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ÚVOD 

Vymezení působnosti právního řádu je vždy naprosto nezbytné pro jeho 

aplikaci na konkrétní případy. Působnost nastavuje meze a mantinely právním 

řádům, když se jejím prostřednictvím dozvídáme, na jaké právní vztahy se 

daný právní řád vztahuje, v jakém časovém rozpětí se užije, na jakém území se 

užije a kdo je jeho adresátem. Pod téma působnosti právního řádu spadá velké 

množství podstatných problémů. 

Vybral jsem si téma působnost práva EU, jelikož mi pochopení této 

problematiky přijde naprosto zásadní pro každého, kdo má zájem získat širší 

povědomí o unijním právu a o tom, jak toto právo funguje. Dané téma mi 

přijde zajímavé také proto, že i přesto, jak je vymezení působnosti práva EU 

naprosto zásadní pro jeho aplikaci v praxi, tak mi nepřijde, že by tomuto 

tématu byl v právní literatuře věnován dostatečný prostor. Najít ucelenou 

publikaci, která by se zabývala pouze působností unijního práva, vyjmenovala 

její aspekty a podala tak čtenáři srozumitelný výklad o této problematice 

v odpovídajícím rozsahu, není vůbec jednoduché. Chci tedy v této práci 

poskytnout ucelený a srozumitelný výklad adekvátního rozsahu o působnosti 

práva EU a jejích čtyřech základních aspektech, jimiž je působnost věcná, 

územní, osobní a časová.  

Cílem diplomové práce je vymezit působnost práva EU, tedy pojednat o 

tom, jaké právní vztahy upravuje a kde, kdy a na koho se uplatňuje. Budu 

hledat odpověď na otázku, kdy se užívá právo unijní a kdy právo vnitrostátní. 

V této práci tedy musím stanovit, podle jakých postupů a principů se určuje, 

kdy má působnost právo EU. Především je nutné se pokusit vyjasnit situace, 

kdy není zcela zřejmé, jestli dojde k aplikaci práva unijního či vnitrostátního. 

K tomu, abych mohl takové situace posoudit, je nutné takovéto situace 

vyhledat. Tudíž musím nejprve nalézt situace, kdy není zcela jasné, jaký právní 

řád má v daném případě působnost a poté za pomoci unijního práva, 

judikatury ESD a odborné literatury provést analýzu daných případů a 
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následně zhodnotit, jaké právo má v obdobných případech působnost. 

Diplomová práce má tedy za úkol téma působnost práva EU komplexně a 

přehledně zpracovat, aby napomohla čtenáři se v této problematice lépe 

zorientovat. Přičemž jsem si vědom toho, jak rozsáhlé téma působnosti práva 

EU je a že by se daly napsat diplomové práce dostatečného rozsahu na 

jednotlivá subtémata, jimiž se ve své diplomové práci budu zabývat, ale jelikož 

cílem mé práce je srozumitelně a uceleným způsobem pojednat o působnosti 

práva EU, tak se samozřejmě nebudu moci zabývat všemi jejími subtématy do 

největších detailů, protože by to samotné pak bylo proti snaze toto téma 

zpracovat systematicky a v adekvátním rozsahu, prostřednictvím kterého by 

se čtenář mohl v tomto tématu lépe zorientovat. Pro bližší zájem o jednotlivá 

subtémata bude čtenáři v poznámkovém aparátu nabídnuto dostatečné 

množství odkazů na práce odborníků, které se k nim vztahují. 

V diplomové práci budu užívat především metodu analýzy, jelikož 

k řešení téměř všech témat, jimiž se tato diplomová práce zabývá, je zapotřebí 

analyzovat judikaturu Evropského soudního dvora a zároveň pracovat 

s publikacemi předních odborníků na daná témata. Taktéž budu čerpat 

z unijních právních předpisů, zejména ze Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Dalšími vědeckými metodami, jež hodlám v této práci užít, jsou metoda 

dedukce, pro zkoumání obecných jevů a z nich vycházejících důsledků, metoda 

syntézy, jejímž prostřednictvím se poskládají jednotlivé části dohromady za 

účelem vytvoření celistvého obrazu o dané problematice, a také metoda 

systematizace, nutná pro propojení obsahu právních předpisů a skutečnosti. 

Diplomová práce bude strukturována do dvou částí – část úvodní, jež má 

teoreticky charakterizovat základní pojmy, se kterými se v této práci budu 

zabývat a část druhá zabývající se působností práva EU, která na tento úvod 

navazuje a je jádrem této práce. Tato druhá část bude rozdělena do čtyř 

kapitol, zabývajících se jednotlivými druhy působnosti, jež právo EU má.  
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Stanovením kritérií, které se uplatňují pro určení působnosti věcné, 

místní, osobní a časové, podám odpověď na otázku, kdy má působnost právo 

EU a jak má čtenář postupovat, pokud není zcela zřejmé, zdali konkrétní 

případ spadá pod působnost práva unijního či vnitrostátního. 
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1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V této úvodní kapitole nastíním základní pojmy, se kterými 

v navazujících kapitolách hodlám pracovat. Charakteristika základních pojmů 

bude provedena tak, aby čtenáři byla obecně nastíněna daná problematika a 

aby mu byly představeny definice pojmů dále užívaných. 

1.1 Působnost práva 

Působností práva se rozumí určení rozsahu realizace a aplikace práva na 

určitý případ.1 V širším slova smyslu působnost označuje vliv právní normy na 

chování lidí a to z důvodů prevence, kdy právní norma stanoví model chování, 

který je žádoucí, případně následku porušení žádoucího chování, který je 

nazýván sankcí. V užším smyslu se působností právní normy rozumí její vztah 

k území (místní působnost), k osobám (osobní působnost), k času (časová 

působnost) a ke skutkovým podstatám (působnost věcná).2  Prostřednictvím 

působnosti práva: „Získáváme představu o tom, při čem, kdo, kde, kdy (či lépe od 

kdy do kdy) se bude právní normou řídit (resp. ji brát v potaz).“3 Harvánek navíc 

k užšímu smyslu chápání působnosti přidává i působnost obecnou, zvláštní a 

výjimečnou.4 Škop říká, že právní norma „nepůsobí ve vakuu, ale v rámci 

společnosti, resp. společenských vztahů, tedy v rámci prostředí, vůči kterému se 

musí vztáhnout, vůči kterému se právo realizuje a aplikuje.“5 

 

                                                   
1 VLČEK, Robert.  Vybrané kapitoly z téorie práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. 1. vyd. 
Bratislava: Epos, 2007, s. 59. 
2 VEČEŘA, Miloš a kol. Základy teorie práva: Multimediální učební text. 2. nezm. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2012, s. 49. 
3 Tamtéž. 
4 HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 165. 
5 VEČEŘA, Miloš a kol. Teorie práva v příkladech. 2. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a.s., 2011, s. 125. 
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Působnost právního řádu nám tedy v souhrnu říká, zda se daný právní 

řád uplatní na konkrétní případ. Pokud chceme zjistit, zdali se v konkrétním 

případě uplatní určitý právní řád, pak musíme zjistit: 

1) zda danou skutkovou podstatu tento právní řád upravuje, 

2) zda je splněna podmínka místní příslušnosti – tedy jestli má daný 

právní řád působnost na území, ke kterému má tento případ vztah, 

3) zda jsou splněny podmínky osobní a časové působnosti.  

Pokud jsou splněny všechny tyto podmínky, pak má daný právní řád 

působnost v konkrétním případě a je možné, aby došlo k jeho realizaci a 

aplikaci. 

1.1.1 Věcná působnost  

Věcná působnost nám dává odpověď na otázku, v jakých vztazích a 

situacích se právní norma aplikuje a realizuje. Dle Gerlocha se tato působnost 

vztahuje na „skutkové charakteristiky případů, které právní norma (resp. jejich 

souhrn, tedy právní institut) upravuje.“6 Věcná působnost je určena předmětem, 

vůči kterému působí, neboli právní normou upravovanou věcnou 

problematikou.7 Škop věcnou působnost definuje obdobně, jelikož říká, že 

věcná působnost „vymezuje okruh vztahů nebo druh jednání, které právní 

norma reguluje.“8 

Věcná působnost může být vymezena pozitivně či negativně. Pozitivní 

věcná působnost stanoví, na jaké případy se daná právní norma uplatní. 

Negativní věcná působnost naopak určuje, na které případy se určitá právní 

norma neuplatní.9 

                                                   
6 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 67. 
7 Tamtéž. 
8 VEČEŘA, Teorie práva v příkladech, op. cit. 5, s. 142. 
9 VEČEŘA, Základy teorie práva, op. cit. 2, s. 49. 
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Gerloch věcnou působnost rozděluje na působnost obecnou a zvláštní. 

Říká, že normy s obecnou působností se týkají většího množství identických 

případů. Normy s působností zvláštní pak upravují odlišně věcně identickou 

problematiku. Nejvýraznějším příkladem rozdílu mezi věcnou působností 

obecnou a zvláštní v českém právním řádu nalezneme ve vztahu mezi 

občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, kdy nový 

občanský zákoník poskytuje úpravu obecnou a zákon o obchodních 

korporacích úpravu zvláštní. K této problematice se vztahují dvě právní 

zásady: 

 lex specialis derogat legi generali, kdy tato obecná právní zásada 

říká, že norma se zvláštní působností má přednost před normou 

obecnou, 

 princip subsidiarity, kdy pokud se na daný případ nevztahuje 

úprava zvláštní, pak se subsidiárně použije úprava obecná.10 

1.1.2 Místní působnost 

Místní působnost bývá označována také jako působnost teritoriální či 

místní. Místní působnost odpovídá na otázku, kde právní norma působí, tedy 

kde se uplatňuje, respektive kde je účinná a to jak „nad a pod tímto územím, 

resp. mimo toto území.“11 

Gerloch ve své Teorii práva říká, že: „Prostorová působnost vychází 

z teritoriální působnosti orgánů veřejné moci, které vydávají či oficiálně uznávají 

příslušné právní normy.“12 Dle toho pak dělí právní normy na normy 

s působností celostátní, působností lokální a normy působící mimo území 

státu, kdy hovoříme o exteritorialitě práva.13 

                                                   
10 Volně z GERLOCH, op. cit. 6, s. 67. 
11 Tamtéž. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž, s. 67-68. 
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Právní normy s celostátní působností a působností lokální se od sebe 

navzájem odlišují prostorem, na kterém dané právní normy působí a ke 

kterému se váže legislativní kompetence normotvůrce.14 Lokální působnost 

právních norem je logicky užší než působnost celostátní, jedná se o ni 

v případech, kdy se určitá právní norma nevztahuje na celé území daného 

státu, ale pouze na část jeho území. Mimo hranice státu jeho právo působí 

například z důvodů stanovených v mezinárodní smlouvě, kolizní úpravě, 

v trestním právu atd. V dnešním právu existují dva základní principy, které 

upravují místní působnost práva: 

 princip teritoriality, podle nějž se právo vztahuje na všechny 

subjekty na území státu, v jehož jurisdikci se nalézají, 

 princip personality, který upravuje princip teritoriality a byl užíván 

především v dřívějších dobách, přičemž dnes již nemá tak výrazné 

uplatnění. Tento princip upravuje princip teritoriality ve vztahu 

k osobám fyzickým (prostřednictvím institutu státního občanství, 

kdy se občané musí chovat dle právního řádu státu, jehož jsou 

občany i mimo jeho území, což se uplatňuje výrazně v právu trestním 

a ve vztahu k osobám právnickým (možností se v určitých situacích 

dohodnout na volbě soukromého práva).15 

1.1.3 Osobní působnost 

Osobní působnost je poměrně úzce spjata s působností místní a to z toho 

důvodu, že pokud se řeší, zda použít v daném případě konkrétní normu, tak 

musíme posoudit nejenom území, na kterém má daná právní norma 

působnost, ale také vůči jakým osobám se daná norma uplatňuje.16 Osobní 

působnost nám tedy dává najevo, na jaké se subjekty se určitá právní norma 

                                                   
14 VEČEŘA, Základy teorie práva, op. cit. 2, s. 50. 
15 GERLOCH, op. cit. 6, s. 68 . 
16 VLČEK, op. cit. 1, s. 63-64. 
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vztahuje, přičemž takovým subjektem může být kdokoliv nebo také pouze 

konkrétní skupina osob (děti, ženy, právnické osoby atd.).17  

Základním principem, na němž je osobní působnost postavena, je dle 

Gerlocha princip rovnosti před zákonem. Dále je nutné rozlišovat, zdali daná 

právní úprava dopadá na cizince či na občany, případně na cizince i občany. 

