázal na svou předchozí judikaturu
529

, ve které uvedl, že obecnou 

zásadu zákazu zneužití práva je třeba uplatnit vůči osobě, která se dovolává určitých pravidel 

unijního práva, která skýtají výhodu, způsobem, který není slučitelný s cíli, jež tato pravidla 

sledují. Soudní dvůr tedy judikoval, že tuto zásadu lze použít vůči osobě povinné k dani za 

účelem odmítnutí přiznat jí zejména právo na osvobození od DPH, a to i v případě neexistence 

ustanovení vnitrostátního práva, která by upravovala takové odmítnutí. Ve vztahu k přímému 

účinku směrnice vůči jednotlivci pak Soudní dvůr připustil, že uvedená směrnice nevylučuje 

použití vnitrostátních předpisů nebo ustanovení na základě daňových smluv nezbytných k 

zamezení daňovým únikům a zneužití daňových režimů, avšak toto ustanovení nelze podle 

Soudního dvora vykládat tak, že by vylučovalo uplatnění obecné zásady unijního práva 

spočívající v zákazu zneužití práva. S cíli směrnice, kterými je zamezit dvojímu zdanění plateb 

úroků a licenčních poplatků prováděných mezi přidruženými společnostmi z různých členských 

států nebo mezi stálými provozovnami těchto společností, aby jednak nedocházelo k zatěžujícím 

administrativním formalitám a problémům s peněžními toky, a jednak aby bylo zajištěno stejné 

daňové zacházení v případě vnitrostátních i přeshraničních operací
530

, není v souladu vytváření 

daňových konstrukcí výlučně za účelem získání daňových zvýhodnění vyplývajících z použití 

této směrnice. 

Soudní dvůr se posouzení přímého účinku směrnice nejprve vyhnul prostřednictvím 

odkazu na nepřímý účinek, neboť nepřímé použití unijního práva prostřednictvím ustanovení 

vnitrostátního práva k tíži jednotlivce je přípustné
531

, přičemž v souvislosti se zásadou právní 

jistoty, která brání tomu, aby směrnice samy o sobě zakládaly povinnosti jednotlivci, a proto se 

členský stát nemůže směrnic jako takových dovolávat vůči jednotlivci, uvedl, že „není dotčen 

požadavek, podle něhož jsou veškeré orgány členského státu při uplatňování vnitrostátního 

práva povinny vykládat toto právo v co možná největším rozsahu ve světle znění a účelu směrnic, 

aby dosáhly jimi sledovaného výsledku, čímž se uvedené orgány mohou vůči jednotlivcům 

dovolávat konformního výkladu vnitrostátního práva“
532

. Následně však i pro případ neexistence 

možnosti uplatnění nepřímého účinku stanovil, že i v takovém případě je možné nárok odepřít na 

základě obecné zásady unijního práva, přičemž v této souvislosti konkrétně uvedl, že „i pokud 

by se ve věcech v původních řízeních ukázalo, že vnitrostátní právo neobsahuje ustanovení, jež 

lze vykládat konformně s článkem 5 směrnice 2003/49, nebylo by i přes to, co Soudní dvůr 

                                                 
529

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2014, Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti, C-131/13, bod 

62. 
530

  Body 2 až 4 odůvodnění směrnice. 
531

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. července 1994, Faccini Dori, C‑91/92, body 20, 25 a 26. 
532

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. února 2019, N Luxembourg 1, C-115/16, bod 115. 
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konstatoval v rozsudku [Kofoed,] z toho možné dovozovat, že by vnitrostátním orgánům a 

soudům bylo bráněno v tom, aby v případě podvodu nebo zneužití odepřely výhodu, jež vyplývá z 

nároku na osvobození od daně podle čl. 1 odst. 1 této směrnice, [jelikož] odepření uplatněné 

vůči daňovému poplatníkovi za takových okolností totiž nespadá pod případ uvedený v bodě 114 

tohoto rozsudku, neboť je v souladu s obecnou zásadou unijního práva, podle níž se nikdo 

nemůže dovolávat norem unijního práva podvodně nebo zneužívajícím způsobem“
533

. Soudní 

dvůr tedy dospěl k závěru, že jelikož zneužívající jednání nemohou zakládat nárok na výhodu 

stanovenou unijním právem, tak odmítnutí přiznat výhodu podle dotčené směrnice neznamená 

uložení povinnosti na základě této směrnice, jež by zakládalo přímý vertikální účinek směrnice 

v neprospěch jednotlivce, ale je pouhým důsledkem zjištění, že podmínky pro přiznání 

nárokované výhody jsou splněny pouze formálně. Za takových okolností proto mají členské státy 

v souladu s obecnou zásadou zákazu zneužití, podle níž unijní právo nemůže zaštiťovat 

zneužívající praktiky hospodářských subjektů, povinnost výhodu odepřít
534

.  

Nicméně pozornosti by v tomto ohledu nemělo uniknout ani odlišné stanovisko generální 

advokátky J. Kokott, která zaprvé odmítla tezi, že by bylo možné se dovolávat obecné zásady 

zákazu zneužití unijního práva, neboť v případech, které spadají do oblasti působnosti směrnice 

2003/49, je totiž taková zásada specificky vyjádřena a konkretizována právě v předmětném čl. 5 

odst. 2 směrnice, jehož přímý účinek byl předmětem předběžné otázky. Generální advokátka 

uvedla, že připuštění použitelnosti méně jasné a přesné obecné zásady by mohlo ohrozit cíl 

harmonizace směrnice 2003/49, jakož i všech dalších směrnic, které obsahují konkrétní 

ustanovení k zamezení zneužití daňového režimu (jako např. článek 6 směrnice 2016/1164), a 

zároveň zákaz přímo použít neprovedená ustanovení směrnice k tíži jednotlivce
535

. Zadruhé 

generální advokátka zpochybnila možnost přenositelnosti judikatury
536

 v oblasti daně z přidané 

hodnoty, kde Soudní dvůr rozhodl, že zásada zákazu zneužívajících jednání musí být vykládána 

v tom smyslu, že bez ohledu na vnitrostátní opatření, které ji provádí do vnitrostátního právního 

řádu, může být přímo použito za účelem odmítnutí osvobození od daně z přidané hodnoty, aniž 

tomu brání zásady právní jistoty a ochrany legitimní očekávání. Nepřenositelnost judikatury 

generální advokátka založila na skutečnosti, že tato judikatura se jednak týká oblasti, která je na 

jedné straně mnohem více harmonizována prostřednictvím unijního práva a dotýká se podstatně 

více zájmů spadajících do unijního práva kvůli finančnímu krytí Unie, které s touto právní 
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  Tamtéž, body 117 a 118. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 2018, Komise v. Belgie, C‑356/15, bod 99. 
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  Stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci N Luxembourg 1, C-115/16, bod 104. 
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  Rozsudky ze dne 22. listopadu 2017, Cussens, C‑251/16, a ze dne 18. prosince 2014, Schoenimport 

„Italmoda“ Mariano Previti, C‑131/13. 
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úpravou souvisí, než jak je tomu v případě právní úpravy členských států v oblasti přímých daní, 

a jednak z toho důvodu, že unijní právo podle čl. 325 odst. 1 a 2 SFEU ukládá členským státům 

povinnost k (efektivnímu) vybírání daně z přidané hodnoty
537

, avšak v oblasti práva upravujícího 

daně z příjmů tomu tak není
538

. 

 

4.3. Dílčí závěr  

Analýza unijní judikatury ve výše uvedených oblastech unijního práva v případě přímého 

zneužití unijního práva vede k jednoznačnému závěru, že Soudní dvůr uznává a uplatňuje zásadu 

zákazu zneužití práva v těchto oblastech v případě, že hospodářské subjekty uměle vytvoří 

situaci, jejímž cílem je formální splnění podmínek stanovených ustanovením unijního práva a 

získání výhod plynoucích z tohoto ustanovení. Soudní dvůr v této oblasti nejprve v oblasti 

společné zemědělské politiky, aniž by uplatnil zásadu zákazu zneužití práva, odmítal přiznání 

vývozních náhrad hospodářským subjektům, které prostřednictvím uměle vytvořených situací 

naplňovaly literu předmětných ustanovení. Následně Soudní dvůr v rozsudku Emsland-Stärke 

stanovil tzv. dvousložkový test zneužití unijního práva, přičemž jak již bylo uvedeno, tak 

zatímco definování objektivního prvku nečiní větší potíže, naplnění subjektivního prvku 

dvousložkového testu se v judikatuře Soudního dvora ukázalo jako značně problematické.  

Judikatura následující do určité míry přelomové rozhodnutí ve věci Emsland-Stärke 

v první řadě potvrzuje, že uplatnění dvousložkového testu ohledně zásady zákazu zneužití práva 

je v teoretické rovině možné kdekoli, kde dochází k uplatňování práva unijního, což na druhou 

stranu představuje i meze její použitelnosti. Výše uvedené rozsudky Soudního dvora, ve kterých 

dochází k aplikaci dvousložkového testu judikovaného v rozsudku Emsland-Stärke, potvrzují, že 

pro účely oveření existence zneužití práva je nezbytné v první řadě určit cíle předmětného 

unijního ustanovení, tedy ratio legis, resp. zájmy, které toto ustanovení chrání. Samotný 

subjektivní prvek spočívající v úmyslu získat výhodu tak není dostačující, jak bylo potvrzeno 

v rozsudku Slančeva sila, přičemž z tohoto hlediska sestává ověření zneužití práva z právního 

posouzení všech skutkových okolností daného jednání, ze kterých vyplývá, že cíl sledovaný 

unijními právními předpisy nebyl naplněn. Stejně tak však pouhé nedosažení cíle unijního 

ustanovení není dostačující k tomu, aby bylo jednání považováno za zneužívající, pokud je toto 

jednání vedeno i jinými hospodářskými a ekonomickými důvody, což odlišuje zneužití práva od 

restriktivního výkladu. 

                                                 
537

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. září 2015, Taricco, C-105/14, bod 36 a násl. 
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  Stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci N Luxembourg 1, C-115/16, body 106 a 107. 
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Přenesení dvousložkového testu do oblasti DPH pak přineslo zjištění, že subjektivní 

prvek může spočívat i v absenci hospodářského a obchodního odůvodnění dané operace, které je 

třeba posoudit z hlediska řady objektivních okolností. Dalším problematickým aspektem 

subjektivního prvku je pak otázka výhradnosti cíle, který zneužívající jednání sleduje. Není totiž 

pochyb o tom, že není možné sankcionovat jednání pouze z toho důvodu, že toto jednání sleduje 

získání určitého prospěchu. Soudní dvůr tak ve své judikatuře v rámci určení rozdílu mezi 

využitím a zneužitím práva operoval ve vztahu ke sledovanému účelu s pojmy jediný, hlavní, 

zásadní. Z judikatury Soudního dvora v této oblasti je zřejmé, že zatímco v prvotních rozsudcích 

nebylo zcela jasné, zda získání výhody musí být „jediným“
539

 účelem, tak v pozdějších 

rozsudcích týkajících se oblasti DPH Soudní dvůr objasnil, že dostačující je účel „hlavní“ (Part 

Service a Cussens). 

Na rozdíl při uplatňování objektivního kritéria v různých oblastech unijního práva 

upozorňuje generální advokát M. Bobek ve stanovisku ve věci Cussens, kde uvádí, že pro účely 

objektivního kritéria není v oblasti DPH relevantní naplnění cíle „směrnice“ obecně, ale hovoří 

se o nesplnění cíle jejích „relevantních ustanovení“, přičemž závěr o tom, že bylo objektivní 

kritérium naplněno, tak v zásadě vyžaduje určení „relevantních ustanovení“, dále cíle, který 

sledují, a prokázání, že daný cíl nebyl splněn
540

. Naopak v jiných oblastech použití zásady 

zákazu zneužití práva existují v omezeném rozsahu určité výjimky, kde se hovoří o „právní 

úpravě“, a nikoli o „relevantních ustanoveních“
541

. 

