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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 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. 
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