Cizinci podléhají cizineckému právnímu režimu a náleží jim veškerá práva a 

povinnosti krom těch, přiznaných pouze občanům z titulu občanství. 

Především mají zaručena základní lidská práva, přičemž i v nich mohou být na 

rozdíl od občanů určitým způsobem omezeni, jako například ve svobodě 

pohybu.18 Některá práva náležející občanům však lze přiznat i cizincům 

s trvalým pobytem – například unijní občané mají na území jiného členského 

státu EU právo volit a být voleni v místních volbách, pokud mají na daném 

území trvalý pobyt, případně se tam mohou stejným způsobem zúčastnit voleb 

do Evropského parlamentu19. Mimoto existují v hypotézách právních norem i 

další druhová vymezení subjektů, kdy kritérii pro roztřídění jsou například 

věk, dosažení požadovaného vzdělání a další s tím, že musí být dodržován 

princip nediskriminace. Na některé subjekty se pak určité právní normy 

nevztahují, jelikož mají absolutní nebo relativní imunitu, případně byly vyňaty 

z působnosti příslušných orgánů, čemuž se říká exempce. Meze imunit a 

exempcí jsou založeny obzvláště postavením osoby a upraveny normami 

práva mezinárodního či vnitrostátního.20  

Máme tedy osobní působnost:21 

 obecnou, která se v podstatě vztahuje na všechny subjekty 

nacházející se na území určitého státu, omezenou pouze 

                                                   
17 VEČEŘA. Teorie práva v příkladech, op. cit. 5, s. 138. 
18 Volně z GERLOCH, op. cit. 6, s. 68-70. 
19 Viz čl. 20 odst. 2 písm. b) Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, 2016 ÚV C 
202/47 (dále jen jako SFEU). 
20 Volně z GERLOCH, op. cit. 6, s. 68-70. 
21 Členění převzato z VEČEŘA, Základy teorie práva, op. cit. 2, s. 49-50. 
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předpokladem právní osobnosti a způsobilostí k právním 

jednáním, 

 zvláštní, která se vztahuje pouze na určité skupiny osob, 

 výjimečnou, pod kterou spadají zpravidla jen osoby, které mají 

imunitu či byly vyňaty z působnosti příslušných orgánů. 

I v případě osobní působnosti zvláštní či výjimečné si právní normy i nadále 

zachovávají svůj základní obsahový znak, tedy obecnou závaznost. Tím je 

myšleno, že daná právní norma se týká každého z možných adresátů 

vykazujícího znaky subjektu v relaci, k níž byla právní norma vytvořena.22 Což 

se dá prakticky vysvětlit například tak, že pokud má poslanec imunitu, tak ji 

má i každý jiný poslanec, tedy pokud někdo splní kritéria zvláštní nebo 

výjimečné osobní působnosti, pak nemůže být diskriminován oproti ostatním 

osobám, která tato kritéria taktéž naplnila. 

 Zoubek definuje exteritorialitu jakožto výraz „právní fikce, na základě 

které se s určitými osobami zachází tak, jako by nikdy neopustili území svého 

státu a podle které je samo území, kde vykonávají svoji legální činnost 

považováno za součást státu jehož jsou občany.“23 Tedy například pokud někdo 

spáchá v cizině čin, který je dle jeho domovského práva trestný, pak za něj ve 

svém domácím státě bude potrestán a to bez ohledu na to, že jej spáchal na 

území jiného státu.  

1.1.4 Časová působnost 

Čas je okolnost, kterou právní normy posuzují jako právní skutečnost. 

Čas je důležitý jak při normotvorbě, tak i při samotném uplatnění práva. 

Některá ustanovení právních předpisů obsahují nejrůznější lhůty a jejich 

délky, jež pak mají význam při samotné realizaci právních norem. Například 

                                                   
22 VEČEŘA, Základy teorie práva, op. cit. 2, s. 49-50. 
23 ZOUBEK, Vladimír. Úvod do studia teorie práva. 1. vyd. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky 
a ekonomiky, 2009, s. 98. 
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tříletá promlčecí lhůta upravená v občanském zákoníku má výrazný vliv na 

uplatnění práva a nároku subjektu, který se určitého práva domáhá. 

V normotvorném procesu je zase často subsidiárně stanovena takzvaná 

legisvakanční lhůta, po jejímž uplynutí právní předpis nabývá účinnosti. Čas je 

tedy podstatným prvkem působení práva a právních norem.24 

Časová působnost neboli působnost temporální, úzce souvisí jak 

s platností a účinností právního předpisu, tak i s možností jeho zpětné 

účinnosti (retroaktivita) a také s přechodnými ustanoveními právního 

předpisu (intertemporalita).25 

Vlček říká, že již ze samotné povahy práva se dovozuje, že by právní 

normy neměly mít zpětnou účinnost a z důvodu právní jistoty mají mít právní 

subjekty znalost o tom, jaké jednání je po právu a jaké je protiprávní. Právní 

řády umožňují určité výjimky ze zákazu retroaktivity, jako například v právu 

trestním, kdy pokud je novější právní úprava pro pachatele příznivější, tak se 

postupuje dle zákona novějšího a ne podle toho, podle kterého by byl jeho čin 

posuzován v okamžiku jeho spáchání. Retroaktivita se rozděluje na 

retroaktivitu pravou (právní norma se vztahuje i na právní vztahy, k jejichž 

vzniku došlo přede dnem, kdy nabyla účinnosti) a nepravou (v tomto případě 

se na vznik právního vztahu pohlíží dle účinné normy v okamžiku jeho vzniku, 

avšak na jeho obsah se nahlíží dle právní normy nové). Dalším problémem je 

případ, kdy je přijat nový právní předpis, který nahrazuje právní předpis 

dřívější, kdy je zapotřebí pevně stanovit podle jakého právního předpisu se 

budou řídit právní vztahy, k jejichž vzniku došlo za účinnosti dřívější právní 

úpravy, ale realizují se za účinnosti právního předpisu nového. Tento problém 

řeší intertemporální ustanovení, jež stanoví, jakým způsobem se bude 

postupovat při současném působení právní normy dřívější a pozdější. 

                                                   
24 Volně z VEČEŘA, Základy teorie práva, op. cit. 2, s. 50. 
25 GERLOCH, op. cit. 6, s. 70. 
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V takovém případě se ve stanoveném rozsahu aplikují dočasně dřívější právní 

normy a to i přesto, že jejich platnost a účinnost zanikla.26 

Vznik právní normy explikované právním předpisem je závěrem 

normotvorného procesu, který je završen v okamžiku, kdy se právní norma 

stane účinnou, tedy začne plnit svou regulativní funkci, čímž je myšleno, že 

začne zakládat práva a povinnosti v ní stanovené. Aby mohla nastat platnost 

právního předpisu, tak takový právní předpis musí být nejprve právním 

řádem stanoveným způsobem přijat orgány, které jsou k přijímání právních 

předpisů oprávněny. Za přijatý právní předpis je považován ten návrh 

předpisu, který byl náležitým způsobem schválen, avšak doposavad nebyl 

vyhlášen a nestal se součástí právního řádu.27 

Právní předpis se stane platným v okamžiku, kdy byl náležitým 

způsobem stanoveným v právním řádu vyhlášen. Takový právní předpis se 

stává součástí právního řádu a může být zrušen nebo změněn pouze derogací 

či novelizací.28 Právní předpis je platný v určitém časově omezeném období, 

které je vymezeno okamžikem vyvrcholení normotvorného procesu a 

okamžikem derogace. Podmínky platnosti a účinnosti právních předpisů jsou 

upraveny v zákoně o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv č. 309/1999 

Sb. Právní předpis, který je platný, ale není účinný, není způsobilý vyvolávat 

následky jeho právními normami zamýšlené. Takový právní předpis poskytuje 

informace jeho adresátům, ti se mohou seznámit s jeho obsahem a připravit se 

na jeho budoucí účinky, čímž plní funkci legisvakanční lhůty (tou se rozumí 

doba mezi platností a účinností právní normy)29.  

Obecně pro časovou působnost právních norem platí, že: 

 platnost právní normy je předpokladem pro to, aby byla účinná, 

                                                   
26 Volně z VLČEK, op. cit. 1, s. 62-63. 
27 Volně z KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 163. 
28 Tamtéž, s. 163-164. 
29 Volně z VEČEŘA, Základy teorie práva, op. cit. 2, s. 51. 
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 právní norma je účinná do budoucna s tím, že zpětná účinnost je 

možná jen ve výjimečných případech,30 

 právní norma je účinná, pokud osobám, na které se vztahuje, 

zakládá práva a povinnosti.31 Časová působnost právní normy se 

tedy nepřekrývá s její platností, nýbrž souvisí s aplikací normy na 

určité případy.32  

Časová působnost je svázána nejen s okamžiky počátečními, tedy 

platností a účinností právní normy, ale též s okamžikem jejího zániku. Existují 

dva důvody zániku časové působnosti právní normy – důvod vnitřní a důvod 

vnější. Důvodem vnitřním se rozumí uplynutí doby, na niž byla norma vydána. 

Taková norma pak sama stanovuje, kdy zaniká její působnost. Vnějším 

důvodem zániku působnosti právní normy je buďto její zrušení výslovné 

prostřednictvím derogační klauzule nebo zrušení učiněné mlčky, k němuž 

dochází vydáním nové právní normy, jež je v obsahovém rozporu s normou 

dosavadní a na základě pravidla lex posterior derogat lex priori má přednost 

před právní normou dosavadní. Případ, kdy je rušen celý právní předpis, se 

nazývá abrogací.33 

 

1.2  Právo Evropské unie 

Právo Evropské unie se liší jak od právních řádů národních, tak i od 

práva mezinárodního, a to jak jeho znaky, tak i svou zvláštní povahou – to 

z toho důvodu, že právo EU jest právním systémem, jenž je založen 

mezinárodními smlouvami a je nezávislý na jiných právních řádech, přičemž 

                                                   
30 VEČEŘA, Základy teorie práva, op. cit. 2, s. 51. 
31 KNAPP, op. cit.. 27, s. 164-165. 
32 GERLOCH, op. cit. 6, s. 70. 
33 HARVÁNEK, op. cit. 4, s. 168. 
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tato nezávislost unijního práva má základ v přenesení části suverénních 

pravomocí členskými státy na Unii, která má pak „nadnárodní“ postavení.34 

Tomášek říká, že právo Evropské unie je „soubor přímo či nepřímo 

aplikovatelných právních pravidel, přijatých mezi členskými státy nebo na 

úrovni Unie za účelem resp. v důsledku svěření některých pravomocí členských 

států ve prospěch Unie.“35 A dále uvádí, že je potřeba odlišovat pojem unijní 

právo od pojmu „právo evropské“, jež má širší charakter nežli právo unijní.36 

Právem EU se tedy rozumí právní normy přijaté buďto na základě 

mezinárodních smluv členskými státy navzájem, případně samotnou 

Evropskou unií na základě principu svěřených pravomocí. 

Právo evropské unie plní čtyři fundamentální funkce tím, že reguluje:37 

 vztahy mezi EU a jejími členskými státy, 

 vztahy mezi členskými státy navzájem, 

 vztahy mezi orgány EU navzájem, 

 vztahy v nichž vystupují osoby fyzické a právnické.  