Z rozsudku ve věci Halifax dále vyplývá, že s ohledem na obecnou definici pojmu zásady 

zákazu zneužití práva je nezbytné, aby v různých oblastech unijního práva, ve kterých může být 

tato zásada uplatněna, došlo k jejímu přizpůsobení konkrétním skutkovým okolnostem. 

V rozsudku Halifax se totiž Soudní dvůr blíže věnoval otázce, zda je pro účely uplatňování této 

zásady nezbytné zachovat subjektivní kritérium zneužití založené na úmyslu hospodářského 

subjektu. Je zřejmé, že úplné vyloučení subjektivního kritéria by mohlo vést k rozšířenému 

uplatňování této zásady i na jednání, která ve skutečnosti zneužívající nejsou
542

 a v zásadě by 

došlo k eliminaci rozdílu mezi restriktivním výkladem a zásadou zákazu zneužití práva. Soudní 

dvůr tedy v tomto rozsudku nepřistoupil k úplnému vyloučení subjektivního kritéria z posouzení 

zneužívajícího jednání, ale blíže upřesnil, že v oblasti DPH spočívá ve snaze získat daňové 

zvýhodnění na základě čistě umělého charakteru jednotlivých plnění, jakož i vytvoření umělých 
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  Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 2006, Halifax, C-255/02, bod 82, kde se uvádí, že „jediným 
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  Stanovisko generálního advokáta M. Bobka ve věci Cussens, C-251/16, bod 65. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. dubna 2016, Cervati a Malvi, C-131/14, bod 33. 
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  WAELBROECK, Denis, pozn. 193, s. 604. 



 

133 

 

 

právních, hospodářských nebo personálních vztahů mezi subjekty za účelem snížení daňové 

zátěže, a že je třeba jej posuzovat nikoli na základě úmyslu, ale s ohledem na objektivní 

okolnosti dané věci. 

Rozsudky ve věci Kofoed a Cussens přináší užitečnou odpověď na důležitou otázku 

týkající se toho, zda při absenci vnitrostátního pravidla zabraňujícího zneužití je možné při 

existenci sekundární právní úpravy uplatnit zásadu zákazu zneužití práva. V rozsudku 

Luxembourg N 1 Soudní dvůr přitom dospěl k závěru, že uplatnění zásady zákazu zneužití práva 

není závislé na případném neprovedení zvláštního ustanovení obsaženého ve směrnici, tedy tzv. 

ustanovení proti zneužívání, neboť toto ustanovení nelze vykládat tak, že by vylučovalo 

uplatnění obecné zásady unijního práva spočívající v zákazu zneužití, jelikož použití této zásady 

nepodléhá požadavku provedení, který se vztahuje na ustanovení předmětné směrnice. 
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5. Možnosti zamezení zneužití unijního práva 

Vzhledem k tomu, že uplatnění zásady zákazu zneužití práva poskytuje členským státům 

možnost významnou měrou zasáhnout do svobody volného pohybu, která je jednotlivcům a 

hospodářským subjektům v rámci EU zaručena, je nezbytné definovat, do jaké míry mohou 

členské státy v rámci unijního práva přijímat opatření zabraňující zneužití práva ze strany 

hospodářských subjektů. Ačkoli tedy zneužívající uplatňování unijního práva není dovoleno a 

členské státy mají pravomoc zabránit zneužití unijního práva, mají zároveň povinnost zajistit, 

aby opatření nepřekračovala meze toho, co je k zabránění zneužití práva nezbytné a přípustné 

podle unijního práva
543

. 

Je namístě připomenout, že podle ustálené judikatury může být vnitrostátní opatření 

omezující svobodu volného pohybu odůvodněno, pokud se vztahuje specificky na čistě 

vykonstruované operace, jejichž cílem je uniknout uplatnění právních předpisů dotyčného 

členského státu
544

. Za účelem toho, aby omezení svobody volného pohybu mohlo být 

odůvodněno bojem proti zneužívání, musí být specifickým cílem takového omezení zabránit 

jednání spočívajícímu ve vytváření čistě vykonstruovaných operací, které jsou zbavené 

hospodářské podstaty
545

.  

Dovolávání se zneužití práva ze strany hospodářských subjektů za účelem odůvodnění 

legitimity určitých omezení volného pohybu služeb se začalo objevovat v judikatuře Soudního 

dvora již souběžně s rozsudkem Van Binsbergen, ve kterém Soudní dvůr stanovil, že „členskému 

státu nemůže být upřeno právo přijmout ustanovení, která mají zabránit tomu, aby volného 

pohybu služeb využíval poskytovatel, jehož činnost se zcela nebo částečně soustředí na jeho 

území, za účelem obcházení profesních pravidel, která by se na něho vztahovala, kdyby byl na 

území tohoto státu usazen [...]“. Již v roce 1974 tak Soudní dvůr potvrdil potvrdil legalitu 

„zvláštních požadavků předepsaných poskytovateli, jež vyplývají z použití stavovských pravidel 

odůvodněných obecným zájmem – zvláště pak z pravidel organizace, odborné kvalifikace, 

profesní etiky, dohledu a odpovědnosti – která se vztahují na každou osobu usazenou na území 

státu, v němž je plnění poskytováno“
546

 a zároveň uvedl, že článek 56 SFEU nemůže sloužit k 

tomu, „aby se [poskytovatel služeb] vyhnul stavovským pravidlům, která by na něho byla 
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použitelná, usadil‑li by se na území tohoto státu“
547

. Soudní dvůr však zároveň v rozsudku 

Patifis
548

 uvedl, že uplatnění vnitrostátního pravidla týkajícího se zneužití práva nesmí narušit 

plný účinek a jednotné uplatňování ustanovení unijního práva v členských státech a vnitrostátní 

soudy ani nemohou při posuzování výkonu práva vyplývajícího z ustanovení unijního práva 

změnit rozsah působnosti tohoto ustanovení ani ohrozit cíle, které sleduje. 

Z výše uvedených kapitol vyplývá, že prostor členských států zamezit zneužívajícímu 

jednání není omezen pouze na uplatnění zásady zákazu zneužití práva ve světle dvousložkového 

testu zneužití přijatého v rozsudku Emsland-Stärke, neboť tento test ani není v praktické rovině 

použitelný na veškeré oblasti unijního práva, ve kterých lze shledat zneužití práva ze strany 

hospodářských subjektů. Analýza judikatury Soudního dvora v oblasti obcházení vnitrostátní 

právní úpravy totiž vede k závěru, že Soudní dvůr uplatnění zásady zákazu zneužití práva v této 

oblasti v podstatě nepřipouští a je tedy třeba posoudit jiné techniky zabránění zneužívajícímu 

jednání, které jsou odlišné od zásady zákazu zneužití práva, a dále určit, zda jsou účinné pro 

zamezení zneužívajícímu jednání. Stejně tak je v důsledku harmonizační právní úpravy 

významně omezena diskreční pravomoc členského státu přijímat opatření, která mají omezit 

zneužívající jednání, neboť na základě unijní právní úpravy Soudní dvůr v zásadě předpokládá, 

že pravidla obsažená v unijním aktu jsou k zamezení zneužívajícího jednání vhodnější
549

. 

Jak bylo uvedeno, zásada zákazu zneužití práva totiž není jediný prostředek, kterým je 

možné zamezit zneužívajícím jednáním, neboť členské státy mohou v případě hospodářských 

subjektů využívajících ustanovení volného pohybu k obejití vnitrostátní právní úpravy za účelem 

uplatňování příznivější právní úpravy jiného členského státu nebo v případě snahy o obcházení 

vnitrostátní právní úpravy za účelem uplatnění sekundární právní úpravy unijního práva 

v určitých případech legitimně namítat uplatnění naléhavého důvodu obecného zájmu. Soudní 

dvůr ve své judikatuře naznačil rovněž určitou otevřenost restriktivnímu výkladu unijního práva 

namísto uplatnění zásady zákazu zneužití práva. Členské státy však samozřejmě v tomto ohledu 

zůstávají omezeni zásadami unijního práva, které musí být vnitrostátním zákonodárcem 

dodržovány v situacích, kdy přijímá právní předpisy týkající se unijního práva. 

  

                                                 
547

  Tamtéž, bod 13. 
548

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. března 1996, Patifis, C-441/93, bod 68. 
549

  GESTRI, Marco. Abuso del diritto e frode alla legge nell'ordinamento comunitario, Giuffrè Editore, 2003, s. 

84, ISBN: 8814099634. 
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5.1. Vyjednávání sekundární legislativy 

Zneužití unijního práva je v naprosté většině případů namítáno ze strany členských států, 

které však zároveň nejsou v otázce zabránění zneužití práva bezbranné a naopak právě členským 

státům přísluší korigovat unijní integrace takovým způsobem, který zneužívajícím jednáním 

dokáže zabránit
550

, samozřejmě při plném dodržení unijních právních předpisů a zásad. 

Zneužití práva k obcházení vnitrostátních právních předpisů logicky nachází svůj základ 

v absenci harmonizace vnitrostátních právních řádů a tedy rozdílů co do regulatorní či fiskální 

příznivosti jednotlivých právních řádů. Jako názorný příklad může posloužit právě rozsudek ve 

věci Centros, který vedl ke zvýšenému zájmu hospodářských subjektů o založení společnosti ve 

Velké Británi a následnému usazení se v některém členském státě, což členské státy přimělo 

k vnitrostátním reformám v oblasti práva společností
551

, a to jak pokud jde o snížení základního 

kapitálu, tak i ve vztahu k rychlosti založení nebo nákladům na založení společností. V tomto 

ohledu tak členské státy byly v podstatě donuceny do určité míry harmonizovat své vlastní 

vnitrostátní předpisy na základě judikatury Soudního dvora, a to za účelem zatraktivnění 

právního prostředí, jehož cílem bylo zamezení jeho obcházení
552

.  

Tato forma harmonizace však nemusí vždy spočívat ve snižování požadavků, tedy tzv. 

race to the bottom, ale naopak může vést k opačnému účinku, kdy se členské státy, které jsou 

vyhledávány pro svou příznivou právní úpravu, rozhodnou podmínky obsažené ve vnitrostátním 

právu ztížit na úroveň ostatních členských států. To se týká např. rozsudku ve věci Torresi, kde 

Španělsko v roce 2011 (s přechodnými ustanoveními umožňujícími využít příznivější úpravy až 

do 31. října 2013) změnilo svou vnitrostátní právní úpravu upravující přístup k povolání 

advokáta a stanovilo povinnost absolvovat roční studijní program (Master en Abogacia) a splnit 

závěrečnou zkoušku. Jak vyplývá z preambule samotné novely
553

, hlavním důvodem bylo 

přizpůsobení španělského systému přístupu k povolání advokáta systémům fungujícím v jiných 

členských státech EU.  

