
SHRNUTÍ 

Působnost práva EU 

Předmětem diplomové práce je působnost práva EU. Právo EU má 

v konkrétním případě působnost, pokud jsou splněny podmínky jeho věcné, 

místní, osobní a časové působnosti. Cílem této diplomové práce bylo vymezit, 

kdy jsou splněny podmínky těchto čtyř druhů působnosti unijního práva a 

rozebrat především situace, které jsou sporné a dát tak čtenáři náhled na to, 

kdy se uplatňuje právo EU. Diplomová práce je rozdělena na dvě části – první 

část podává popis a definice základních pojmů, se kterými je pak v druhé části 

pracováno. Část druhá se zabývá samotným tématem této diplomové práce. 

První kapitola druhé části analyzuje věcnou působnost unijního práva, tedy 

odpovídá na otázku, v jakých právních vztazích má unijní právo působnost a 

rozděluje věcnou působnost unijního práva na výlučnou a nevýlučnou. Dále 

také rozebírá kritéria, která se užívají k určení, jestli má v určitých právních 

vztazích věcnou působnost právo unijní či vnitrostátní. Druhá kapitola druhé 

části popisuje územní působnost práva EU, kdy vymezuje, na jakém území jsou 

právní akty EU použitelné, na jakých územích má unijní právo působnost 

plnou a na kterých omezenou, přičemž je třeba brát vždy v potaz ustanovení 

jednotlivých unijních právních aktů hovořících o tom, na jakém území daný 

právní akt EU působí či nepůsobí. Třetí kapitola druhé části analyzuje osobní 

působnost unijního práva, která je opět specifikována v jednotlivých právních 

aktech EU. Unijní právo se může vztahovat na tři kategorie subjektů, jimiž 

jsou: EU a její orgány; členské státy a jejich orgány; ostatní subjekty práva 

členských států. Důležité je postavení, které občanům členských států 

poskytuje unijní občanství. Čtvrtá kapitola druhé části popisuje časovou 

působnost práva EU, tedy stanoví, v jakém časovém rozmezí může být právo 

EU uplatňováno. V této kapitole je podán výklad o tom, kdy je unijní právo 

účinné, včetně zhodnocení, zda je přípustná pravá a nepravá retroaktivita a 



také se zaměřuje na časovou působnost směrnic, jež jsou v ohledu časové 

působnosti specifické. 

 