Přičemž první tři funkce jsou upraveny především v právu primárním.38 

Právo evropské unie se člení na tři velké části:39 

 právo institucionální, často nazývané ústavní právo Evropské 

unie, 

                                                   
34 VARGA, Peter. Fundamentals of European Union Law: constitutional and institutional framework. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 34-35. 
35 TOMÁŠEK, Michal; TÝČ, Vladimír a kol. Právo evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 56. 
36 Tamtéž. 
37 KARAS, Viliam; KRÁLIK, Andrej. Právo Európskej únie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 119. 
38 Tamtéž. 
39 Členění převzato z FOSTER, Nigel G. EU law: directions. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 
2010, s. 99-100. 
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 právo hmotné, jenž se skládá z právních norem vytvořených za 

účelem úpravy výkonu činnosti Unie v oblastech určených ve 

Smlouvách, 

 právo procesní. 
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2 PŮSOBNOST PRÁVA EU 

Jak je uvedeno výše, působností určitého právního řádu se chápe určení, 

v jakém rozsahu se budou jeho právní normy používat a uskutečňovat, 

přičemž právní teorie40 rozlišuje působnost místní, věcnou, osobní a časovou. 

Působnost unijního práva tedy vymezuje rozsah jeho použitelnosti s ohledem 

na vztahy, na něž se má aplikovat, na území, na němž působí, osoby, na které 

se vztahuje a také s ohledem na dobu, po kterou působí. 

Určení, zdali se na daný konkrétní případ vztahuje právo unijní, je 

naprosto zásadní, přičemž tato práce má za cíl nastínit, kdy k takovému 

uplatnění unijního práva dochází a kdy nikoliv. A to s tím, že se zaměřuji 

především na situace, které jsou či mohou být sporné. 

 

2.1 Věcná působnost práva Evropské unie 

V této kapitole se budu snažit nalézt odpověď na několik otázek: 

1) na jaké vztahy se uplatňuje právo Evropské unie, tedy v jakých oblastech 

má unijní právo působnost, 

2) zda má v těchto oblastech věcnou působnost pouze právo unijní či ji může 

mít i právo vnitrostátní členských států EU, 

3) pokud v dané věci existuje úprava unijní i vnitrostátní, tak jaký právní řád 

se uplatní a z jakých důvodů. 

 

Nejprve pojednám o tom, co to vůbec věcná působnost práva Evropské 

unie je, kde nalezneme její právní úpravu, a jaký má vztah k pravomocem Unie.  

Zásadní je rozdělení věcné působnosti unijního práva na oblasti, v nichž má 

unijní právo výlučnou působnost a oblasti, v nichž má působnost nevýlučnou. 

                                                   
40 Viz první část této diplomové práce. 
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Oblasti, ve kterých má unijní právo výlučnou působnost, nejsou ani zdaleka tak 

problematické, jakožto oblasti, v nichž je působnost unijního práva nevýlučná. 

V této kapitole se budu zabývat především určením, v jakém případě se uplatní 

právo unijní a v jakém případě vnitrostátní, s ohledem na principy, které se 

k takovému určování užívají. Určování, jaký právní řád má v konkrétních 

situacích působnost, je často poměrně problematické a judikatura ESD se 

v této problematice často mění, přičemž v určitých oblastech, kterými se budu 

zabývat, není doposud tato otázka dostatečně vyřešena a dá se očekávat další 

vývoj judikatury v tomto směru41. Základním postupem pro posouzení pod 

jakou právní úpravu daný vztah spadá, je určení, zdali se jedná o právní vztah, 

v němž má unijní právo výlučnou či nevýlučnou působnost, a pokud má 

působnost nevýlučnou, tak jestli se na danou problematiku vztahuje doktrína 

zabraných území a následně případně také princip přeshraničního spojení. 

Budu se zabývat především judikaturou týkající se problematiky 

přeshraničního spojení a poukáži na důsledek, který z užití principu 

přeshraničního spojení může vznikat – obrácenou diskriminaci. V neposlední 

řadě také pojednám o aktuálních otázkách, kterými se ESD v poslední době v 

souvislosti s věcnou působností unijního práva zabýval, jako je například 

působnost ustanovení SFEU týkajících se unijního občanství či působnost 

samotné Listiny základních práv EU. 

2.1.1 Úvod do věcné působnosti práva EU 

Věcná působnost evropského práva vymezuje rozsah jeho použitelnosti 

beroucí na zřetel předmět právní úpravy a vztahy, na které má být toto právo 

použito.42 Takovýmto předmětem právního řádu jsou pak vztahy mezi 

subjekty právních vztahů. Věcná působnost práva EU je tedy určena „okruhy 

vztahů upravovaných právem EU, jež vyplývají z cílů EU a nástrojů k jejich 

                                                   
41 Viz například problematika věcné působnosti unijního občanství. 
42 TICHÝ, Luboš; ARNOLD, Rainer; ZEMÁNEK, Jiří; KRÁL, Richard; DUMBROVSKÝ, Tomáš. Evropské 
právo. 5. přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 38. 
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dosažení v míře, v níž členské státy svěřily – přenesly své suverénní pravomoci 

v těchto věcech na EU.“43  

Základním zdrojem věcné působnosti práva evropské unie je právo 

primární, kdy v SFEU je pro stanovení věcné působnosti unijního práva užíván 

pojem oblast44, přičemž právo sekundární posléze působnost unijního práva 

v primárním právem vymezených oblastech blíže specifikuje45. Působnost 

jednotlivých ustanovení unijního práva často blíže vymezuje také ESD, o čemž 

budu hovořit níže46.  

Unijní právo má v různých oblastech různou působnost, která může být 

buďto výlučná (v takovém případě může pouze EU vytvářet a přijímat právně 

závazné akty, zatímco členské státy tak mohou činit pouze na základě unijního 

zmocnění či v případě, že provádějí unijní akty47) nebo nevýlučná (v takových 

oblastech může být uplatněno právo unijní či právo vnitrostátní členského 

státu, přičemž se určuje, který právní řád má v konkrétním případě působnost 

podle okolností, které se k danému případu váží). Věcná působnost práva EU 

blízce souvisí s pravomocemi EU, jelikož SFEU rozděluje oblasti, na které se 

vztahuje unijní právo do skupin oblastí, v nichž má výlučné pravomoci, sdílené 

pravomoci či pravomoci, jimiž podporuje, koordinuje či doplňuje činnosti 

členských států.48 Tudíž pak v oblastech, v nichž má EU výlučné pravomoci, má 

unijní právo výlučnou věcnou působnost. V ostatních dvou skupinách má 

unijní právo věcnou působnost nevýlučnou, tudíž není vždy zcela zřejmé, jestli 

                                                   
43 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 79. 
44 Oblastí se dle Tichého chápe „existence určité činnosti či druhu určitých vztahů či situací, na něž se 
uplatňuje určitá pravomoc a působí právní normy evropského práva“. (IN: TICHÝ, op. cit. 42, s. 40.) 
45 Viz například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38, 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, 2004 ÚV L 158, která 
blíže upravuje obsah práva unijních občanů na svobodu pohybu a pobytu na území členských států, 
stanoveného v článku 21 odst. 1 SFEU. 
46 Tak například rozhodnutí ve věci C-434/09 Shirley McCarthy v. Secretary of State for the Home 
Department, Sb. rozh. 2011, s. I-3375, ECLI:EU:C:2011:277, specifikuje působnost článku 21 SFEU a 
také směrnice 2004/38. 
47 Viz čl. 2 odst. 1 SFEU. 
48 Viz hlava první SFEU. 



25 
 

se v konkrétním případě spadajícím pod danou oblast uplatní právní úprava 

unijní či vnitrostátní a je nutné poté takové situace řešit výkladem 

jednotlivých ustanovení unijních právních aktů, zhodnocením dané skutkové 

situace a případně si vypomoci judikaturou ESD. 

Pro další postup v rovině věcné působnosti je nezbytné vymezit pojem 

pravomoc a jeho vztah k věcné působnosti. Takové vymezení provedl Luboš 

Tichý v knize Evropské právo49. Dle Tichého se pravomocí rozumí „způsobilost 

(v daném případě EU a jejích orgánů) mít prostředky určené k plnění úkolů 

daného subjektu“50, kdy je tato způsobilost „vymezena okruhem společenských 

vztahů, resp. skutkových podstat (působností).“51 Věcná působnost tedy 

vymezuje okruh společenských vztahů, v nichž má Unie a její orgány 

prostředky k plnění svých úkolů - pravomoc.  

SFEU hovoří o všech společenských vztazích, k nimž se unijní právo 

vztahuje, vyjma:  

 oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a oblasti vnější 

politiky, jež jsou upraveny v SEU, 

 oblasti týkající se vztahů souvisejících s jadernou energií, upravené 

v SESAE, 

 oblast základních práv, která je upravena v LZPEU. 

2.1.2 Druhy věcné působnosti práva EU 

Rozlišení druhů působnosti unijního práva je podstatné, jelikož 

usnadňuje řešení otázky, jaké právo se uplatní na konkrétní společenský 

vztah. Ve své práci rozdělím věcnou působnost práva EU pouze do dvou 

skupin: na výlučnou věcnou působnost a nevýlučnou věcnou působnost. Je 

nutné připomenout, že unijní právo má působnost jen v oblastech, v nichž byly 

                                                   
49 Viz. TICHÝ, op. cit. 42. 
50 Tamtéž, s. 67. 
51 Tamtéž. 
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Unii Smlouvami svěřeny pravomoci a pravomoci, jež Unii takto svěřeny 

nebyly, náleží členským státům (tudíž v těchto oblastech nemůže mít unijní 

právo věcnou působnosti)52.  

2.1.2.1 Výlučná věcná působnost práva EU 

Pokud má unijní právo v určité oblasti výlučnou věcnou působnost, pak 

se na případy spadající pod tyto oblasti vždy aplikuje unijní právo vztahující se 

k dané problematice (s výjimkou pokud by k přijetí právních předpisů byly 

členské státy zmocněny, či by akty Unie prováděly – ovšem i tak musí být 

taková úprava v souladu s jí nadřazenou unijní úpravou). Jak bylo řečeno výše, 

věcná působnost unijního práva je úzce svázána s vymezením pravomocí 

v SFEU a tudíž v oblastech, ve kterých má EU stanoveny prostřednictvím SFEU 

výlučné pravomoci, má unijní právo výlučnou věcnou působnost, protože 

pouze Unie může v těchto oblastech přijímat právní předpisy, přičemž členské 

státy je mohou přijímat jen, pokud jsou k tomu zmocněny či akty Unie 

provádějí53.  

2.1.2.2 Nevýlučná věcná působnost práva EU 

V oblastech s nevýlučnou věcnou působností práva EU může vyvstat 

otázka, jestli se na konkrétní případ uplatní právní úprava unijní či 

vnitrostátní, přičemž bez následného bližšího prozkoumání konkrétního 

případu a jednotlivých Smluvních ustanovení, případně judikatury ESD 

budeme jen těžko určovat, který právní řád se v konkrétním případě uplatní.  

  

                                                   
52 Viz čl. 5 odst. 2 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, 2016 ÚV C 202/13 (dále jen jako 
SEU). 
53 Viz čl. 2 odst. 1 SFEU. 
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Pod skupinu oblastí s nevýlučnou věcnou působností práva EU patří 

všechny oblasti, v nichž nemá EU výlučnou pravomoc, jimiž jsou:  

 oblasti s konkurenčně sdílenou věcnou působností unijního 

práva, 

 oblasti s paralelně sdílenou věcnou působností unijního práva, 

 oblasti s doplňující věcnou působností unijního práva, 

 oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 

 oblast základních práv upravená v LZPEU. 