 Samotný rozsudek Centros, ve kterém zneužití práva shledáno nebylo, však obsahuje i 

formulaci, že „členský stát má právo přijmout opatření určená k zabránění tomu, aby se na 

základě možností vyplývajících ze Smlouvy někteří z jeho státních příslušníků pokoušeli 

                                                 
550

  KARIMERI, Rami. A Critical Review of the Definition of Tax Avoidance in the Case Law of the European 

Court of Justice, in Intertax, 2009, s. 315-316. 
551

  DE LA FERIA, Rita, VOGENAUER Stefan, pozn. 7, s. 121 
552

  Viz rovněž SØRENSEN, Karsten Engsig. The fight against letterbox companies in the internal market, in 52 

Common Market Law Review, 2015, s. 85 až 117. 
553

  Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
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protiprávně vyhýbat působnosti svých právních předpisů“
554

. Tato opatření se zhmotňují 

v sekundární legislativě prostřednictvím ustanovení proti zneužívání, která členským státům 

umožňují přijmout opatření za účelem zabránění zneužití práva. V této souvislosti lze zmínit 

např. směrnici 2014/65/EU, která stanoví, že povolení nebude uděleno nebo bude odňato, pokud 

se investiční podnik rozhodl pro právní systém určitého členského státu jen proto, aby se vyhnul 

přísnějším normám platným v jiném členském státě, na jehož území hodlá vykonávat nebo kde 

vykonává větší část své činnosti
555

. Omezení zneužívání volného pohybu služeb uvádí i směrnice 

2014/67/EU, která stanoví, že „[z]a účelem předcházení, zamezení a boje proti zneužívání a 

obcházení příslušných pravidel, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným 

způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě o fungování EU a při 

provádění směrnice 96/71/ES, je třeba zlepšit uplatňování a sledování používání pojmu vysílání 

a zavést na úrovni Unie sjednocující prvky, které by usnadňovaly jeho společný výklad“
556

. 

Unijní právní úprava v tomto případě sankcionuje otočná schémata, jejichž cílem je obejít 

vnitrostátní právní úpravu členského státu. 

Obdobně v oblasti volného pohybu osob článek 35 směrnice 2004/38 umožňuje členským 

státům přijmout účinná a nezbytná opatření, aby zabránily zneužití nebo podvodu v oblastech, 

které spadají do hmotněprávní působnosti unijního práva upravujícího volný pohyb osob tím, že 

odepřou, pozastaví nebo odejmou jakékoliv právo přiznané směrnicí v případě zneužití práv 

nebo podvodu, jako jsou například účelové sňatky
557

. Jak však bylo uvedeno výše, použitelnost 

tohoto ustanovení je judikaturou Soudního dvora de facto limitována pouze na fingovaná 

manželství. 

V oblasti daňové pak zaslouží pozornost např. směrnice Rady (EU) 2016/1164, která 

stanoví pravidla proti agresivnímu daňovému plánování, a která v čl. 6 odst. 1 stanoví, že „[p]ro 

účely výpočtu daňové povinnosti právnických osob členský stát nebere v úvahu operaci nebo sled 

operací, které s přihlédnutím ke všem příslušným skutečnostem a okolnostem nejsou skutečné, 

neboť hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů jejich uskutečnění bylo získání daňové 

výhody, která maří předmět nebo účel příslušného daňového práva. […]“. Toto ustanovení tedy 

v zásadě představuje popis objektivního a subjektivního prvku zneužití unijního práva, které jsou 

stanoveny ve dvousložkovém testu zneužití práva. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 1999, Centros, C-212/97, bod 24. 
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  Bod 46 odůvodnění této směrnice. 
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  Bod 7 odůvodnění a článek 4 nadepsaný „Identifikace skutečného vyslání pracovníka a předcházení zneužívání 

a obcházení“. 
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  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokynech pro lepší provádění a uplatňování směrnice 

2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že unijní normotvůrce disponuje nástroji, které jsou způsobilé 

a vhodné k zamezení, resp. omezení zneužívajících jednání ze strany hospodářských subjektů. 

Výše uvedený rozsudek ve věci Torresi pak vcelku výmluvně ilustruje důsledky absence 

stanovení dodatečných podmínek (např. délka praxe v domovském členském státě), a to 

navzdory tomu, že přístup k povolání advokáta se co do hmotněprávních podmínek 

v jednotlivých členských státech významně liší. Pro srovnání lze uvést rozsudek ve věci 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, kde Soudní dvůr poukázal na vůli členských států vyhradit 

si možnost stanovit úroveň nezbytné kvalifikace, která měla zaručovat kvalitu služeb 

poskytovaných na jejich území
558

, a odepřel tak výhody plynoucí z tohoto ustanovení. Soudní 

dvůr však ve věci Torresi shledal, že i takovéto zřejmé obcházení vnitrostátní právní úpravy 

upravující přístup k regulovanému povolání není samo o sobě zneužívající, neboť zde 

v návaznosti na aplikaci dvousložkového testu absentuje objektivní prvek zneužití. V této 

konkrétní věci tedy vyvstává otázka, zda dotčený členský stát (Itálie) nemohl tuto situaci lépe 

předvídat a při vyjednávání směrnice tyto problematické aspekty vyloučit tím, že by do směrnice 

prosadil např. zahrnutí vyrovnávacích opatření
559

 nebo časový test
560

. Během přípravy směrnice 

o usazování advokátů se totiž projevily rozdílné názory jednotlivých členských států na to, do 

jaké míry by advokátům z jiných členských států měl, a případně zda vůbec, umožněn přístup na 

trh právních služeb prostřednictvím usazení se v daném členském státě
561

. Názorové rozdíly 

panovaly zejména ohledně toho, zda by měl být migrující advokát podřízen stavovským 

předpisům hostitelského státu nebo předpisům státu domovského
562

.  Bezesporu nikoli všechny 

spory vzniknuvší při vyjednávání směrnice byly vyjasněny, jak dokresluje i následná žaloba na 

neplatnost podaná Lucemburskem
563

. Konečná podoba směrnice byla ovlivněna i předchozí 

judikaturou Soudního dvora, neboť původní návrh Komise obsahoval časové omezení (pět let) 

možnosti usazení v jiném členském státě, finální verze směrnice však takové omezení 

neobsahuje. Důvodem bylo i rozhodnutí ve věci Gebhard, kde Soudní dvůr s odkazem na 

ustanovení Smlouvy dovodil právo na trvalý a nepřetržitý výkon činnosti. Ani tyto skutečnosti 

však Soudní dvůr nevedly k tomu, aby shledal existenci zneužití práva v dané věci, a to ačkoli z 

ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že při výkladu ustanovení unijního práva je třeba 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. ledna 2009, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06, bod 57. 
559

  Viz vyrovnávací opatření stanovená v článku 14 směrnice 2005/36. 
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  V tomto smyslu viz KRÁL, Richard. Doktrína zneužití práva EU a využívání unijních práv volného pohybu za 

účelem obcházení národního regulačního rámce. In: TICHÝ, Luboš, MASLOWSKI, Solange a TROUP, 

Tomáš, pozn. 7, s. 86. 
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  The history of the CCBE, s. 28, 29, dostupné zde: 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/document/histoire/en_history_ccbe.pdf  
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  Evaluation of the Legal Framework for the Free Movement of Lawyers, Final Report, 28. listopad 2012, s. 90. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. listopadu 2000, Lucembursko v. Parlament a Rada, C-168/98. 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/document/histoire/en_history_ccbe.pdf
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vzít v úvahu nejen jeho znění a cíle, které sleduje, ale i jeho kontext a veškerá ustanovení 

unijního práva, přičemž informace relevantní pro výklad ustanovení unijního práva, bezpochyby 

i ve vztahu k zásadě zákazu zneužití unijního práva, může poskytnout i historie jeho vzniku
564

.   

 

5.2. Naléhavý důvod obecného zájmu 

Naléhavý důvod obecného zájmu jako omezení volného pohybu není zakotven 

v primárním právu a v judikatuře Soudního dvora se objevil v souvislosti s rozšířením definice 

omezení volného pohybu prostřednictvím pojmu opatření s rovnocenným účinkem jako 

kvantitativní omezení
565

. Smlouva o fungování EU stanoví výjimky, na základě kterých mohou 

být diskriminační opatření odůvodněna, přičemž tyto výjimky stanovené v primárním právu je 

podle judikatury Soudního dvora třeba vykládat restriktivně
566

. Soudní dvůr rovněž ve vztahu 

k výše uvedeným omezením stanovil, že omezení volného pohybu představují také vnitrostátní 

opatření, která výkon dotčené svobody činí méně atraktivním. V souvislosti s tím však Soudní 

dvůr na druhé straně rozšířil výše uvedené výjimky a stanovil, že omezení svobody volného 

pohybu lze připustit také tehdy, je-li odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu. V 

takovém případě je však rovněž nezbytné, aby toto omezení bylo způsobilé zaručit uskutečnění 

dotčeného cíle a aby nepřekračovalo meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. Zároveň 

není možné naléhavé důvody obecného zájmu uplatnit na odůvodnění diskriminačního opatření 

stanoveného členským státem, neboť to lze pouze na základě Smlouvy
567

, přičemž ve vztahu 

k diskriminačním opatřením omezujícím volný pohyb tak zůstává zachována taxativní povaha 

výjimek stanovených v SFEU
568

. V tomto ohledu Soudní dvůr přijal ve vztahu ke čtyřem 

svobodám volného pohybu globální přístup
569

 a je tedy třeba posoudit především strukturu a 
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  Rozsudky ze dne 8. července 2019, Komise v. Belgie, C-543/17, bod 49, a ze dne 10. prosince 2018, 

Wightman, C-621/18, bod 47. 
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   Viz doktrína kategorického požadavku přijatá v rozsudku ze dne 20. února 1979, Cassis de Dijon, 120/78, bod 

8, ve kterém Soudní dvůr rovněž stanovil, že „[p]řekážky pohybu uvnitř Společenství vyplývající z rozdílů 

vnitrostátních právních předpisů týkajících se uvádění dotčených výrobků na trh musí být přípustné tehdy, 
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se zejména účinnosti daňového dohledu, ochrany zdraví, poctivosti obchodního styku a ochrany spotřebitelů.“  
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  V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 4. prosince 1974, van Duyn, 41/74, bod 18; ze dne 27. října 1977, 

Bouchereau, 30/77, bod 33; ze dne 29. dubna 2004, Orfanopoulos a Oliveri, C-482/01 a C-493/01, bod 65; ze 

dne 27. dubna 2006, Komise v. Německo, C-441/02, bod 34, a ze dne 7. června 2007, Komise v. Nizozemsko, 

C-50/06, bod 42. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 28. ledna 1986, Komise v. Francie, C-270/83. 
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  BARNARD, Catherine a PEERS, Steve. European Union law. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 309, 

ISBN 978-0-19-968611-7. 
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  Viz OLIVER, Peter, ROTH, Wulf-Henning, The internal market and the Four Freedoms, in 41 Common 

Market Law Review, 2004, s. 407. 
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povahu výjimky spočívající v naléhavých důvodech obecného zájmu, která může být ze strany 

dotčeného členského státu uplatněna.  

Jak je z judikatury Soudního dvora zřejmé, restriktivní opatření členských států nejsou 

Soudním dvorem prohlášena za rozporná s unijním právem sama o sobě, ale je posuzován mimo 

jiné jejich účel. Z ustálené judikatury Soudního dvora přitom vyplývá, že vnitrostátní opatření, 

která by mohla tvořit překážku výkonu základních svobod zaručených Smlouvou nebo jej činit 

méně atraktivním, musí splňovat čtyři následující podmínky
570

: i) musí se uplatňovat 

nediskriminujícím způsobem, ii) musí být odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu, iii) 

musí být způsobilá zaručit uskutečnění cíle, který sledují, a iv) nesmí překračovat meze toho, co 

je k dosažení tohoto cíle nezbytné. 