2.1.3 Kritéria pro určení věcné působnosti práva EU  

Jak bylo řečeno výše, tak v oblastech s nevýlučnou věcnou působností 

práva EU může vyvstat otázka, jestli se na konkrétní případ uplatní právní 

úprava unijní či vnitrostátní. K nejasnostem pak někdy dochází především ve 

věcech, jež spadají pod sdílenou věcnou působnost unijního práva. Unijní 

právo se ve věcech, v nichž má konkurenční sdílenou věcnou působnost 

uplatňuje na základě doktríny zabraných území, přičemž ve věcech, jež se 

vztahují k volnému pohybu, je zároveň nutné naplnění přeshraničního 

spojení54. Taktéž je vždy zapotřebí konkrétní rozsah věcné působností práva 

EU posuzovat nejen dle toho, pod jakou kategorii působnosti spadá, ale také 

dle materiálních ustanovení, jež dané oblasti upravují, jelikož je třeba dbát na 

dikci článku 2 odst. 6 SFEU, podle nějž se určuje rozsah a způsob výkonu 

pravomocí na základě ustanovení Smluv, jež se zabývají jednotlivými oblastmi. 

Unijní právní akty zároveň nesmí být v rozporu se zásadami 

proporcionality a subsidiarity. Zásada proporcionality je specifická v tom, že 

se vztahuje na veškeré právní vztahy, které unijní právo upravuje, nikoliv 

pouze na vztahy spadající pod oblasti, v nichž má unijní právo nevýlučnou 

                                                   
54 S výjimkami, o nichž níže hovořím. 
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působnost. Zásada proporcionality je vymezena v článku 5 odst. 4 SEU, jenž 

stanoví, že: „Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti 

Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Orgány Unie uplatňují 

zásadu proporcionality v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality.“ Unijní právní úprava se tedy na základě této zásady aplikuje 

pouze v případě, kdy nepřekračuje hranice toho, co je nezbytné pro dosažení 

ve Smlouvách určených cílů. Princip subsidiarity se uplatňuje především v 

oblastech, v nichž má unijní právo sdílenou věcnou působnost, případně někdy 

také v oblastech, ve kterých má unijní právo doplňující věcnou působnost. 

Princip subsidiarity je vymezen v článku 5 odst. 3 SEU. Podle tohoto principu 

Unie jedná v oblastech, jež nepatří pod její výlučné pravomoci jenom tehdy a 

do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nelze dosáhnout uspokojivým 

způsobem členskými státy, ale může jich být dosaženo lépe na úrovni unijní. 

Tyto dva principy tedy omezují činnost Unie a působnost jejích aktů, pokud by 

s těmito principy byly v rozporu. 

2.1.3.1 Doktrína zabraných území 

Tato doktrína působí v oblastech, v nichž má právo EU konkurenční 

sdílenou věcnou působnost55. Dle ní dochází k přednostní aplikaci unijní 

právní úpravy v oblastech, v nichž byly Unii svěřeny pravomoci, v případě, že 

je Unie vykonává a nerozhodla se případně následně svou pravomoc 

nevykonávat56. Zároveň je nutné respektovat zásady proporcionality, 

subsidiarity a ve věcech týkajících se volného pohybu osob taktéž 

přeshraničního spojení. Doktrína zabraných území je omezena zaprvé tím, že 

se taková sdílená pravomoc vztahuje pouze na právní vztah, kterého se dané 

opatření týká a nikoliv na celou oblast57, a zadruhé také mohou členské státy 

uzavírat a sjednávat smlouvy se třetími státy či mezinárodními organizacemi 

                                                   
55 Oblasti vymezené v článku 4 odst. 1 a 2 SFEU. 
56 Viz čl. 2 odst. 2 SFEU. 
57 Viz jediný článek Protokolu (č. 25) o výkonu sdílených pravomocí, 2016 ÚV C 202/306.  
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v oblastech, jež jsou obsaženy v části třetí, hlavě páté, kapitolách 3 až 5 SFEU, 

jakmile jsou takové smlouvy v souladu s unijním právem58. Naopak 

v oblastech, v nichž má unijní právo paralelně sdílenou věcnou působnost59, se 

tato doktrína neuplatní, jelikož výkon pravomoci v těchto oblastech nesmí 

členským státům zabraňovat ve vykonávání jejich pravomoci. 

 V oblastech s konkurenční sdílenou věcnou působností tedy z doktríny 

zabraných území vyplývá, že jakmile má v této oblasti věcnou působnost unijní 

právní akt, jež je přijat v souladu s principy proporcionality a subsidiarity, tak 

má takovýto právní akt přednost před vnitrostátním aktem s konkurující 

věcnou působností, který danému unijnímu právnímu aktu nemůže 

konkurovat. 

Z doslovného výkladu článku 2 odst. 2 SFEU by vyplývala automatická 

preempce činnosti členského státu v oblasti, v níž EU vykonala svou pravomoc, 

čehož důsledkem by bylo to, že množství sdílených pravomocí, které by měly 

členské státy, by se postupem času snižovalo a nakonec by členským státům 

nezůstalo nic60. Craig však tvrdí, že článek 2 odst. 2 SFEU nemá být vykládán 

doslovně, ale musí být posuzován prostřednictvím následujících čtyř závěrů61:  

1) „Členské státy ztrácí své pravomoci, jež jsou v režimu sdílených 

pravomocí jen v takovém rozsahu, v jakém Unie vykonala své 

pravomoci.“62  Dle Craiga je nutné se zabývat konkrétními 

jednotlivými ustanoveními, vztahujícími se k rozličným oblastem, 

které spadají pod sdílené pravomoci a určit dle těchto ustanovení, co 

smí Unie v této jednotlivé oblasti činit a co ne. Tedy pak v praxi 

                                                   
58 Viz Prohlášení k článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie o sjednávání a uzavírání 
mezinárodních smluv členskými státy týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, 2016 ÚV C 
202/349. 
59 Oblasti vymezené v článku 4 odst. 3 a 4 SFEU. 
60 CRAIG, Paul P. The lisbon treaty: law, politics, and treaty reform. New book ed. New York, NY: Oxford 
University Press, 2011, s. 171-172. 
61 Tamtéž. 
62 Tamtéž, s. 171 (překlad autora). 
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rozlišujeme, jak jsou pravomoci rozděleny mezi Unii a členské státy 

dle toho, jak daná ustanovení vykládá ESD a dle způsobu, jakým je 

v těchto věcech Unií vykonávána legislativní činnost.63 

2) „Preempce nastává pouze co do rozsahu, v jakém Unie vykonala své 

pravomoci v dané oblasti“64, přičemž Unie může do jednotlivých 

oblastí zasahovat různými způsoby a v různé intenzitě, kdy například 

pokud EU vykoná pravomoc v dané oblasti prostřednictvím tzv. 

minimální harmonizace, pak členským státům v takové oblasti zbyde 

prostor pro vlastní činnost.65 

3) Článek 2 odst. 2 SFEU říká, že EU se může rozhodnout, že svou 

pravomoc v určité věci přestane vykonávat. Členskému státu se 

v takovém případě navrací pravomoc v dané věci. Dochází k tomu 

například, pokud se Unie rozhodne zrušit určitý právní předpis. 

4) Jádrem článku 4 odst. 3 a 4 SFEU je určení, že členské státy smí i 

nadále vykonávat pravomoci v oblastech v těchto článcích 

vymezených (týkajících se výzkumu, technologického rozvoje, 

vesmíru a politiky v oblasti rozvojové spolupráce) a to i přesto, že 

v těchto oblastech vykonala pravomoc Unie.  Opatření Unie v těchto 

oblastech nevylučují výkon pravomocí členskými státy.66 

2.1.3.2 Situace vyžadující přeshraniční spojení 

Prvotním cílem Evropského společenství bylo vytvoření vnitřního trhu, 

v němž by se osoby, zboží, služby a kapitál mohly volně pohybovat mezi 

jednotlivými členskými státy. Evropský soudní dvůr přišel se způsobem, jak 

vytřídit situace, jež nejsou spojené s vytvořením vnitřního trhu a neměly by se 

tak na ně vztahovat ustanovení týkající se volného pohybu – a to 

                                                   
63 CRAIG, op. cit 60, s. 171. 
64 Tamtéž (překlad autora). 
65 Tamtéž. 
66 Tamtéž, s. 171-172. 
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prostřednictvím principu čistě vnitrostátní situace.67 Prvotním judikátem, 

kterým byl tento princip založen, byl judikát ve věci Saunders68, týkající se 

pracovníků, na který poté navázaly další judikáty, týkající se i ostatních 

základních svobod. ESD v bodě 11 tohoto rozhodnutí stanovil, že ustanovení 

Smluv týkající se pracovníků nemohou být aplikovány na situace, které jsou 

čistě vnitrostátní, tedy na situace, v nichž není žádný faktor, jenž by je spojoval 

s jakoukoliv situací stanovenou právem Společenství. ESD zde tedy definoval 

pravidlo čistě vnitrostátní situace, které se uplatňuje dodnes a řekl, že pokud 

má mít v takovém případě působnost unijní právo, tak musí existovat 

dostatečné spojení s jednou ze základních svobod. Ve věcech volného pohybu 

zboží pak o vnitrostátní situaci hovoří ESD poprvé v rozhodnutí ve věci 

Peureux69, ve věcech usazování a služeb v rozhodnutí ve věci Knoors70. 

V případech, jež spadají pod čistě vnitrostátní situace, se nejde obracet na 

unijní právo a na jednotlivce se v takovýchto případech vztahuje právo 

členského státu, v němž svou činnost vykonávají.  

Přeshraniční spojení je základem pro aplikaci a realizaci právních norem 

unijního práva ve věcech vnitřního trhu. Posuzuje se dle něj, zdali má 

v konkrétním případě věcnou působnost právo unijní či právo vnitrostátní 

členského státu. K tomu, aby se na danou věc, spadající pod právo volného 

pohybu, vztahovalo unijní právo, musí mít daný případ spojení s unijní 

právem. Toto spojení s unijním právem je pojmenováno například 

v rozhodnutí Vajnai71, kde ESD vyslovil, že aby mohl rozhodovat o určité věci, 

která nespadá do právního rámce Společenství, je zapotřebí, aby předmět 

konkrétního sporu měl vztah k situaci zamýšlené ustanoveními primárního 

                                                   
67 TRYFONIDOU, Alina. Reverse Discrimination in Purely Internal Situations: An Incongruity in a 
Citizens´ Europe. Legal Issues of Economic Integration, 2008, Vol. 35, Issue 1, pp. 43-67, s. 45. 
68 C-175/78 The Queen v Vera Ann Saunders, ECR 1979, s. 1129, ECLI:EU:C:1979:88. 
69 C-86/78 S.A. des grandes distilleries Peureux v directeur des Services fiscaux de la Haute-Saône et du 
territoire de Belfort, ECR 1979, s. 897, ECLI:EU:C:1979:64, bod 38. 
70 C-115/78 J. Knoors v Staatssecretaris van Economische Zaken, ECR 1979, s. 399, ECLI:EU:C:1979:31, 
bod 24. 
71 C-328/04 Trestní řízení proti Attila Vajnai, Sb. rozh. 2005, s. I-8577, ECLI:EU:C:2005:596, bod 13. 
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práva. K tomu odkazuje také rozhodnutí ve věci McCarthy („V tomto ohledu je 

třeba připomenout, že podle ustálené judikatury pravidla Smlouvy v oblasti 

volného pohybu osob a akty přijaté k jejich provedení nelze použít na situace, 

které nevykazují žádnou spojitost s jakoukoliv ze situací upravených právem 

Unie a jejichž všechny relevantní prvky se nacházejí pouze uvnitř jednoho 

členského státu…“72), které stejně jako rozhodnutí ve věci Metock73 čerpá 

z rozhodnutí ve věci C-212/0674, kde byla tato věta formulována poprvé, 

ovšem i zde ESD vycházel ze své dřívější rozhodovací činnosti, především 

z rozhodnutí ve věci Gauchard75 (ESD vyjádřil, že nedostatek jakéhokoli prvku 

jdoucího nad meze národního významu v daném případě značí, že ve věcech 

svobody usazování, stejně jako v jakékoli jiné sféře, nejsou ustanovení 

komunitárního práva na takovou věc použitelné - tedy se neuplatní na situace, 

které se vztahují čistě na věci mající jen vnitrostátní význam) a ve věci 

Terhoeve76 (zde ESD stanovil, že z jeho ustálené judikatury vyplývá, že 

ustanovení Smluv upravující svobodu pohybu osob a opatření přijatá ze 

účelem jejich implementace, nemohou být použita na činnosti, které nemají 

žádný prvek, který by je spojoval s jakoukoliv situací komunitárním právem 

upravovanou a které jsou ve všech ohledech omezeny na daný členský stát), 

jenž opět čerpal z dřívějších rozhodnutí ESD a je tedy nutné konstatovat, že 

problematika přeshraničního spojení je v judikatuře ESD silně zakořeněna a 

má na jeho chápání a vývoj velice podstatný vliv. 