Pokud jde o odůvodnění naléhavými důvody obecného zájmu, je třeba uvést, že se jedná 

o poměrně široký pojem, který je dále definován samotnou judikaturou Soudního dvora a 

zahrnuje širokou škálu oblastí
571

, avšak bezpochyby se nejedná o pojem neomezený
572

. Výčet 

naléhavých důvodů obecného zájmu tedy není taxativní a Soudnímu dvoru nic nebrání v hledání 

nových důvodů s ohledem na vývoj v rámci EU. V této souvislosti již Soudní dvůr judikoval, že 

pokud se členský stát dovolává naléhavých důvodů obecného zájmu k odůvodnění právní 

úpravy, která může narušit výkon svobody volného pohybu, musí být toto odůvodnění, které je 

upravené unijním právem, vykládáno v souladu s obecnými zásadami unijního práva, a zejména 
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  Rozsudky Soudního dvora ze dne 30. listopadu 1995, Gebhard, C-55/94, bod 37 a ze dne 31. března 1993, 

Kraus, C‑19/92, bod 32. 
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  V tomto smyslu viz článek 4 směrnice 2006/123, nadepsaný „Definice“, který stanoví, že „Pro účely této 

směrnice se rozumí: „naléhavými důvody obecného zájmu“ důvody uznané za takové judikaturou Soudního 

dvora, včetně těchto důvodů: veřejný pořádek, veřejná bezpečnost, ochrana veřejného zdraví, zachování 

finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení, ochrana spotřebitelů, příjemců služeb a pracovníků, 

poctivost obchodních transakcí, boj proti podvodům, ochrana životního prostředí a městského prostředí, zdraví 

zvířat, duševní vlastnictví, zachování národního historického a uměleckého dědictví a cíle sociální a kulturní 

politiky“. Dále např bod 40 odůvodnění směrnice 2006/123/ES Pojetí „naléhavých důvodů obecného zájmu“, 

na které odkazují některá ustanovení této směrnice, bylo rozvinuto Soudním dvorem v jeho judikatuře týkající 

se článků 43 a 49 Smlouvy a může se vyvíjet i dále. V tomto pojetí, jak jej uznává judikatura Soudního dvora, 

jsou zahrnuty přinejmenším tyto důvody: veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a ochrana veřejného zdraví ve 

smyslu článků 46 a 55 Smlouvy; zachování pořádku ve společnosti; cíle sociální politiky; ochrana příjemců 

služeb; ochrana spotřebitele; ochrana pracovníků včetně sociální ochrany pracovníků; dobré životní podmínky 

zvířat; zachování finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení; zamezení podvodům; zamezení nekalé 

soutěži; ochrana životního prostředí a městského prostředí včetně územního plánování; ochrana věřitelů; 

zabezpečení řádného fungování justice; bezpečnost silničního provozu; ochrana duševního vlastnictví; cíle 

kulturní politiky včetně zabezpečení svobody projevu různých složek, zejména pokud jde o sociální, kulturní, 

náboženské a filozofické hodnoty společnosti; potřeba zajistit vysokou úroveň vzdělávání, zachování 

rozmanitosti tisku a podpora národního jazyka; zachování národního historického a uměleckého dědictví a 

veterinární politika.  
572

  Mezi naléhavé důvody obecného zájmu tak nelze zařadit důvody, které mají výlučně ekonomickou povahu, 

jako je ochrana hospodářství země nebo obnovení rozpočtové rovnováhy prostřednictvím zvýšení daňových 

příjmů. V tomto smyslu viz rozsudky Soudního dvora ze dne 6. června 2000, Verkooijen, C‑35/98, body 47 a 

48, ze dne 21. listopadu 2002, X a Y, C‑436/00, bod 50. 
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základními právy, která jsou zaručena Listinou základních práv EU. Výjimky se mohou na 

dotčenou právní úpravu vztahovat pouze tehdy, je-li v souladu se základními právy, jejichž 

dodržování zajišťuje Soudní dvůr
573

. V případě omezení volného pohybu na základě naléhavých 

důvodů obecného zájmu je pak toto omezení třeba posoudit z hlediska proporcionality, tedy zda 

je dané omezení vhodné k zajištění dosažení sledovaného cíle a zda nepřekračuje meze toho, co 

je pro dosažení tohoto cíle nezbytné
574

.  

V této souvislosti je vhodné připomenout, že Soudní dvůr ve své judikatuře připustil 

možnost přijetí opatření zamýšlených k zamezení zneužití práva v případech, kdy zneužití práva 

spočívalo v obcházení vnitrostátních právních ustanovení, která mají určitou zvláštní povahu, 

kterou lze nalézt v cíli, který je třeba chránit. Příkladem tohoto přístupu Soudního dvora je vůbec 

první rozsudek týkající se zneužití práva v unijní judikatuře, tedy výše uvedená věc Van 

Binsbergen. 

Soudní dvůr v tomto rozsudku vyloučil neslučitelnost vnitrostátní právní úpravy, která 

stanovila povinnost bydliště v obvodu příslušných soudních orgánů, se Smlouvami, neboť tato 

právní úprava byla objektivně nezbytná k zajistění dodržování profesních ustanovení, zejména 

pak řádný výkon spravedlnosti, což je zájem členského státu, který spadá do kategorie 

naléhavých důvodů obecného zájmu. Tento zájem je zároveň ospravedlnitelný, obzvláště 

v případě, kdy by se dotčený jednotlivec usazený v jiném členském státě uplatňování těchto 

ustanovení vyhnul
575

. Takovýto závěr by pak nebylo možné učinit, pokud by poskytování služby 

nepodléhalo profesní regulaci nebo dosažení určité kvalifikace, případně pokud by dosažení 

tohoto cíle bylo možné dosáhnout méně omezujícími opatřeními
576

. Z odůvodnění rozsudku 

Soudního dvora je zřejmé, že Soudní dvůr vzal v úvahu povahu zájmů, které vnitrostátní právní 

úprava členského státu chrání, resp. cílů této vnitrostátní právní úpravy, které by v případě obejití 

jejího uplatňování zůstaly nenaplněny.  

Ve světle naléhavých důvodů obecného zájmu Soudní dvůr posuzoval omezující opatření 

přijatá Dánskem v rozsudku Centros, ve kterém se tento členský stát domáhal uplatnění zásady 

zákazu zneužití práva ve spojení s potřebou ochrany věřitelů dotčené společnosti, resp. 

s odkazem na veřejný pořádek ve smyslu článku 52 SFEU. Tato omezující opatření byla ze 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. dubna 2014, Pfleger, C-390/12, bod 35. 
574

  Viz zejména rozsudky ze dne 17. července 2014, Nordea Bank, C-48/13, bod 25, ze dne 29. listopadu 2011, 

National Grid Indus, C-371/10, bod 42, ze dne 15. května 2008, Lidl Belgium, C-414/06, body 27, ze dne 12. 

září 2006, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, bod 47, ze dne 13. prosince 2005, 

SEVIC Systems, C-411/03, bod 23; a ze dne 13. prosince 2005, Marks & Spencer, C-446/03, bod 35. 
575

  Rozsudek ze dne 3. prosince 1974, Van Binsbergen, 33/74, body 12 a 14. 
576

  Tamtéž, body 15 a 16. 
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strany Soudního dvora podrobena testu uplatněnému již v rozsudku Gebhard, přičemž Soudní 

dvůr dospěl k závěru, že podmínky zde stanovené nebyly naplněny, neboť předmětná opatření 

nebyla způsobilá dosáhnout cíle ochrany věřitele, protože pokud by příslušná společnost 

vykonávala činnost ve Spojeném království, její pobočka by byla zapsána do rejstříku v Dánsku, 

přičemž dánští věřitelé by tak byli ohroženi stejnou měrou a zároveň by tohoto cíle bylo možné 

dosáhnout prostřednictvím opatření, která jsou méně omezující nebo méně ohrožující základní 

svobody
577

. Omezení stanovená vnitrostátní právní úpravou tedy byla shledána jako 

nepřiměřená.  

Ostatně nezbytnost umožnit členskému státu zamezit zneužívajícímu jednání, které 

spočívá ve vyhnutí se použití vnitrostátní právní úpravy při neexistenci konkrétního ustanovení 

na úrovni sekundárního práva EU, byla následně potvrzena v rozsudku Bouchoucha
578

, ve 

kterém Soudní dvůr uvedl, že „není možné opomenout legitimní zájem, který může mít členský 

stát na zabránění některým svým státním příslušníkům, aby se na základě jednání podle Smlouvy 

pokusili vyhnout uplatňování svých vnitrostátních právních předpisů pokud jde o odborné 

vzdělávání. To platí zejména v případě, že skutečnost, že státní příslušník některého členského 

státu získal v jiném členském státě diplom, jehož rozsah a hodnota nejsou uznány žádným 

ustanovením Společenství, může jeho členskému státu původu uložit povinnost umožnit mu výkon 

činností, na které se tento diplom vztahuje v rámci jeho území, přestože je přístup k těmto 

činnostem omezen na držitele vyšší kvalifikace, která požívá vzájemného uznávání na úrovni 

Společenství, a nic nenasvědčuje tomu, že omezení je svévolné“
579

. 

Stejný přístup Soudního dvora lze vysledovat v rozsudku Veronica, kde Soudní dvůr 

nejprve posoudil cíl vnitrostátní právní úpravy spočívající v ochraně svobody vyjadřování se 

v rámci odlišných sociálních, kulturních, náboženských a spirituálních programů, aby následně 

potvrdil legitimitu omezujících opatření, která mají za cíl zamezení zneužívajícímu jednání, a to 

za předpokladu, že tato omezení sledují obecný cíl spočívající v zachování pluralitního 

nekomerčního vysílání.  

V této souvislosti tak lze zmínit i související problematiku sociálního dumpingu, kde 

Soudní dvůr stanovil, že „ochrana pracovníků v hostitelském státě proti případné praxi 

sociálního dumpingu […] může představovat naléhavý důvod obecného zájmu ve smyslu 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 1999, Centros, C-212/97, body 35 a 37. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. října 1990, Bouchoucha, C-61/89. 
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  Tamtéž, body 14 a 15. 
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judikatury Soudního dvora, který může v zásadě odůvodnit omezení jedné ze základních svobod 

zaručených Smlouvou“
580

. 

V rozsudku Kraus byl jako jediný důvod omezujících opatření, která podřizovala užívání 

univerzitních diplomů získaných v jiném členském státě schválení příslušným vnitrostátním 

orgánem, uveden boj proti zneužívání v oblasti diplomů. Soudní dvůr v této souvislosti 

připomněl, že ačkoli stanovení podmínek, kterým bude podléhat používání předmětných 

diplomů, přísluší jednotlivým členským státům, tak ustanovení v oblasti svobody usazování 

„brání jakémukoli vnitrostátnímu opatření […], které, i když platí bez diskriminace, pokud jde o 

státní příslušnost, může bránit státním příslušníkům Společenství, včetně státních příslušníků 

státu původu tohoto opatření ve výkonu základních svobod zaručených Smlouvou nebo jej učinit 

méně přitažlivým“
581

. Avšak členský stát může odůvodnit omezující opatření nediskriminační 

povahy naléhavými důvody obecného zájmu, a to za předpokladu, že tato opatření zajišťují 

dosažení sledovaného cíle a nepřesahují rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné. 

V projednávané věci dotčené opatření mělo za cíl ochranu proti „klamavému používání“
582

 

univerzitních diplomů získaných mimo území dotčeného členského státu. Soudní dvůr uvedl, že 

unijní právo v případě absence harmonizace členskému státu nebrání v tom, aby přijal opatření 

bránící tomu, aby možnosti vytvořené Smlouvami byly využívány zneužívajícím způsobem a 

v rozporu s legitimními zájmy dotčeného členského státu, přičemž nutnost chránit veřejnost, 

která si nebude nutně vědoma zneužití akademických titulů, které nebyly uděleny podle pravidel 

stanovených členským státem, v němž jej má držitel titulu v úmyslu využít, představuje 

oprávněný zájem, který odůvodňuje omezení dotyčného základních svobod zaručených 

Smlouvou
583

. Soudní dvůr však zároveň upřesnil, že vnitrostátní právní úprava zavádějící tento 

postup musí splňovat určité podmínky proporcionality, jako jsou nízké administrativní náklady 

pro žadatele, soudní přezkum zamítavých rozhodnutí nebo ověření pouze z hlediska řádnosti 

vydání samotného akademického titulu.  

Specifickou oblastí je v tomto ohledu oblast daňová. Soudní dvůr několikrát zopakoval, 

že boj proti daňovým podvodům představuje naléhavý důvod obecného zájmu, který odůvodňuje 

přijetí restriktivního opatření ze strany členského státu. Avšak judikatura Soudního dvora 

připouští toto odůvodnění vycházející z boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem pouze 

v případě, kdy se týká čistě vykonstruovaných operací, jejichž cílem je obejít daňový předpis, 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2007, Laval, C-341/05, bod 101. 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. března 1993, Kraus, C-19/92, bod 32. 
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  Tamtéž, bod 33. 
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  Tamtéž, body 34 a 35. 
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což vylučuje jakýkoli obecný předpoklad vyhýbání se daňovým povinnostem. Obecný 

předpoklad daňového úniku nebo vyhýbání se daňovým povinnostem nemůže tudíž postačovat, 

aby odůvodnil daňové opatření, které ohrožuje cíle Smlouvy
584

. Z tohoto hlediska tedy členské 

státy musí vnitrostátní úpravu, jejímž cílem je zamezit zneužití práva, omezit na čistě 

vykonstruované operace, což činí přijetí takovéto právní úpravy, ve světle judikatury Soudního 

dvora ohledně slučitelnosti s unijním právem z hlediska proporcionality a právní jistoty, poměrně 

obtížné
585

. 

 

5.3. Restriktivní výklad unijních ustanovení 

Členské státy se za účelem zamezení zneužívání unijního práva mohou v rámci svých 

vyjádření předkládaných Soudnímu dvoru dovolávat rovněž restriktivního výkladu unijního 

práva. Soudní dvůr totiž za účelem omezení zneužívajícího jednání jednotlivců přistupuje mimo 

výše uvedeného odkazu na naléhavý důvod obecného zájmu rovněž k zúžení rozsahu působnosti 

unijního práva, čímž se snaží zamezit zneužívajícím účinkům dovolávání se předmětného 

ustanovení a zároveň se tímto způsobem vyhýbá uplatnění zásady zákazu zneužití práva. 

V takovém případě totiž Soudnímu dvoru stačí omezit se na takový výklad unijního ustanovení, 

který vyloučí to, aby se hospodářské subjekty svých práv úspěšně domáhaly zneužívajícím 

způsobem. Určení rozdílu mezi uplatněním restriktivního výkladu a zásady zákazu zneužití 

práva má význam v tom, že v případě uplatnění restriktivního výkladu není nezbytné ověřit 

subjektivní prvek zneužití práva stanovený v rámci dvousložkového testu. 

V rámci analýzy judikatury Soudního dvora je možné vysledovat úzkou vazbu mezi 

snahou členských států dovolávat se zásady zákazu zneužití práva ve spojitosti s odkazem na 

čistě vnitrostátní situaci, na kterou jsou uměle aplikována unijní ustanovení. Jedná se přitom o 

poměrně logickou reakci členských států na jednání hospodářského subjektu, který se uměle 

snaží vytvořit přeshraniční prvek, jehož jediným účelem je snaha o vyhnutí se uplatnění 

vnitrostátní právní úpravy. 

Je totiž zřejmé, že zabránění zneužívajícímu jednání je závislé na rozsahu působnosti 

práva na volný pohyb. Omezením působnosti unijního práva tak dochází ke stanovení toho, že 

potenciálně zneužívající jednání nespadá do působnosti unijního práva a nemůže tedy zakládat 
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  Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. října 2007, ELISA, C-451/05, bod 91. 
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  WEBER, Denis. Abuse of Law in European Tax Law:An Overview and Some Recent Trends in the Direct and 

Indirect Tax Case Law of the ECJ – Part 2, in European Taxation, 2013, s. 313. 
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výhody, které unijní právo přiznává
586

. Nástroj restriktivního výkladu tak byl Soudním dvorem 

rozvinut zejména v oblasti tzv. otočných schémat, kdy se hospodářský subjekt po vykonání práva 

volného pohybu vrací do „svého“ členského státu a na základě unijního práva se domáhá výhod, 

na které by bez začlenění přeshraničního prvku neměl nárok. V takovém případě tak uplatnění 

ustanovení unijního práva vůči „domovskému“ členskému státu může vést k narušení rozdělení 

pravomocí mezi členskými státy, neboť předmětný členský stát je v důsledku unijního práva de 

facto zbaven kontroly nad uplatňováním, resp. vymáháním vlastní vnitrostátní právní úpravy 

vůči hospodářským subjektům, které vytvoří takovouto situaci. Je důležité uvést, že 

prostřednictvím restriktivního výkladu ve vztahu k otočným schématům Soudní dvůr neváhal 

v některých případech ani přistoupit k přehodnocení své dřívější judikatury
587

.  

Rozdíl mezi technikou restriktivního výkladu unijního práva a zákazem zneužití práva je 

velmi dobře znázorněn v rozsudku ve věci Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Jak bylo 

uvedeno výše, předmětem tohoto rozsudku byl účelový přesun z jednoho členského státu do 

druhého za účelem přístupu k regulovanému povolání, který byl ze strany hospodářského 

subjektu motivován snahou obejít regulatorní požadavky domovského členského státu. Otázkou 

v této věci tak bylo to, zda se jednotlivec i v takovémto případě může dovolávat práv 

vyplývajících z ustanovení dotčené směrnice
588

. Za tímto účelem Soudní dvůr přistoupil 

k přezkoumání toho, zda jsou splněny kumulativní podmínky vyžadované směrnicí pro to, aby 

bylo možné předmětný doklad považovat za diplom ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice
589

, neboť 

tento pojem představoval základní stavební kámen obecného systému uznávání vysokoškolských 

diplomů upraveného unijním právem. Klíčovým aspektem této předběžné otázky byla druhá 

podmínka, která stanoví, že diplomem se rozumí jakýkoli doklad, který prokazuje, že jeho držitel 
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  Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2003, Ninni-Orasche, C‑413/01, bod 31, kde Soudní 

dvůr stanovil, že „případné zneužití práv, která přiznává [unijní] právní řád v ustanoveních týkajících se 

volného pohybu pracovníků, předpokládá, že se na dotyčnou osobu vztahuje oblast osobní působnosti Smlouvy, 

pokud splní podmínky stanovené k tomu, aby mohla být kvalifikována jako ‚pracovník‘“. 
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  Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 24. listopadu 1993, Keck, C-267/91, bod 14, kde Soudní dvůr uvedl, že 

„[v]zhledem k tomu, že se hospodářské subjekty stále více dovolávají článku 30 Smlouvy, aby zpochybnily 

různé druhy právní úpravy, které omezují jejich obchodní svobodu, i když se netýkají výrobků pocházejících z 

jiných členských států, považuje Soudní dvůr za nezbytné znovu přezkoumat a upřesnit svou judikaturu v dané 

oblasti“. Blíže k této problematice viz CRAIG, Paul, BÚRCA, Gráinne, pozn. 233, s. 681 a násl. 
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  Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských 

diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy. 
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  Článek 1 písm. a) této směrnice uvádí následující: „Pro účely této směrnice se rozumí: a) „diplomem“ jakýkoli 

diplom, osvědčení nebo jiný doklad o dosažené kvalifikaci nebo jakýkoliv soubor těchto diplomů, osvědčení 

nebo jiných dokladů, - který byl vydán příslušným orgánem v členském státě určeným v souladu s jeho 

právními a správními předpisy, - který prokazuje, že jeho držitel úspěšně ukončil nejméně tříleté 

postsekundární studium nebo odpovídající dobu rozvolněného studia na univerzitě, vysoké škole nebo na jiném 

zařízení podobné úrovně, popřípadě že úspěšně ukončil odbornou přípravu požadovanou navíc k 

postsekundárnímu studiu, a - který prokazuje, že jejich držitel má odbornou kvalifikaci požadovanou pro 

přístup k povolání regulovanému v členském státě nebo pro jeho výkon, […].“ 
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úspěšně ukončil nejméně tříleté postsekundární studium nebo odpovídající dobu rozvolněného 

studia na univerzitě, vysoké škole nebo na jiném zařízení podobné úrovně, popřípadě že úspěšně 

ukončil odbornou přípravu požadovanou navíc k postsekundárnímu studiu. 

Soudní dvůr v této souvislosti s odkazem na účel směrnice uvedl, že směrnice „má za cíl 

odstranit překážky výkonu povolání v jiném členském státě než ve členském státě, který vydal 

doklad o dotčené odborné kvalifikaci. […] doklad osvědčující odbornou kvalifikaci nemůže být 

postaven na roveň ‘diplomu‘ ve smyslu této směrnice, aniž by kvalifikace byla zcela nebo 

částečně získána v rámci vzdělávacího systému členského státu, který dotčený doklad vydal.“
590

 

Opačný výklad, tedy potvrzení možnosti dovolávat se ustanovení dotčené směrnice pro účely 

přístupu k regulovanému povolání v členském státě, kde byl získán předmětný akademický titul, 

který sám o sobě nezakládá přístup k tomuto regulovanému povolání, by totiž vedl k tomu, že 

jednotlivec by k tomuto povolání přesto přístup získal na základě pouhého uznání akademického 

titulu v jiném členském státě, které nesvědčí o získání doplňující kvalifikace nebo odborné 

praxe. Takový výsledek by podle Soudního dvora „byl v rozporu se zásadou zakotvenou ve 

směrnici 89/48 a uvedenou v pátém bodě odůvodnění této směrnice, podle níž si členské státy 

vyhradily možnost stanovit minimální úroveň nezbytné kvalifikace, která by zaručovala kvalitu 

služeb poskytovaných na jejich území“
591

. Soudní dvůr tedy potenciálnímu zneužívajícímu 

jednání v této věci zamezil s odkazem na vnitrostátní právní úpravu domovského členského státu 

(z hlediska unijního práva) a na důsledky, které by to pro tento členský stát mělo, z čehož je 

zřejmé, že Soudní dvůr byl veden úvahami o zneužití práva ze strany dotčeného jednotlivce 

domáhajícího se uplatňování směrnice a snahou o jejich sankcionování touto cestou. 

Je třeba však rovněž uvést, že generální advokát v této věci navrhoval poněkud odlišný 

postup, upřednostňující extenzivní
592

 výklad, neboť poukazoval na nebezpečí spočívající v tom, 

že z rozsahu působnosti směrnice budou vyloučeny situace, které ve skutečnosti naprosto 

odpovídají cílům volného pohybu, přičemž „[r]estriktivní výklad přitom přináší nebezpečí, že 

povede k systematickému vyčleňování těchto situací z působnosti směrnice. Navíc vzhledem k 

tomu, že vzájemné uznávání diplomů je založeno na zásadě vzájemné důvěry, mohl by příliš 

restriktivní výklad směrnice tyto zásady ohrozit“
593

. V této souvislosti generální advokát 

poukázal na to, že členský stát má možnost stanovit si podmínky, za jakých povolí přístup 

k regulovanému povolání jak na základě rozhodnutí o uznání rovnocennosti vzdělání 

                                                 
590

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. ledna 2009, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06, bod 55. 
591

  Tamtéž, bod 57. 
592

  Český překlad tohoto stanoviska používá pojem „široký výklad“. 
593

  Stanovisko generálního advokáta Madura ve věci Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-311/06, body 32 a 

33. 
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ukončeného na území jiného členského státu, tak na základě diplomu potvrzujícího vlastní 

vzdělání. Není totiž důležité, na základě jakých postupů či řízení byl diplom udělen a na území 

jakého státu bylo vzdělání ukončeno, pokud k němu došlo převážně na území Unie, přičemž čl. 3 

první pododstavec písm. a) směrnice 89/48 členským státům zakazoval, aby odmítly státnímu 

příslušníkovi přístup k povolání, pokud „je držitelem diplomu požadovaného v jiném členském 

státě pro přístup k dotyčnému povolání na jeho území“. Generální advokát tedy vyjádřil 

přesvědčení, že rozhodnutí o uznání rovnocennosti může za určitých okolností odpovídat 

kvalifikaci pojmu „diplom“ a směrnice je na daný skutkový stav použitelná. Zároveň však 

poukázal na to, že je třeba činit rozdíl mezi použitelností směrnice a možností se jí dovolávat, 

resp. dovolávat se směrnice takovým způsobem, který by zakládal zneužití práva
594

. 