Přeshraniční spojení však může být vyžadováno i v jiných oblastech, než je 

oblast vnitřního trhu – například z dikce článku 101 SFEU vyplývá, že aby se 

jednalo o protisoutěžní jednání spadající pod unijní právo, tak musí se jednat o 

                                                   
72 McCarthy, op. cit. 46, bod 45. 
73 C-127/08 Blaise Baheten Metock a další proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Sb. rozh. 
2008, s. I-6241, ECLI:EU:C:2008:449. 
74 C-212/06 Gouvernement de la Communauté française a Gouvernement wallon, Sb. rozh. 2008, s. I-
1683, ECLI:EU:C:2008:178. 
75 C-20/87 Ministère public v André Gauchard, ECR 1987, s. 4879, ECLI:EU:C:1987:532, bod 12 a 13. 
76 C-18/95 F.C. Terhoeve v Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland, 
ECR 1999, s. I-345, ECLI:EU:C:1999:22, bod 26. 
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jednání, které může ovlivnit obchod mezi členskými státy a to i přesto, že 

oblast hospodářské soutěže spadá pod výlučné pravomoci EU! To stejné 

vyžaduje i článek 102 SFEU týkající se dominantního postavení. 

2.1.3.3 Výjimky z pravidla čistě vnitrostátních situací 

V dnešní době můžeme hovořit o čtyřech druzích výjimek z pravidla čistě 

vnitrostátních situací. Díky těmto výjimkám má unijní právo působnost i ve 

věcech, v nichž by ji jinak mělo právo vnitrostátní. K tomu dochází:77 

1) pokud se jedná o občany, kteří se vracejí do svého domácího 

členského státu po výkonu práva volného pohybu, 

2) pokud se jedinec stane občanem členského státu naturalizací, 

3) pokud se jedná o služby poskytované přes hranice, 

4) pokud se na daný případ dá vztáhnout kritérium skutečného 

využívání podstatných práv plynoucích ze statutu unijního 

občanství. 

Ad 1) jedná se o případ Surinder Singh78, v němž byla vyslovena vůbec 

první výjimka z pravidla čistě vnitrostátní situace. Pan Surinder Singh, občan 

Indie, si v roce 1982 vzal britskou občanku Rashpal Purewal a společně pak 

v letech 1983 až 1985 žili a pracovali v Německu a poté se vrátili do Velké 

Británie. Po rozvodu mu však bylo stanoveno datum, po kterém musí opustit 

území Velké Británie, což však neučinil a roku 1988 proti němu byl vydán 

příkaz k vyhoštění. Proti tomu se odvolal a jeho případ se nakonec 

prostřednictvím předběžné otázky dostal až k ESD. ESD rozhodl, že v případě, 

kdy by panu Singhovi nebylo po návratu do Velké Británie povoleno vstoupit a 

pobývat na území domácího státu jeho manželky, pak by mohlo dojít k tomu, 

že by občan členského státu mohl být odrazen od výkonu práva volného 

                                                   
77 Členění převzato z: OOSTEROM-STAPLES, Helen. To What Extent Has Reverse Discrimination Been 
Reversed? European Journal of Migration and Law, 2012, Vol. 14, Issue 2, pp. 151-172, s. 157-166. 
78 C-370/90 The Queen v Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh, ex parte Secretary of State 
for Home Department, ECR 1992, s. I-4265, ECLI:EU:C:1992:296. 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15718166
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pohybu, pokud by mu nebyly garantovány alespoň stejné podmínky jako ty, jež 

mu garantuje právo Společenství v jiném členském státě. Z toho pak tedy dle 

ESD plyne, že pokud se občan členského státu vydá pracovat do jiného 

členského státu a poté se vrátí do svého domácího státu, aby v něm podnikal, 

tak má právo, aby byl doprovázen svým druhem, jenž není občanem členského 

státu a to pod podmínkami, jaké stanoví právo Společenství, jelikož takovou 

situaci podřazuje pod právo volného pohybu. 

Ad 2) viz případ Scholz79, v němž šlo o situaci, kdy původně německá 

občanka získala díky manželství italské občanství (čímž ztratila občanství 

německé) a hlásila se o místo v italské veřejné správě, na které nebyla přijata, 

jelikož přijímací komise nebrala v potaz její předchozí pracovní zkušenost na 

německém úřadě – poště. ESD rozhodl, že jakýkoliv občan Společenství, který 

vykonal právo volného pohybu a pracoval v jiném členském státě, bez ohledu 

na občanství a místo pobytu, spadá pod ustanovení práva Společenství80 a 

skutečnost, že paní Scholz nebyly připočteny body za její předchozí pracovní 

zkušenost v jiném členském státě, označil za nepřímou diskriminaci81. ESD tak 

dal dle Helen Oosterom-Staples82 přednost právu volného pohybu před 

naturalizací, což zakládá přeshraniční spojení a tudíž pak daná situace spadá 

pod právo unijní.  

Ad 3) další situací, kdy ESD neposuzuje spojení s unijním právem zrovna 

striktně, je rozhodnutí ve věci Carpenter83. ESD zde posuzoval předběžnou 

otázku, kterou mu položil Immigration Appeal Tribunal a rozhodl, že se 

v daném případě jedná o spojení s unijním právem, i když opatření členského 

státu může mít jen domnělý účinek na obchod mezi státy. Šlo o to, že paní 

                                                   
79 C-419/92 Ingetraut Scholz v Opera Universitaria di Cagliari and Cinzia Porcedda, ECR 1994, s. I-505, 
ECLI:EU:C:1994:62. 
80 Tamtéž, bod 9. 
81 Tamtéž, bod 11. 
82 Viz OOSTEROM-STAPLES, op. cit. 77, s. 162. 
83 C-60/00 Mary Carpenter v Secretary of State for the Home Department, ECR 2002, s. I-6279, 
ECLI:EU:C:2002:434. 
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Carpenterová byla Filipínkou a na území Spojeného království se zdržovala 

nelegálně. Provdala se za pana Carpentera, který obchodoval v různých státech 

Evropské unie a často kvůli těmto obchodům trávil čas v zahraničí, zatímco se 

paní Carpenterová starala o jeho rodinu. Anglické úřady ji chtěly vyhostit 

z důvodu nepovoleného pobytu, na což měly právo dle vnitrostátního 

právního řádu, ovšem paní Carpenterová namítala, že pokud by byla 

vyhoštěna, tak by pan Carpenter nemohl vykonávat svou činnost a musel by 

být se svou rodinou v Británii, což by v konečném důsledku porušovalo jeho 

právo na volné poskytování služeb. Evropský soudní dvůr dal paní 

Carpenterové za pravdu a rozhodl, že ustanovení o právu na volný pohyb 

služeb ve spojení se základním právem na respektování rodinného života 

brání v této situaci vyhoštění paní Carpenterové. 

Ad 4) další výjimka z čistě vnitrostátní situace pak byla určena 

v rozhodnutí Ruiz Zambrano84, v němž ESD vymezil kritérium skutečného 

využití podstatné časti práv, jež unijním občanům plynou ze statutu unijního 

občanství. V daném případě šlo o to, že belgické úřady odmítaly rodičům 

nezletilých dětí (ty měly belgické občanství, tudíž byly příslušníky členského 

státu a zároveň byly odkázány na výživu jim poskytovanou rodiči), kteří byli 

občany Kolumbie, přiznat právo k pobytu. Evropská komise a vlády, které ESD 

předložily vyjádření, namítaly, že přestože jsou tyto děti státními příslušníky 

členského státu EU, tak nikdy neuplatnily právo na volný pohyb osob – tudíž 

se na tento případ nevztahuje unijní právo a není tak v tomto případě dána 

věcná působnost práva evropské unie. ESD v bodě 39 tohoto rozsudku určil, že 

směrnice 2004/3885, výslovně obsahuje požadavek přeshraničního spojení a 

stanoví, že se specifická ustanovení této směrnice o právu pobytu osob ze 

třetích států na tento případ neaplikují. Dále ESD rozhodl, že článek 20 SFEU 

chrání před opatřeními národních právních řádů, jež by unijní občany 

                                                   
84 C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano proti Office national de l’emploi (ONEm), Sb. rozh. 2011, s. I-1177, 
ECLI:EU:C:2011:124. 
85 Směrnice 2004/38, op. cit. 45. 
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připravovaly o možnost skutečně požívat práva jim náležející ze statutu 

unijních občanů (k tomu se vyjádřil ESD již v bodě 42 ve věci Rottmann, když 

takové případy podřadil pod věcnou působnost práva EU: „Je zjevné, že situace 

občana Unie, který stejně jako žalobce v původním řízení, vůči němuž bylo 

orgány členského státu přijato rozhodnutí o zrušení aktu, jímž mu bylo uděleno 

státní občanství, na základě kterého se dostal do situace, že může po ztrátě 

státní příslušnosti jiného členského státu, kterou měl dříve, přijít o status, který 

mu poskytuje článek 17 ES, a o s ním spojená práva, spadá svojí povahou 

a důsledky do práva Unie.“86) a rozhodl, že pokud by bylo osobě, jež je občanem 

třetího státu odepřeno právo pobytu v členském státě, v němž pobývají její 

nezletilé děti odkázané na výživu daným jedincem a jsou občany tohoto 

členského státu, pak by tito unijní občané byli připraveni o možnost skutečně 

užívat práva jim náležející ze statutu unijního občanství. ESD shledal, že 

jakmile by bylo rodičům takovýchto dětí odepřeno právo pobytu, tak by tyto 

děti byly donuceny opustit území Unie a nemohly by užívat práv, které jim 

plynou z unijního občanství.87 ESD v této věci tedy rozhodnul takto: „Na 

položené otázky je tedy třeba odpovědět tak, že článek 20 SFEU musí být 

vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát odepřel státnímu 

příslušníku třetího státu, na kterého jsou výživou odkázány jeho děti nízkého 

věku, jež jsou občany Unie, právo na pobyt v členském státě, v němž mají tyto 

děti bydliště a jehož mají státní příslušnost, a aby uvedenému státnímu 

příslušníku třetího státu odmítl vydat pracovní povolení, neboť taková 

rozhodnutí by uvedené děti připravila o možnost skutečně využívat podstatné 

části práv spojených se statusem občana Unie.“88 V případě Ruiz Zambrano tak 

byl tedy poprvé představen takzvaný test skutečného využití podstatné části 

práv plynoucích z postavení, která mají občané Unie, podle něhož by v tomto 

případě děti nemohly využít svá práva, pokud by jejich rodičům nebyl povolen 

                                                   
86 C-135/08 Janko Rottman proti Freistaat Bayern, Sb. rozh. 2010, s. I-1449, ECLI:EU:C:2010:104, bod 
42. 
87 Ruiz Zambrano, op. cit. 84, body 14-44. 
88 Tamtéž, bod 45. 
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pobyt v daném členském státě a z toho důvodu ESD rozšířil věcnou působnost 

práva EU i na případy, které vyhovují testu skutečného využití práv plynoucích 

z unijního občanství. ESD určil, že skutečné využití těchto ustanovení je v 

ohrožení, pokud je občan Unie v důsledku národního opatření nucen opustit 

území Unie. ESD tímto rozhodnutím rozšířil působnost unijního práva i na 

situace, v nichž sice není přeshraniční spojení (nebylo vykonáno právo 

volného pohybu – unijní občané, o které se v tomto případě jedná, jsou statičtí, 

tedy nevyužili svého práva na volný pohyb), ovšem pokud by jejich rodičům 

nebylo umožněno zůstat s nimi v Belgii, pak by jim byla odebrána možnost 

využívat práva, jež jim ze statutu unijního občanství vyplývají, což ESD odmítl 

a rozšířil tak působnost unijního práva i na takovéto situace. V případech 

McCarthy a Dereci pak toto kritérium ESD dále rozvinul a blíže specifikoval. 

2.1.3.4 Obrácená diskriminace  

Obrácená diskriminace je důsledkem rozdělení pravomocí mezi členské 

státy a Unii. K obrácené diskriminaci může docházet v různých situacích a 

z různých důvodů. O obrácenou diskriminaci se jedná v případě, že s určitou 

neočekávanou skupinou subjektů se zachází lépe, než s jinou skupinou 

subjektů, se kterou by obyčejně bylo zacházeno lépe. Touto skupinou, se 

kterou se neočekávaně zachází hůře, jsou subjekty domácí daného členského 

státu, na něž se nevztahuje unijní právo, oproti subjektům, které jsou 

příslušníky jiných členských států, a vztahuje se na ně právní úprava unijní, jež 

není tak přísná.89  

                                                   
89 Viz tyto publikace: TRYFONIDOU, Alina. Purely internal situations and reverse discrimination in a 
Citizens' Europe: time to "reverse" reverse discrimination. In: Xuereb, P. G. (ed.) Issues in Social Policy: 
A New Agenda, 2009, Jean Monnet Seminar Series. Progress Press, Valletta, pp. 11-29, s. 12. Dále také 
LENAERTS, Koenraad. Civis europaeus sum: from the cross border link to the status of citizen of the 
Union. FMW Online Journal on free movement of workers within the European Union, 2011, Issue 3, pp. 
6-18, s. 8-10. Dostupný z: <www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7281&langId=en>. A také 
HANF, Dominic. Reverse Discrimination in EU Law: Constitutional Aberration, Constitutional Necessity, 
or Judicial Choice. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2011, Vol. 18, Issue 1, pp. 29-
61, s. 30. 

file:///C:/Users/Anet/Downloads/www.ec.europa.eu/social/BlobServlet%3fdocId=7281&langId=en
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K obrácené diskriminaci může docházet především v těchto čtyřech 

případech:90 

1) jakožto důsledek uplatnění principu vzájemného uznávání, 

2) v případě užití možnosti odchýlení od unijní úpravy ve směru 

přísnějším, 

3) v případě nevyužití možnosti odchýlit se od unijní úpravy ve směru 

změkčujícím, 

4) v případě nemožnosti užít unijní úpravu na čistě vnitrostátní situaci.  

Ad 1) Z tohoto důvodu dochází k diskriminaci především v oblasti 

volného pohybu zboží – viz známé případy Glocken91, případ týkající zákona o 

čistotě piva v Německu92 či případ Mathot93. Kdy na základě rozsudku ve věci 

Cassis de Dijon94 byl zaveden princip vzájemného uznávání národních opatření, 

jež stanoví podmínky na výrobky.95 V takových případech mohou mít 

jednodušší přístup na trh zahraniční subjekty, které spadají pod působnost 

unijního práva a splňují méně náročné podmínky stanovené v harmonizačním 

předpisu, než domácí subjekty, jež nemají spojení s unijním právem, spadají 

pod pravidlo čistě vnitrostátní situace a uplatní se na ně přísnější vnitrostátní 

úprava. Takový přístup mi přijde poněkud nešťastný, jelikož diskriminace 

vlastních výrobců mi nepřijde správná a jsem zastáncem toho, aby členské 

státy, které takhle znevýhodňují své vlastní subjekty, harmonizovaly své 

právní řády v doslovném souladu se směrnicemi, čímž by sice nemohly 

uplatnit přísnější požadavky na kvalitu vyráběných produktů v jejich státě, 

ovšem takové méně kvalitní produkty se na jejich trh stejně dostávají a mohou 

                                                   
90 Členění převzato z KRÁL, Richard. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. 
1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 132. 
91 C-07/85 3 Glocken GmbH and Gertraud Kritzinger v USL Centro-Sud and Provincia autonoma di 
Bolzano, ECR 1988, s. 4233, ECLI:EU:C:1988:401. 
92 C-178/84 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany, ECR 1987, s. 
1227, ECLI:EU:C:1987:126. 
93 C-98/86 Criminal proceedings against Arthur Mathot, ECR 1987, s. 809, ECLI:EU:C:1987:89. 
94 C-120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ECR 1979, s. 649, 
ECLI:EU:C:1979:42. 
95 Volně z KRÁL, op. cit. 90, s. 132-133. 
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potenciálně omezovat ekonomickou sílu vlastních výrobců, kteří pak mohou 

mít problém konkurovat výrobkům levnějším a méně kvalitním pocházejícím 

ze zahraničí. Myslím si, že takové ochrany kvality zboží se dá dosáhnout 

prostřednictvím různých národních značek kvality96 a jsem zastáncem toho, 

aby si každý domácí výrobce sám zvolil svou obchodní strategii a nebyl tak 

znevýhodňován v hospodářské soutěži diskriminačními opatřeními, jež mu 

vlastní stát stanoví. 

Ad 4) Z těchto důvodů dochází k diskriminaci zejména v oblasti volného 

pohybu osob. Jedná se o situace, kdy především statičtí unijní občané jsou 

diskriminováni vůči dynamickým unijním občanům v oblasti práva na sloučení 

rodiny. Takovíto dynamičtí unijní občané mohou na své neunijní rodinné 

příslušníky vztáhnout volnější imigrační unijní úpravu, jelikož díky tomu, že 

využili práva na volný pohyb, tak se na ně vztahuje právo EU. Naopak unijní 

občané, kteří nevyužili práva volného pohybu a jsou tedy považování za unijní 

občany statické, nemohou prokázat spojení s unijním právem a vztahuje se 

pak na jejich neunijní rodinné příslušníky často přísnější vnitrostátní úprava. 

Obrácená diskriminace má v odborných kruzích své zastánce97 i své 

odpůrce98. Můj názor je takový, že obrácená diskriminace by měla být řešena 

především na národní úrovni, jelikož každý stát zodpovídá za své občany a 

právnické osoby a měl by se k nim chovat tak, aby nebyli diskriminováni. Jako 

možné řešení na úrovni unijní bych viděl přijímání takových právních aktů, 

které by vyhovovaly i státům, jež si přejí přísnější podmínky pro úpravu 

migrace, kvality výrobků atd., aby nemusely přijímat vlastní právní předpisy, 

                                                   
96 Jakou je u nás například národní značka kvality ministerstva zemědělství Klasa. 
97 Za zastánce obrácené diskriminace můžeme považovat například Koenraada Lenaertse (viz jeho 
Civis europaeus sum, op. cit. 89, s. 18), Richarda Krále (viz jeho Směrnice EU z pohledu jejich 
transpozice a vnitrostátních účinků, op. cit. 90, s. 144-145) či van der Mei (viz jeho VAN DER MEI, A.P. 
Combating Reverse Discrimination: Who Should Do the Job. Maastricht Journal of European and 
Comparative Law, 2009, Vol. 16, Issue 4, pp. 379-382, s. 382). 
98 Za odpůrce obrácené diskriminace se dá považovat například E. Sharpston (viz Stanovisko generální 
advokátky Sharpston ve věci C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano proti Office national de l’emploi (ONEm), 
Sb. rozh. 2009, s. I-1177, ECLI:EU:C:2010:560, body 123-150), H. Oosterom-Staples (viz její článek To 
what extent…, op. cit. 77, s. 169-172). 
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které by byly přísnější. Na jednu stranu mi přijde nepatřičné, pokud má jeden 

členský stát přísné podmínky pro zisk státního občanství a druhý stát 

podmínky benevolentní, protože pak takový jedinec, který získá unijní 

občanství jednodušším způsobem, může využívat právo volného pohybu mu 

z tohoto unijního občanství plynoucí, přičemž mi nepřijde úplně vhodné, aby 

k takovýmto věcem docházelo. Například mi přijde zarážející, že je možné, aby 

Belgie udělila státní občanství na základě pravidla ius soli99 a pak kvůli tomu 

docházelo k problematice obrácené diskriminace, jelikož rodiče daných dětí, 

jež tak získaly unijní občanství, mají být vyhoštěni. Myslím, že by bylo vhodné, 

aby úprava zisku státního občanství byla v EU přísněji harmonizována, čímž by 

se zamezilo vzniku případů, jako byl Ruiz Zambrano a došlo by zároveň jak 

k omezení migrace, tak obrácené diskriminace. 

2.1.3.5 Aktuální problematika  

Problematické je v posledních letech především chápání věcné 

působnosti ustanovení týkajících se unijního občanství100. V rozsudku Uecker 

and Jacquet101 se ESD vyjádřil k působnosti ustanovení o unijním občanství 

tak, že určil, že cílem těchto ustanovení není rozšiřování věcné působnosti 

Smlouvy na vnitřní situace, jež nemají spojení s právem Společenství. Dále, jak 

bylo řečeno výše, ESD v případě Ruiz Zambrano rozšířil působnost ustanovení 

týkajících se unijního občanství také na případy, které by spadaly pod čistě 

vnitrostátní situace, pokud by v důsledku vnitrostátní úpravy mohlo dojít 

k narušení možnosti skutečného využití práv plynoucích ze statutu unijního 

občanství. 

Za určité bližší ujasnění rozšíření věcné působnosti ustanovení 

týkajících se unijního občanství z rozsudku Ruiz Zambrano jsou chápána 

                                                   
99 Viz případ Ruiz Zambrano, op. cit. 84. 
100 Tedy článků 20 a 21 SFEU. 
101 C-64/96 a C-65/96 Land Nordrhein-Westfalen v Kari Uecker and Vera Jacquet v Land Nordrhein-
Westfalen, ECR 1997, s. I-3171, ECLI:EU:C:1997:285. 
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rozhodnutí ve věcech McCarthy a Dereci. Tato rozhodnutí spíše omezují 

věcnou působnost unijního práva ve věcech občanství a neshodují se příliš 

s testem skutečného využití práv nastíněného v případu Zambrano. V obou 

těchto případech byl znovu uplatněn požadavek přeshraničního prvku. Ve věci 

McCarthy šlo o to, že občanka Spojeného království, celý život žijící ve 

Spojeném království, měla zároveň i irské občanství. Roku 2002 se provdala za 

jamajského občana, jenž neměl ve Spojeném království právo pobytu. Paní 

McCarthy okamžitě požádala o vydání irského pasu a v roce 2004 požádali o 

povolení a oprávnění k pobytu na základě práva Unie – paní McCarthy jako 

unijní občanka a pan McCarthy jako manžel unijní občanky, což Secretary of 

State zamítl, jelikož paní McCarthy nepovažoval za „způsobilou osobu“ (nebyla 

ekonomicky soběstačná). Následovala různá odvolání, až se případ dostal 

k Nejvyššímu soudu Spojeného království, který přerušil řízení a podal 

předběžné otázky k ESD. Jejich obsahem bylo, zdali se na osobu s dvojím 

občanstvím, celý život neuplatňující právo volného pohybu vztahuje článek 3 

směrnice 2004/38 a zda platí, že tato osoba „legálně pobývala“ v hostitelském 

státě na základě článku této směrnice, tedy nesplňovala podmínky pro právo 

pobytu delšího než 3 měsíce v hostitelském státě, jelikož nebyla ekonomicky 

soběstačná. Stejně jako v případě Zambrano ESD rozhodl, že dle výkladu 

gramatického, teleologického a systematického se směrnice 2004/38 na tento 

případ neaplikuje102, jelikož paní McCarthy není oprávněnou osobou ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice103. V bodě 41 řekl, že: „Skutečnost, že občan 