Další věcí, ve které Soudní dvůr přistoupil k restriktivnímu výkladu ve vztahu ke zneužití 

práva, je rozsudek z oblasti volného pohybu ve věci Akrich, který se od rozsudku Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri liší v tom smyslu, že zatímco v posledně uvedeném rozsudku byla 

nastolena situace, kdy se státní příslušník členského státu přesouvá do jiného členského státu, 

jehož právní úprava je pro něj příznivější, tak v rozsudku Akrich je relevantní pouhý přesun do 

jakéhokoli členského státu, a to za účelem naplnění přeshraničního prvku, na základě něhož 

plynou hospodářskému subjektu určitá zvýhodnění vyplývající z unijního právního řádu. Jak 

bylo uvedeno výše, v tomto rozsudku Soudní dvůr vyloučil použitelnost předmětného nařízení
595

 

na základě odůvodnění, že státní příslušník třetího státu nepožíval práva pobytu v dotčeném 

členském státě a uzavření manželství sledovalo cíl obejití ustanovení týkající se vstupu a pobytu 

státních příslušníků ze třetích států. Soudní dvůr své rozhodnutí vylučující dovolávání se práv 

stanovených v předmětném nařízení odůvodnil, v souladu se systematikou unijního práva, 

argumentací založenou právě na legalitě pobytu státního příslušníka třetí země v členském státě 

v okamžiku, kdy se přemisťuje do jiného členského státu, do kterého migruje unijní občan. 

V této souvislosti Soudní dvůr uvedl, že „pokud se občan Unie usazený v členském státě, který 

uzavřel manželství se státním příslušníkem třetí země, který nemá právo pobytu v tomto členském 

státě, přestěhuje do jiného členského státu za účelem výkonu zaměstnání, pak skutečnost, že jeho 

manželce nebo manželovi není článkem 10 nařízení č. 1612/68 přiznáno právo usadit se s ním v 

tomto jiném členském státě, nemůže představovat méně příznivé zacházení, než bylo zacházení, 

                                                 
594

  Viz výše uvedené důsledky zjištění existence zneužití práva. 
595

  Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. 
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které požívali před tím, než uvedený občan Unie využil možností poskytnutých Smlouvou v 

oblasti pohybu osob“
596

.  

Toto rozhodnutí Soudního dvora se nese plně v duchu rozsudku ve věci Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri, kdy doslovný výklad unijního ustanovení ustupuje výkladu 

teleologickému, jelikož právo pobytu nebylo příslušným nařízením stanoveno jako jedna 

z taxativně uvedených podmínek pro právo usazení se v jiném členském státě. Prostřednictvím 

stanovení podmínky legality předchozího pobytu tak Soudní dvůr bezpochyby sledoval účel 

spočívající v zamezení zneužívajícího jednání, a to bez uplatnění samotné zásady zákazu zneužití 

práva
597

. 

Není však bez zajímavosti, že v průběhu doby sám Soudní dvůr tento restriktivní výklad 

v případě volného pohybu unijních občanů a jejich rodinných příslušníků přehodnotil v rozsudku 

Metock, kde stanovil, že „[j]e pravda, že Soudní dvůr v bodech 50 a 51 výše citovaného 

rozsudku Akrich rozhodl, že k tomu, aby státní příslušník třetí země, který je manželem nebo 

manželkou občana Unie, mohl požívat práv stanovených v článku 10 nařízení č. 1612/68, musí 

legálně pobývat v některém členském státě v okamžiku, kdy se stěhuje do jiného členského státu, 

do kterého občan Unie migruje nebo migroval. Tento závěr však musí být přehodnocen. Požívání 

takových práv totiž na předchozím legálním pobytu takového manžela nebo manželky v jiném 

členském státě záviset nemůže“
598

. Soudní dvůr tak na základě přijetí směrnice 2004/38, jejímž 

účelem bylo posílit právo volného pohybu osob, dospěl k opačnému závěru než v rozsudku 

Akrich a uvedl, že skutečnost, že členský stát odmítne rodinným příslušníkům občana Unie 

přiznat právo na vstup a právo pobytu může unijního občana odrazovat od toho, aby se 

přestěhoval do tohoto členského státu nebo tam pobýval, i když jeho rodinní příslušníci již 

legálně nepobývají na území jiného členského státu. Zároveň Soudní dvůr uvedl, že možnost 

členského státu omezit právo na vstup a právo na pobyt v hostitelském členském státě může být 

                                                 
596

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. září 2003, Akrich, C-109/01, bod 53. 
597

  V tomto ohledu je ve vztahu ke snaze Soudního dvora omezit tento restriktivní výklad pouze na případy, 

v nichž existuje možnost zneužívajího jednání, vhodné připomenout rovněž pozdější rozsudek Soudního dvora 

ze dne 9. ledna 2007, Jia, C-1/05, který se právě s uplatňováním judikatury ve věci Akrich a její přenos na 

situace, ve kterých není namítáno nebo přítomno zneužívající jednání jednotlivce, vypořádal v bodech 31 a 32 

následovně: „Ve věci v původním řízení není dotčenému rodinnému příslušníkovi vytýkáno, že by protiprávně 

pobýval v členském státě, ani že by se chtěl neoprávněně vyhnout vnitrostátním právním předpisům v oblasti 

přistěhovalectví. Yunying Jia se naopak v době podání své žádosti zdržovala ve Švédsku legálně a samotné 

švédské právo v situaci, jako je situace v původním řízení, nebrání udělení práva dlouhodobého pobytu dotyčné 

osobě za podmínky, že dovolávaný stav hospodářské závislosti je dostatečně prokázán. Z toho plyne, že 

podmínka předchozího legálního pobytu v jiném členském státě, jak je formulována ve výše uvedeném rozsudku 

Akrich, nemůže být uplatněna v projednávané věci, a nemůže se tudíž na takovou situaci použít.“ 
598

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2008, Metock, C-127/08, bod 58. 
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učiněna pouze na základě článků 27
599

 a 35
600

 směrnice
601

, čímž omezil možnost členských států 

zavádět a uplatňovat restriktivní opatření mající právní základ mimo rámec existujícího 

sekundárního práva v dané oblasti. Za takové situace je totiž nezbytné omezující opatření založit 

na opatřeních, které právě tato sekundární úprava nabízí
602

.   

Soudní dvůr v obou zmíněných rozsudcích výslovně zvážil možnost uplatnění zásady 

zákazu zneužití práva, nicméně místo toho zvolil cestu restriktivního výkladu unijních 

ustanovení.  

 Možnost alternativy mezi restriktivním výkladem a uplatněním zásady zákazu zneužití 

práva byla uvedena samotným předkládajícím soudem rovněž v rozhodnutí Halifax
603

. Jak však 

uvedl generální advokát Maduro ve svém stanovisku
604

, restriktivní výklad spočívající ve 

vyloučení působnosti unijního předpisu v případě transakcí, které jsou považovány za 

zneužívající, by naopak v konečném důsledku mohl být „zneužit“ ze strany hospodářských 

subjektů, které by v zásadě mohly také oprávněny tvrdit, že se určitá transakce s ohledem na svůj 

účel neuskutečnila v rámci hospodářské činnosti, a tudíž by měla spadat mimo rozsah působnosti 

systému DPH.  

  

                                                 
599

  „Omezení práva vstupu a práva pobytu z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného 

zdraví“. 
600

  „Zneužití práv“. 
601

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2008, Metock, C-127/08, body 75 a 95. 
602

  S odkazem na výše uvedené ve vztahu k této směrnici se jedná pouze o zamezení tzv. fingovaným 

manželstvím. 
603

  V tomto ohledu rovněž rozsudek Soudního dvora ze dne 5. července 2007, Kofoed, C-321/05. 
604

  Stanovisko generálního advokáta P. Madura ve věci Halifax, C-255/02, body 53 a násl. 
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Závěr  

Hlavním cílem této disertační práce byla analýza judikatury Soudního dvora ve vztahu k 

uplatňování zásady zákazu zneužití práva EU k obcházení vnitrostátní právní úpravy členských 

států a přímého zneužití unijního práva, a dále rozsah působnosti této zásady v rámci unijního 

právního řádu. Zneužití unijního práva k obcházení vnitrostátní právní úpravy bylo ilustrováno 

na volném pohybu služeb, svobodě usazování a volném pohybu osob, naopak přímé zneužití 

unijního práva se v judikatuře Soudního dvora vyskytuje primárně v oblasti daňové a v oblasti 

zemědělských náhrad, která byla pro tento účel analyzována. 

V tomto ohledu není pochyb o samotné existenci zásady zákazu zneužití práva v unijním 

právu, neboť judikatura Soudního dvora v desítkách rozhodnutí potvrdila, že hospodářské 

subjekty se nemohou norem unijního práva dovolávat zneužívajícím způsobem. Avšak jako 

problematickým se ukázalo být samotné uplatňování této zásady ze strany Soudního dvora, resp. 

kritéria a podmínky jejího možného uplatnění. Ke zjištění existence zneužívajícího jednání je 

v důsledku uplatnění dvousložkového testu, který byl Soudním dvorem přijat v rozsudku 

Emsland-Stärke, nezbytné naplnění objektivního a subjektivního prvku. Pokud jde o objektivní 

prvek, tak jeho zjištění vyžaduje, aby ze všech objektivních skutečností vyplývalo, že i přes 

formální dodržení podmínek stanovených unijní právní úpravou nebylo dosaženo cíle 

sledovaného touto právní úpravou. Zároveň je za účelem takového zjištění nezbytné ověření 

existence subjektivního prvku, tedy úmyslu získat neoprávněnou výhodu, resp. toho, že z 

veškerých objektivních skutečností musí vyplývat, že hlavním účelem dotčených transakcí je 

získání neoprávněné výhody. O zakázané zneužívající jednání se naopak nejedná v případě, že 

dotčené operace mohou mít jiný důvod, než je pouhé získání výhody. Rozhodnutí stran toho, zda 

jsou ve sporu naplněny prvky zakládající zneužívající praktiky, přísluší zpravidla vnitrostátnímu 

soudu, který má povinnost v souladu s pravidly dokazování podle vnitrostátního práva ověřit 

naplnění prvků zakládajících zneužití práva.   

První výzkumná otázka se zaměřila na definování zneužívajícího jednání v rámci 

unijního práva. V unijním právu lze v rámci analýzy judikatury Soudního dvora vysledovat dvě 

základní kategorie zneužívajícího jednání. V prvním případě se hospodářský subjekt 

prostřednictvím unijního práva snaží vyhnout uplatnění příslušné vnitrostátní právní úpravy 

členského státu a ve druhém případě se hospodářský subjekt snaží prostřednictvím 

zneužívajícího uplatnění ustanovení unijního práva dosáhnout neoprávněné výhody přiznané 

unijním právním řádem. Bez ohledu na to, zda se jedná o zneužití práva k obcházení vnitrostátní 
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právní úpravy nebo o přímé zneužití unijního práva, tak pojem zneužití práva spočívá v jednání, 

které je v rozporu s účelem daného ustanovení a jehož cílem je získání neoprávněné výhody.  

Obcházení vnitrostátní právní úpravy členských států dále zahrnuje dvě samostatné 

podkategorie. V rámci první podkategorie hospodářský subjekt obcházením vnitrostátní právní 

úpravy sleduje dosažení uplatnění právní úpravy jiného členského státu, zatímco v rámci druhé 

podkategorie hospodářský subjekt obcházením vnitrostátní právní úpravy sleduje dosažení 

uplatnění ustanovení unijního práva. Rozdíl mezi těmito dvěma podkategoriemi pak spočívá v 

určení cíle, kdy uplatnění právní úpravy jiného členského státu zpravidla cílí na výhodnější 

regulatorní režim, zatímco uplatnění unijní právní úpravy vede ke snaze o dosažení výhod 

plynoucích z unijního práva. 

Pokud jde o druhou výzkumnou otázku, tak s ohledem na analýzu judikatury 

v uvedených oblastech unijního práva se zdá být zřejmé, že Soudní dvůr uplatňuje pouze jednu 

zásadu zákazu zneužití práva. Avšak vzhledem k rozdílným oblastem, ve kterých se zásada 

zákazu zneužití práva objevuje, stejně jako mnohočetný význam, který tato zásada skýtá, je 

obtížné jednoznačně určit, jaká je přesná povaha a funkce předmětné zásady. Zásada zákazu 

zneužití práva je totiž v jednotlivých oblastech unijního práva uplatňována velmi rozmanitě a 

není tak sama o sobě užitečným nástrojem pro posouzení toho, zda právo vyplývající z 

konkrétního ustanovení unijního práva je zneužíváno či nikoli. Zajímavým aspektem této 

problematiky jsou rovněž důsledky zjištění existence zneužití práva. V úvahu připadají v zásadě 

dva, konkrétně se jedná o vyloučení použitelnosti unijního práva nebo o nepřiznání práva 

vyplývajícího z unijního ustanovení, u něhož byla konstatována jeho použitelnost. Soudní dvůr 

se však zdá se nerozhodl ani pro jednu z těchto variant, neboť jeho judikatura osciluje mezi 

oběma nastíněnými kvalifikacemi důsledků zjištění zneužití unijního práva. 

S druhou výzkumnou otázkou pak úzce souvisí i třetí výzkumná otázka, tedy způsob 

uplatňování této zásady v jednotlivých zkoumaných oblastech unijního práva. Judikatura 

Soudního dvora v tomto ohledu zásadu zákazu zneužití práva definuje jako obecnou právní 

zásadu, která však v praktické rovině není uplatňována ve všech oblastech unijního práva. Z výše 

uvedené analýzy učiněné v této práci naopak vyplývá, že Soudní dvůr tuto zásadu vykládá 

odlišně s ohledem na aplikovatelné právní ustanovení unijního práva, přičemž v mnoha oblastech 

ji dosud nikdy neuplatnil či její použitelnost dokonce zcela vyloučil (volný pohyb osob). 

Navzdory skutečnosti, že zásada zákazu zneužití práva byla Soudním dvorem několikrát 

uplatněna a v rozsudku Emsland-Stärke byl stanoven dvousložkový test zneužití práva, který je 

od té doby uplatňován, tak ve většině případů Soudní dvůr k použití této zásady, i přes existenci 
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zřejmých prvků zakládajících zneužívající jednání, nepřistupuje, a naopak  zastává ve vztahu 

k těmto zneužívajícím jednáním poměrně benevolentní přístup s konstatováním, že z hlediska 

unijního práva tato jednání zneužití práva nepředstavují. Z judikatury Soudního dvora je totiž 

zároveň zcela zřejmé, že k uplatnění zásady zákazu zneužití práva je třeba přistupovat pouze 

výjimečně a v odůvodněných případech, neboť tato zásada se řadí k zásadám fungujícím jako 

ultima ratio. Soudní dvůr si je bezpochyby vědom skutečnosti, že příliš široký výklad zásady 

zákazu zneužití práva by mohl negativně ovlivnit samotnou účinnost unijního práva a mít 

negativní vliv na fungování vnitřního trhu. Určitá zdrženlivost při uplatňování této zásady na 

unijní úrovni bezpochyby plyne i ze skutečnosti, že ke zjištění existence zneužití práva jsou ve 

většině případů povolány vnitrostátní soudy členských států, které v rámci svého rozhodování, i 

při uplatnění dvousložkového testu zneužití práva, mohou reflektovat vnitrostátní tradice týkající 

se zásady zneužití práva, čímž může být ohrožen jednotný výklad unijního práva v rámci EU.  

Judikatura Soudního dvora uznává a uplatňuje zásadu zákazu zneužití práva 

v harmonizovaných oblastech v případě přímého zneužití unijního práva, které spočívá ve 

vytvoření umělé situace za účelem formálního splnění podmínek stanovených unijní právní 

úpravou. V takovém případě dochází tedy ke zneužití výhradně unijního právního řádu a 

následnému získání neoprávněné výhody, kterou unijní právní řád při splnění těchto podmínek 

přiznává.  

Naopak v případě zneužití práva k obcházení vnitrostátní právní úpravy Soudní dvůr 

zásadu zákazu zneužití práva v praxi v zásadě neuplatňuje. S ohledem na vzájemné prolínání 

vnitrostátního a unijního práva (a zejména přednost unijního práva) je zřejmé, že Soudní dvůr v 

tomto ohledu dlouhodobě vyjadřuje určitou zdrženlivost s cílem zajistit užitečný účinek a 

přednost unijního práva v celé Unii. Ačkoli Soudní dvůr při mnoha příležitostech uvedl, že unijní 

právo nemůže být uplatňováno zneužívajícím způsobem, tak praktické uplatnění v dosavadní 

judikatuře Soudního dvora v této oblasti dosud absentuje a nic ani nenasvědčuje tomu, že by 

Soudní dvůr svůj stávající postoj v budoucnosti přehodnotil.  

Soudní dvůr tedy v této oblasti existenci zásady zákazu zneužití práva připouští 

v teoretické rovině, ale v praxi ji neuplatňuje. Zároveň však opatrný postup Soudního dvora při 

jejím uplatňování nezadržitelně ústí v situace, jež mohou být v rozporu se samotnými cíli 

unijního práva a konkrétními ustanoveními zakládajících Smluv. Soudní dvůr se ve své 

judikatuře od samého počátku zaměřuje na odstraňování překážek volného pohybu mezi 

členskými státy, které by bránily hlubší intergraci. Tento směr je zřejmý z restriktivního výkladu 

výjimek omezující volný pohyb a zároveň z extenzivního výkladu svobod zakotvených ve 
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Smlouvách. Tímto přístupem však v určitých případech může dosáhnout zcela opačného účinku, 

kdy svou judikaturou legitimizuje jednání, které prima facie obsahuje zneužívající jednání (např. 

rozsudek ve věci Torresi), jehož povaha nespočívá pouze ve využívání výhodnějších podmínek, 

ale spíše v narušování fungování vnitřního trhu. Ostatně politické prohlubování další integrace 

ani není primární rolí Soudního dvora a mělo by být přenecháno legislativním orgánům EU, 

které jsou k tomuto cíli primárním právem legitimovány.  

Soudní dvůr tedy jednoznačně systematicky upřednostňuje podporu volného pohybu 

v rámci vnitřního trhu na úkor konstatování zneužití práva i v situacích, kde je umělá povaha 

jednání zakládajícího unijní prvek zřetelná prima facie v důsledku jednání hospodářských 

subjektů, které se prostřednictvím výkonu svobody volného pohybu, která v daném případě 

slouží jako „podvozek“ zneužívajícího jednání, přesouvají do působnosti jiného právního řádu a 

tím obchází vnitrostátní právní úpravu dotčeného členského státu. Soudní dvůr tak v zásadě 

v oblasti volného pohybu přikládá aspektu umělosti daného jednání nulový význam pro účely 

zjištění zneužití práva. Z výše uvedené judikatury rovněž vyplývá, že Soudní dvůr neposuzuje 

dotčené jednání konkrétně, tedy při posouzení veškerých okolností projednávané věci, které 

vedou k závěru o zneužití práva, ale z abstraktního hlediska prizmatem unijního práva, které se 

koncentruje do práva na výkon svobod volného pohybu. 

Neuplatňování této zásady ze strany Soudního dvora má však svůj původ i v jiných 

faktorech, než je podpora svobod volného pohybu. Zásadním se v této souvislosti zdá odlišnost, 

s jakou na předmětné jednání, jež je považováno za zneužívající, nahlíží právní řád členského 

státu a unijní právní řád. Z hlediska členského státu jsou totiž tato jednání jednoznačně 

zneužívající povahy, neboť činí jeho vlastní právní řád nepoužitelný na hospodářské subjekty, 

které by mu za „normálních“ okolností podléhaly. V případě uplatnění tzv. otočných schémat ze 

strany hospodářských subjektů se tak členské státy, jejichž vnitrostátní právní předpisy jsou 

tímto způsobem obcházeny, legitimně dovolávají toho, že se jedná o čistě vnitrostátní situace, na 

které se unijní právo neuplatní. Otočná schémata tak z hlediska členských států postrádají 

reálnou „unijní“ přidanou hodnotu, neboť je jejich provedení v zásadě iracionální, avšak unijní 

právní řád tento pohled nesdílí. Naopak Soudní dvůr je při nacházení přeshraničního prvku 

poměrně shovívavý a zpravidla tento prvek nachází i při činnostech, které nevykazují žádnou 

spojitost s jakoukoliv ze situací upravených unijním právem a jejichž všechny relevantní prvky 

se nacházejí pouze uvnitř jednoho členského státu. Soudní dvůr v tomto jednání spatřuje naopak 

nikoli zneužívající jednání, ale naplnění účelu ustanovení unijního práva, které je dle členského 

státu zneužíváno. V tomto ohledu pak není relevantní ani „státní příslušnost“ fyzické nebo 
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právnické osoby, která otočná schémata uplatňuje, neboť samotný skutečný výkon svobody 

volného pohybu v zásadě vylučuje naplnění objektivního prvku zneužití.  

Objektivní prvek zneužití práva tedy zůstane zpravidla nenaplněn, jak bylo 

demonstrováno na svobodě usazování, kde založení společnosti v jednom členském státě a její 

následné usazení v jiném členském státě, ze kterého vykonávala svou činnost, nemůže být 

v rozporu s účelem svobody usazování a naopak je této svobodě vlastní. Stejnou logiku pak 

Soudní dvůr uplatňuje při uznávání odborných kvalifikací, kdy hospodářský subjekt používá 

svou kvalifikaci v jiném členském státě, než ve kterém mu byla uznána, anebo v oblasti volného 

pohybu osob. Jinými slovy sama skutečnost, že hospodářský subjekt na základě svého jednání 

spadá do působnosti unijního práva, de facto vylučuje v této oblasti zjištění objektivního prvku a 

tedy zneužívajícího jednání.  

Obdobně problematické je u obcházení vnitrostátní právní úpravy zjišťování 

subjektivního prvku zneužití práva. U tohoto typu zneužití je totiž prakticky nemožné zohlednit 

úmysl hospodářského subjektu, na základě něhož se přesouvá do jiného členského státu, který 

může být ekonomický, profesní, osobní atd. V analyzovaných rozsudcích tedy Soudní dvůr 

opakovaně konstatoval irelevantnost úmyslů, na základě kterých se hospodářské subjekty 

přesouvají do jiného členského státu.  