Unie je státním příslušníkem více členských států, totiž ještě neznamená, že 

                                                   
102 Pokud by paní McCarthy získala právo pobytu ve svém vlastním domácím státu jakožto irská 
občanka, pak by dle článku 16 odst. 2 této směrnice právo pobytu náleželo i manželu paní McCarthy, 
jelikož daný odstavec říká, že: „Odstavec 1 se vztahuje rovněž na rodinné příslušníky, kteří nejsou státními 
příslušníky žádného členského státu a s občanem Unie v hostitelském členském státě nepřetržitě legálně 
pobývají po dobu pěti let.“ Odstavec 1 obsahuje: „Právo trvalého pobytu v hostitelském členském státě 
mají občané Unie, kteří tam nepřetržitě legálně pobývají po dobu pěti let. Toto právo není vázáno na 
splnění podmínek stanovených v kapitole III.“ Paní McCarthy tedy touto svou na první pohled zvláštní 
žádostí o povolení k pobytu ve svém vlastním domácím státě chtěla, jakožto současně irská občanka, 
do tohoto vztahu zapojit evropský prvek, čímž by došlo k uplatnění směrnice 2004/38 a pan McCarthy 
by tak na jejím základě získal právo pobytu ve Spojeném království. 
103 McCarthy, op. cit. 46, body 14-43. 
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využil svého práva volného pohybu.“  Podstatný je bod 45, který se oproti 

judikátu Zambrano vrací k požadavku spojitosti s „jakoukoliv ze situací 

upravených právem Unie“. A nakonec v bodě 50 ESD určil, že na rozdíl od 

případu Zambrano není efekt napadeného vnitrostátního opatření takový, že 

by paní McCarthy musela opustit území Unie. ESD tuto věc taktéž odlišil od 

rozhodnutí ve věci Garcia Avello104 a ve věci Grunkin and Paul105, když 

poznamenal, že „značné nevýhody“, které unijním občanům z dvojího 

občanství v těchto případech hrozily, mohly být překážkou jejich práva na 

volný pohyb. Takové „značné nevýhody“ ovšem v případě McCarthy nebyly 

shledány, jelikož paní McCarthy nebyla nucena ani se vystěhovat ze Spojeného 

království, ani jí nic nebránilo se přestěhovat do jiného z ostatních 

šestadvaceti členských států Unie.106 ESD tedy rozhodl, že se v tomto případě 

jedná o vnitřní situaci a ke spojení s unijním právním řádem nepostačuje, 

pokud má unijní občan dvojí občanství a zároveň podle ESD není tento případ 

v souladu s testem skutečného využití práv, jež náleží občanům členských 

států ze statutu unijního občanství. 

V případě Dereci107 rakouské úřady odmítly vydat povolení 

vstupu/pobytu neunijním rodinným příslušníkům rakouských občanů na 

základě unijního práva, jelikož tito rakouští občané nikdy neuplatnili právo 

volného pohybu jim přiznané unijním právem. Na rozdíl od případu Ruiz 

Zambrano byli tito rakouští občané dospělí a nebyli odkázáni na výživu od 

                                                   
104 Judikát Garcia Avello se zabýval vyloučením dvojích unijních občanů z ochrany v domácím 
členském státě z důvodu, že tito občané nikdy nevyužili práva volného pohybu. Jelikož děti Garcii Avello 
nebyly státními příslušníky jen Belgie, v níž se narodily a vždy žily, ale také Španělska, čímž se 
odlišovaly od dětí, které měly pouze belgickou státní příslušnost, což pro belgické úřady znamenalo, že 
jim nemohly ukládat svá pravidla ohledně příjmení, jež jsou v rozporu s těmito jejich pravidly, ale musí 
respektovat volbu rodičů, kteří zvolili španělskou úpravu. V tomto případě byla ESD za přeshraniční 
spojení považována dvojí národnost dětí, které jak uznal ESD, mohly v budoucnu využít práva volného 
pohybu a v takovém případě by měly potíže, pokud by byly zaregistrovány pod více než jedním jménem 
v různých členských státech. (IN: C-148/02 Carlos Garcia Avello proti Belgickému státu, Sb. rozh. 2003, 
s. I-11613, ECLI:EU:C:2003:539.) 
105 Judikát Grunkin and Paul potvrzoval rozhodnutí Garcia Avello (IN: C-353/06 Stefan Grunkin a 
Dorothee Regina Paul, Sb. rozh. 2008, s. I-7639, ECLI:EU:C:2008:559). 
106 McCarthy, op. cit. 46, body 51-54. 
107 C-256/11 Murat Dereci a další proti Bundesministerium für Inneres, Sb. rozh. 2011, s. I-11315, 
ECLI:EU:C:2011:734. 
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neunijních rodinných příslušníků. ESD neurčil výslovně, zda tato národní 

opatření nutí dané rakouské občany opustit území Unie, ale stanovil, kdy má 

národní opatření účinek zbavit občany Unie skutečného využití obsahu práv 

přiznaných jim na základě statutu unijního občanství. ESD definuje kritérium 

týkající se zbavení podstatné části práv plynoucích ze statusu občana Unie 

jako podmínku, která je specifická v tom, že se týká situací, ve kterých i přesto, 

že se neaplikuje sekundární právo, jež se týká práv občanů třetích států na 

pobyt, tak není možné výjimečně občanu třetího státu, který je rodinným 

příslušníkem občana členského státu, odepřít právo na pobyt, pokud by tím 

byl unijní občan zbaven možnosti užívat práv z unijního občanství, k čemuž 

dochází, pokud by takový unijní občan byl nucen opustit unijní území. Z toho 

vyplývá, že základem testu skutečného využití práv zůstává to, že národní 

opatření musí nutit unijního občana k opuštění území Unie.108 V takovém 

případě by se jednalo o věc spadající pod věcnou působnost unijní právo. 

Z toho, co jsme z případů McCarthy a Dereci zjistili, vyplývá, že případ 

Ruiz Zambrano nakonec nebyl tak revoluční, jak se mohlo na první pohled zdát 

a judikatura po případech McCarthy a Dereci spíše navazuje na trend, jenž tyto 

dva judikáty nastavily. K tomu se vztahuje například rozhodnutí ve věci Iida109, 

v němž ESD zavádí nový omezující princip, který Tryfonidou nazývá „filtrační 

mechanismus - ten má sloužit k vyloučení situací, jež postrádají dostatečné 

spojení s ustanoveními o volném pohybu, z působnosti těchto unijních 

ustanovení, stanovením, že unijní právo týkající se volného pohybu se neuplatní 

v případech, kdy omezení výkonu práva na volný pohyb je pouze domnělé.“110 

                                                   
108 Viz Dereci, op. cit. 107, body 64 až 67 a bod 68, který říká: „V důsledku toho pouhá skutečnost, že 
pro státního příslušníka členského státu může být žádoucí z důvodů hospodářských nebo pro zachování 
rodinné jednoty na území Unie, aby s ním mohli jeho rodinní příslušníci, kteří nemají státní příslušnost 
členského státu, pobývat na území Unie, nestačí sama o sobě k učinění závěru, že by občan Unie byl nucen 
opustit území Unie, kdyby takové právo nebylo přiznáno.“ 
109 C-40/11 Yoshikazu Iida proti Stadt Ulm, Digitální Sbírka rozhodnutí (obecná Sbírka rozhodnutí), 
ECLI:EU:C:2012:691. 
110 TRYFONIDOU, Alina. (Further) Signs of a Turn of the Tide in the CJEU's Citizenship Jurisprudence, 
Case C-40/11 Iida, Judgment of 8 November 2012, Not Yet Reported. Maastricht Journal of European 
and Comparative Law, 2013, Vol. 20, Issue 2, pp. 302-320, s. 302-303 (překlad autora). 
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Dalším z novějších rozsudků týkajících se přeshraničního spojení je 

rozhodnutí ve spojených věcech Prinz a Seeberger, ve kterém se ESD zabývá 

opravdovým spojením mezi unijním občanem a členským státem.111 

V Německu mají občané možnost žádat o financování vysokoškolského studia 

v zahraničních zařízeních (na území jiných členských států EU). Němečtí 

občané Prinz a Seeberger podali žádost o takové financování, ovšem jejich 

žádost byla německými úřady zamítnuta, jelikož nesplňovali podmínku 

nepřetržitého tříletého pobytu v Německu.112 ESD byl požádán, aby rozhodl, 

zda články 20 a 21 SFEU zabraňují členským státům stanovit takové podmínky 

pro poskytování financování vzdělání v zahraničí, jakou je podmínka tříletého 

nepřetržitého pobytu v Německu. ESD v bodě 25 potvrdil, že do působnosti 

unijního práva patří situace, jež se týkají výkonu základních svobod 

obsažených ve Smlouvě a to především těch, které se týkají práva na svobodu 

pohybu a pobytu v členských státech, jak je přiznáno článkem 21 SFEU a dále 

podotýká, že „členské státy sice mají podle čl. 165 odst. 1 SFEU pravomoc, pokud 

jde o obsah výuky a organizaci svých vzdělávacích systémů, avšak při výkonu 

této pravomoci musí dodržovat unijní právo a zejména ustanovení Smlouvy 

týkajících se svobody volného pohybu a pobytu na území členských států, kterou 

přiznává čl. 21.“113 S tím, že národní opatření, která by diskriminovala své 

vlastní občany z důvodu využití práva na svobodu pohybu a pobytu, jsou 

omezením svobod, jež článek 21 odst. 1 SFEU přiznává všem unijním občanům 

a za takové využití nesmí být penalizováni. ESD tedy podmínku nepřetržitého 

pobytu po dobu tří let označil za omezující právo na volný pohyb a pobyt, 

jelikož má sílu odradit vlastní občany od toho, aby tohoto práva využili. ESD 

potvrdil, že opatření omezující základní svobody Smlouvou garantované, musí 

                                                   
111 NEUVONEN, PJ. In Search of (Even) More Substance for the "Real Link" Test: Comment on Prinz 
and Seeberger. European Law Review, 2014, Vol. 39, Issue 1, pp. 125-136, s. 126-127. 
112 Stanovisko generální advokátky Sharpston ve spojené věci C-523/11 a C-585/11 Laurence Prinz v. 
Region Hannover a Philipp Seeberger v. Studentenwerk Heidelberg, Digitální Sbírka rozhodnutí (obecná 
Sbírka rozhodnutí), ECLI:EU:C:2013:90, bod 1. 
113 C-523/11 a C-585/11 Laurence Prinz v. Region Hannover a Philipp Seeberger v. Studentenwerk 
Heidelberg, Digitální Sbírka rozhodnutí (obecná Sbírka rozhodnutí), ECLI:EU:C:2013:524, bod 26. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=523/11&language=cs
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být postaveno na objektivních hlediscích veřejného zájmu, která musí být 

proporcionální (z činnosti ESD plyne, že opatření je proporcionální, jakmile je 

způsobilé zajistit realizaci chtěného cíle a nepřekračuje hranice toho, co je 

k takovému dosažení nezbytně nutné) k cíli legitimně sledovanému a nezávislá 

na státním občanství daných osob. Německá vláda v tomto případě tvrdila, že 

napadené opatření bylo založeno na objektivních hlediscích veřejného zájmu, 

jelikož toto opatření zaručuje, že podpora vzdělávání bude vyplácena jen 

studentům, jež prokáží dostatečný stupeň integrace do německé 

společnosti.114 Takovou integrační vazbu však ESD odmítl, jelikož dle jeho 

ustálené judikatury „existence skutečné integrační vazby nesmí mít příliš 

výlučnou povahu, která by nenáležitě upřednostňovala skutečnost, která nutně 

neprokazuje skutečný a efektivní stupeň spojení mezi žadatelem a tímto 

členským státem a vylučovala všechny ostatní reprezentativní skutečnosti.“115 

Dle ESD tato podmínka nepřetržitého pobytu může vyvolat situaci, kdy 

podpora nebude poskytnuta osobám, které i přesto mají dostatečné vazby na 

německou společnost a dodal, že tato podmínka nemůže být považována za 

přiměřenou (jelikož je příliš obecné a výlučné povahy a překračuje to, co je 

nutné k dosažení zamýšlených cílů).116 Z tohoto rozsudku jsme se tedy 

dozvěděli, že členské státy nesmějí diskriminovat své vlastní občany 

v situacích, v nichž žádají finanční podporu na vzdělání v jiných členských 

státech EU z důvodu domnělého nedostatečného reálného napojení občana na 

společnost ve vlastním státě založeného na tom, že tento občan využil své 

právo volného pohybu mu zaručené ve SFEU a ve svém státě nepřetržitě 

nepobýval po dobu posledních tří let. ESD tedy v tomto případě přiznal věcnou 

působnost unijnímu právu. 