Čtvrtá výzkumná otázka měla za cíl určit právní prostředky, kterými lze zneužití práva 

zabránit či jej alespoň omezit. Z analýzy judikatury Soudního dvora vyplývá, že členské státy 

mají možnost zabránit zneužívajícímu jednání i jiným způsobem, než prostřednictvím uplatnění 

zásady zákazu zneužití práva ve světle dvousložkového testu zneužití práva. V první řadě se 

jedná o normativní zakotvení opatření určených k zabránění tomu, aby se hospodářské subjekty 

vyhýbaly působnosti příslušných vnitrostátních právních předpisů, do sekundární unijní právní 

úpravy. Toto normativní zakotvení tak může být učiněno formou ustanovení proti zneužívání, 

která jsou obsažena v dotčených směrnicích, nebo v rámci stanovení dodatečných podmínek, 

které však musí být přiměřené sledovanému cíli tak, aby neohrozily výkon svobod volného 

pohybu. Navzdory velmi silné roli Soudního dvora tedy nelze dospět k závěru, že členské státy 

nemají možnost se vůči jednáním zneužívající povahy aktivně vymezit, neboť členské státy mají 

nezřídka pravomoc podle sekundární unijní právní úpravy přijímat ustanovení proti zneužívání a 

případně mohou do směrnic vkládat přiměřené podmínky, které zamezí zneužívajícímu jednání 

hospodářských subjektů.  

Samotný Soudní dvůr pak při zamezování zneužívajících jednání hospodářských subjektů 

uplatňuje spíše jiné právní prostředky, než je zásada zákazu zneužití práva, jako je restriktivní 
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výklad unijního práva nebo uplatnění naléhavých důvodů obecného zájmu. To vyplývá např. 

z rozsudků Consiglio Nazionale degli Ingegneri nebo Akrich, ve kterých Soudní dvůr sice 

neomezil předmětné jednání na základě zásady zákazu zneužití práva, ale volný pohyb v těchto 

případech omezil prostřednictvím restriktivního výkladu unijního práva. Soudní dvůr tak má 

možnost vyhnout se uplatnění této zásady prostřednictvím odkazu na cíl, který unijní ustanovení 

sleduje, a tedy vymezení působnosti unijního práva tak, aby nezahrnovalo uměle vytvořené 

situace, které z formálního hlediska naplňují podmínky stanovené unijním ustanovením. Při 

obcházení vnitrostátní právní úpravy prostřednictvím uplatnění sekundárního práva tak Soudní 

dvůr přistoupil k zamezení, v přesně vymezených situacích, zneužívajícím jednáním 

prostřednictvím restriktivního výkladu unijního práva. V takovém případě totiž Soudnímu dvoru 

stačí omezit se na takový výklad unijního ustanovení, který vyloučí to, aby se hospodářské 

subjekty svých práv úspěšně domáhaly zneužívajícím způsobem, a to bez zohlednění 

subjektivního prvku zneužití práva. Restriktivní výklad však není příhodný ve všech situacích, 

neboť ačkoliv tato technika umožňuje Soudnímu dvoru ponechat si určitý monopol nad 

definováním situací zahrnujících zneužívající jednání, aniž by vnitrostátní orgány získaly širokou 

diskreční pravomoc v tomto ohledu, tak jednak do určité míry rigidním způsobem omezuje 

autonomii soukromoprávního jednání a jednak absence subjektivního prvku vznáší problematiku 

rozštěpenosti mezi restriktivním výkladem a bojem proti zneužívajícím jednáním, jelikož výklad 

práva se inherentně váže k abstraktní povaze právního ustanovení, zatímco zneužívající jednání 

je bezpochyby třeba posuzovat v konkrétní rovině vážící se ke konkrétní skutkové podstatě.  

Další způsobem, kterým Soudní dvůr umožňuje zamezit zneužívajícímu jednání, je 

naléhavý důvod obecného zájmu, který se od zásady zákazu zneužití práva liší tím, že se 

zaměřuje na proporcionalitu předmětné vnitrostátní úpravy, která je přijata za účelem 

abstraktního zabránění zneužívajícímu jednání, a nikoli konkrétně na zneužívající jednání 

samotné. To samozřejmě klade na předmětnou vnitrostátní právní úpravu vysoké nároky 

z hlediska vymezení obecnosti a abstraktnosti daného ustanovení pouze ve vztahu k čistě umělě 

vytvořeným situacím. Primárním hlediskem se tak stále stává effet util unijního práva, který 

nemůže být omezen případnou vnitrostátní právní úpravou bojující se zneužitím práva tak, že 

bude v abstraktní rovině omezen volný pohyb v rámci EU. 

V případě otočných schémat, kdy je využíváno svobod volného pohybu k přesunu do 

právního řádu jiného členského státu, Soudní dvůr při neexistenci sekundární právní úpravy 

harmonizující příslušnou oblast inklinuje spíše k uplatnění naléhavého důvodu obecného zájmu. 

Je tedy zřejmé, že zásada zákazu zneužití práva si ve vztahu k výše uvedeným způsobům 
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zamezení zneužívajícího jednání ponechává svou autonomní povahu. V případě uplatnění 

naléhavého důvodu obecného zájmu totiž není v zásadě relevantní samotné zneužívající jednání, 

ale spíše vhodnost a proporcionalita opatření, které je přijato za účelem zabránění zneužití práva. 

Obě tyto techniky, tedy naléhavý důvod obecného zájmu a restriktivní výklad, které se spíše než 

na konkrétní situace soustředí na abstraktní právní úpravu, tedy Soudní dvůr zdá se při zjištění 

zneužívajícího jednání ve své judikatuře upřednostňuje.  
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Zneužití práva Evropské unie 

Abstrakt 

Cílem této disertační práce je analýza zásady zákazu zneužití unijního práva a její 

uplatňování v jednotlivých oblastech unijního práva. Hlavní těžiště disertační práce spočívá 

v analýze judikatury Soudního dvora, neboť právě Soudní dvůr zastává při definování této 

zásady a jejího uplatňování zásadní úlohu.  

V práci jsou vytyčeny následující výzkumné otázky: 1) Jaké jednání představuje zneužití 

práva v rámci unijního práva?; 2) Uplatňuje Soudní dvůr jednu zásadu zákazu zneužití unijního 

práva nebo jsou pro jednotlivé oblasti unijního práva uplatňovány odlišné zásady zákazu zneužití 

unijního práva?; 3) Existuje-li pouze jedna zásada zákazu zneužití unijního práva, jakým 

způsobem je tato zásada uplatňována v různých oblastech unijního práva? Je Soudním dvorem 

uplatňována ve všech oblastech stejným způsobem nebo jsou některé oblasti unijního práva 

vystaveny restriktivnějšímu uplatňování této zásady?; 4) Jakými právními prostředky lze 

zneužívajícímu jednání hospodářských subjektů zabránit, resp. jaké existují právní prostředky, 

kterými je možné omezit zneužití práva? 

Za účelem zodpovězení těchto výzkumných otázek je práce rozdělena do pěti částí. První 

část vymezuje pojem zneužití práva a účel zásady zákazu zneužití práva, která nachází svůj 

právní základ v právních řádech členských států. Druhá část se věnuje zásadě zákazu zneužití 

práva uplatňované v judikatuře Soudního dvora, přičemž následně je v této části uvedeno 

rozdělení zneužití unijního práva do dvou základních kategorií, konkrétně na zneužití práva k 

obcházení vnitrostátního práva členského státu a přímé zneužití unijního práva za účelem získání 

neoprávněné výhody. Třetí část pojednává o zákazu zneužití práva k obcházení vnitrostátní 

právní úpravy členského státu, přičemž je rozdělena do dvou kapitol. V rámci první kapitoly je 

analyzována judikatura Soudního dvora v oblasti volného pohybu služeb a svobody usazování ve 

vztahu ke snaze hospodářských subjektů založit prostřednictvím zneužívajícího jednání 

použitelnost právního řádu jiného členského státu. Předmětem druhé kapitoly je zneužití práva 

spočívající v obcházení vnitrostátní právní úpravy členského státu s cílem uplatnit zneužívajícím 

způsobem unijní právní úpravu obsaženou v sekundárním právu EU. Zneužívající jednání tohoto 

typu je ilustrováno na oblastech uznávání odborných kvalifikací a volném pohybu osob. Čtvrtá 

část analyzuje judikaturu Soudního dvora v oblasti přímého zneužití unijního práva za účelem 

získání neoprávněné výhody. Rovněž tato část je rozdělena do dvou kapitol, konkrétně na 

kapitolu pojednávající o tomto typu zneužití práva v oblasti společné zemědělské politiky a na 

kapitolu věnující se daňové oblasti. V rámci této části se práce blíže zaměřuje rovněž na 
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dvousložkový test zneužití práva, který Soudní dvůr judikoval v rozhodnutí Emsland-Stärke, a 

na objektivní a subjektivní prvek tohoto testu. Pátá část této práce se zaměřuje na možnosti 

zamezení zneužití unijního práva. V této části je tedy pozornost věnována zamezení 

zneužívajícímu jednání jak prostřednictvím normotvorné činnosti unijního normotvůrce (tedy 

v rámci vyjednávání sekundární legislativy), tak i prostřednictvím prostředků uplatňovaných 

Soudním dvorem, jako je naléhavý důvod obecného zájmu nebo restriktivní výklad unijních 

ustanovení. 

 

Klíčová slova: zneužití unijního práva, obcházení vnitrostátní právní úpravy, unijní právo  
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Abuse of European Union law 

Abstract  

The aim of this dissertation is to analyze the principle of the prohibition of abuse of EU 

law and its applicability in various areas of EU law. The dissertation focuses mainly on the 

analysis of the case law of the Court of Justice, which plays a crucial role in defining the 

principle and the scope of its application. 

The following research questions are set out in the dissertation: 1) What practice 

constitutes the abuse of law under EU law?; 2) Does the Court of Justice apply only one single 

principle of the prohibition of abuse of EU law or does it apply various principles to different 

areas covered by EU law?; 3) If there is only one principle of the prohibition of abuse of EU law, 

how is this principle applied in various areas of EU law? Is the principle applied always in the 

same manner or are there areas of EU law that are subject to a more restrictive application of this 

principle? 4) What are the legal means that can prevent the abusive practices of economic 

operators or more precisely what are the legal means that can reduce the abuse of law? 

In order to answer these research questions the dissertation is divided into five parts. The 

first part defines the notion of abuse of law and the purpose of the principle of the prohibition of 

abuse of law, which finds its legal roots in the legal systems of the Member States. The second 

part deals with the principle of the prohibition of abuse of law as it is applied in the case law of 

the Court of Justice. The abuse of EU law is subsequently divided into two autonomous 

categories, namely the abusive practice leading to circumvention of national legislations of 

Member states and the direct abuse of EU law in order to obtain an unjustified benefit. The third 

part describes the prohibition of abuse of law leading to circumvention of the national legislation 

and is divided into two chapters. The first chapter analyzes the case law of the Court of Justice in 

the area of free movement of services and freedom of establishment in cases where economic 

operators claim the applicability of the national legislation of another Member State through 

abusive practices. The subject of the second chapter is the abuse of law leading to circumvention 

of national legislation and abusive application of the EU legislation. This type of abusive 

practice is illustrated in the areas of mutual recognition of professional qualifications and free 

movement of persons. The fourth part analyzes the case law of the Court of Justice in the field of 

direct abuse of EU law that is carried out in order to obtain an unjustified benefit. This part is 

also divided into two chapters, namely the chapter dealing with this type of abuse of law in the 

area of the common agricultural policy and the chapter covering the tax law. In the latter part the 

dissertation focuses also on the two-step test of abuse of law laid down in Emsland-Stärke 



 

174 

 

 

judgement, i. e. the objective and subjective condition for establishing abusive practice. The fifth 

part of the dissertation focuses on the possibilities of how to prevent the abuse of EU law. The 

attention is paid to the prevention of abusive practices through the legislative activity at the EU 

level (i. e. through the negotiation of secondary legislation) and through the legal means invoked 

by the Court of Justice such as overriding reason relating to the general interest or restrictive 

interpretation of EU provisions. 

 

Klíčová slova: abuse of EU law, circumvention of national legislation, EU law 