Ve spojené věci O. a S. navázal ESD na rozhodnutí ve věcech McCarthy a 

Dereci, když rozhodl, že článek 20 SFEU nebrání členskému státu odepřít 

                                                   
114 Prinz, op. cit. 113, body 27 až 28 a body 30 až 35. 
115 Tamtéž, bod 37. 
116 Tamtéž, body 38 a 40. 
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povolení k pobytu občanu třetího státu, o které žádá z důvodu sloučení 

rodiny117. V obou případech šlo o to, že žadatel byl v manželském svazku se 

státním příslušníkem třetího státu, jenž měl povolen trvalý pobyt v členském 

státu Unie, měli spolu dítě, které mělo občanství třetího státu a zároveň se 

žadatel staral i o dítě, které měl jeho druh ze svého dřívějšího manželství, a 

toto dítě bylo unijním občanem. Dle ESD členský stát smí odepřít povolení k 

pobytu v  případě, že takové odepření pro dotyčného unijního občana „nebude 

mít za následek zbavení možnosti skutečně využívat podstatné části práv 

plynoucích ze statusu občana Unie.“118 ESD potvrdil, že kritérium zavedené 

v případu Zambrano, jež se týká zbavení podstatné části práv plynoucích ze 

statutu unijního občanství, se vztahuje na případy, v nichž by unijní občan byl 

prakticky nucen opustit území Unie.119 Toto kritérium se tedy dle rozhodnutí 

ESD v této věci nevztahuje na situace, kdy občan Unie, o jehož práva se jedná, 

není závislý na osobě, která je občanem třetího státu. 

Rozhodnutí ve spojené věci S. a G.120 navazovalo na rozsudek ve věci 

Carpenter. V obou případech šlo o to, že rodinný příslušník s občanstvím 

třetího státu (na rozdíl oproti případu Carpenter se nejednalo o manžele) se 

staral o výchovu dítěte státního příslušníka členského státu, který pracoval 

v jiném členském státě (rozdíl oproti Carpenter, kde šlo o poskytování služeb 

v jiném členském státě). Otázkou bylo, zdali nepovolení pobytu takovému 

rodinnému příslušníku ovlivní práva unijního občana, jež mu zaručuje článek 

45 SFEU (volný pohyb pracovníků). ESD rozhodl, že tento článek přiznává 

                                                   
117 C-356/11 a C-357/11 O. a S. proti Maahanmuuttovirasto a Maahanmuuttovirasto proti L., Digitální 
Sbírka rozhodnutí (obecná Sbírka rozhodnutí), ECLI:EU:C:2012:776, bod 43, v němž ESD stanoví: 
„Pokud jde dále o článek 20 SFEU, Soudní dvůr již měl příležitost rozhodnout, že situace občana Unie, který 
stejně jako děti finské státní příslušnosti, o něž se jedná ve věcech v původním řízení, nevyužil práva 
volného pohybu, nemůže být v důsledku této pouhé skutečnosti postavena na roveň čistě vnitrostátní 
situaci, tedy situaci, která nemá žádnou spojitost s žádnou ze situací upravených unijním právem (viz výše 
uvedený rozsudek Ruiz Zambrano; rozsudek ze dne 5. května 2011, McCarthy, C-434/09, Sb. rozh. s. I-3375, 
bod 46, jakož i výše uvedený rozsudek Dereci a další, bod 61).“ 
118 Tamtéž, bod 82. 
119 Tamtéž, bod 47.  
120 C-457/12 S. proti Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a Minister voor Immigratie, Integratie 
en Asiel proti G, Digitální Sbírka rozhodnutí (obecná Sbírka rozhodnutí), ECLI:EU:C:2014:136. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=356/11&language=cs
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takovému rodinnému příslušníku unijního občana odvozené právo pobytu 

v členském státě, jehož je občanem, pokud má v takovém státě bydliště a 

pravidelně se vydává pracovat do jiného členského státu Unie a to v tom 

případě, kdy by rozhodnutí o odmítnutí pobytu mělo vliv na skutečné využití 

práv, které pro unijního občana plynou z daného článku Smlouvy. 

V červnu roku 2016 ESD rozhodoval ve věci Secretary of State for the 

Home Department v. NA121, ve které šlo opět o právo pobytu neunijního 

rodinného příslušníka unijního občana na území členského státu, tentokrát 

však státu hostitelského. Paní NA jakožto příslušnice třetího státu byla 

v manželství s německým občanem, žili spolu a se společnými dětmi 

(německého občanství) ve Spojeném království. Manželé se poté rozvedli a 

manžel s německým občanstvím se odstěhoval do třetího státu mimo území 

Unie. První otázkou v tomto případě bylo, zda má příslušnice třetího státu, 

která doposud pobývala na území hostitelského státu, právo na trvalý pobyt 

s ohledem na ustanovení článku 13 odst. 2 směrnice 2004/38, který se uplatní 

ve výjimečných případech k udělení práva pobytu občanu třetího státu 

v případě rozvodu. Takové právo ESD paní NA odmítl přiznat, jelikož 

rozvodové řízení započalo až po odjezdu jejího manžela z území státu pobytu. 

Podstatná je ovšem především odpověď na čtvrtou otázku, která se týkala 

toho, zda má dítě právo pobytu v hostitelském státě na základě článku 12 

nařízení č. 1612/68122 i v případě, kdy rodič, který je unijním občanem a 

pracoval v hostitelském státě, tento stát opustil, a to ještě předtím, než dítě 

v tomto státě zahájilo školní docházku. ESD odpověděl, že „článek 12 nařízení 

č. 1612/68 musí být vykládán v tom smyslu, že dítě a rodič, který je státním 

příslušníkem třetího státu, do jehož výlučné péče je dítě svěřeno, mají na základě 

                                                   
121 C-115/15 Secretary of State for the Home Department v. NA, Sb. rozh. - dosud nezveřejněna, 
ECLI:EU:C:2016:487. 
122 Nyní článek 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie, 2011 ÚV L 141/1. Jeho obsahem je: „Děti státního příslušníka 
členského státu, který je nebo byl zaměstnán na území jiného členského státu, mají přístup k  obecnému, 
učňovskému a odbornému vzdělání za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu, pokud tyto 
děti mají bydliště na jeho území.“ 
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tohoto ustanovení právo pobytu v hostitelském členském státě v situaci, jakou je 

situace v původním řízení, kdy druhý rodič je občanem Unie a pracoval v tomto 

členském státě, ale ukončil pobyt v tomto členském státě dříve, než tam dítě 

zahájilo školní docházku.“123 Tedy přiznal věcnou působnost článku 12 nařízení 

1612/68 i na tyto případy. Odůvodnil to tím, že děti migrujícího pracovníka 

mají právo na přístup ke vzdělání v hostitelském státě, přičemž tento článek 

má zajistit takové právo a rozhodl, že toto právo nepodléhá právu pobytu 

jejich rodičů v daném státě EU, jelikož tato právní norma vyžaduje jen to, aby 

dítě žilo alespoň s jedním z rodičů v tomto státě v době, kdy v něm alespoň 

jeden rodič pobýval a měl statut pracovníka. ESD tedy přiznal na základě 

článku 12 daného nařízení těmto dětem právo pobytu na území hostitelského 

státu nezávisle na právu pobytu jejich rodičů a vyslovil, že z jeho judikatury 

vyplývá, že není vyžadováno k tomu, aby takové dítě mohlo mít z tohoto práva 

prospěch, aby jeho rodič, bývalý migrující pracovník, nadále pobýval 

v hostitelském státě v době, kdy dítě zahajuje či vykonává školní docházku 

nebo studium.124 V bodě 64 pak ESD přiznal právo pobytu na základě výše 

uvedených skutečností rodiči, který má občanství třetího státu a skutečně o 

dané dítě pečuje. ESD se vyjádřil i k otázkám týkajícím se článků 20 a 21 SFEU, 

kdy potvrdil, že článek 21 přiznává takovému nezletilému unijnímu občanu 

právo pobytu v hostitelském státě, jakmile splní podmínky z článku 7 odst. 1 

směrnice 2004/38 a pokud je splní, pak tento článek 21 umožňuje i rodiči, jež 

o něj skutečně pečuje, aby s ním v daném členském státě pobýval.125 

Dne 13. září 2016 ESD vydal další dva rozsudky týkající se volného 

pohybu osob, ve věci Alfredo Rendón Marín v. Administración del Estado a ve 

věci Secretary of State for the Home Department v. CS. V první věci ESD došel 

k názoru, že vnitrostátní právní úprava, která by vedla k vyhoštění státního 

příslušníka z členského státu, jenž má ve výlučné péči děti, které jsou unijními 

                                                   
123 Secretary of State for the Home Department v. NA, op. cit. 121, bod 68. 
124 Tamtéž, body 54-59. 
125 Volně body 69-81 ve věci Secretary of State for the Home Department v. NA, op. cit. 121. 
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občany, by byla v rozporu s kritériem skutečného využití základních práv, 

uvedeném v případu Ruiz Zambrano, jelikož tyto děti by byly nuceny opustit 

území Unie spolu s ním.126 V bodě 75 se vyjádřil k věcné působnosti unijního 

práva ve věcech volného pohybu takto: „Výše uvedené situace se vyznačují 

skutečností, že i když jsou upraveny právními předpisy spadajícími a priori do 

pravomoci členských států, tedy předpisy týkajícími se práva na vstup a pobyt 

státních příslušníků třetích států, kteří nespadají do působnosti ustanovení 

sekundárního práva, jež za jistých podmínek toto právo přiznávají, mají tyto 

situace vnitřní vztah ke svobodě pohybu a pobytu občana Unie, která brání tomu, 

aby bylo uvedeným státním příslušníkům odepřeno právo vstupu a pobytu 

v členském státě, kde tento občan pobývá, tak aby nedošlo k narušení této 

svobody.“127 Tedy i přesto, že se v určitých případech může jednat o situace, 

v nichž by měla mít přednostně věcnou působnost právní úprava vnitrostátní, 

jelikož daná situace nespadá do působnosti sekundárního unijního práva, tak 

pokud v takové situaci bude vnitřní vztah k právu na svobodu pohybu a 

pobytu občana Unie, a taková vnitrostátní úprava by daným občanům bránila 

využít těchto práv, pak by se taková vnitrostátní úprava neuplatnila. Případ 

Secretary of State for the Home Department v. CS128 je podobný předchozímu. 

ESD zde rozhodoval o tom, zda může být vyhoštěn občan třetího státu, jenž je 

rodinným příslušníkem nezletilého dítěte, unijního občana žijícího v tomto 

členském státě od narození, aniž by využilo právo volného pohybu a tento 

neunijní občan splňuje vnitrostátní podmínky pro správní vyhoštění z daného 

členského státu. ESD rozhodl v souladu s předešlou judikaturou, že takové 

                                                   
126 Viz body 51, 52, 71, 74 a 78 ve věci C-165/14 Alfredo Rendón Marín v. Administración del Estado, 
Sb. rozh. - dosud nezveřejněna, ECLI:EU:C:2016:675. Obzvlášť bod 74, kde ESD říká: „Soudní dvůr již 
dříve konstatoval, že existují velmi zvláštní situace, v nichž navzdory tomu, že se neuplatní sekundární 
právo týkající se práva pobytu státních příslušníků třetích států a že dotyčný občan Unie nevyužil svobody 
pohybu, musí být státnímu příslušníkovi třetího státu, který je rodinným příslušníkem tohoto občana, 
přiznáno právo pobytu, neboť jinak by byl popřen užitečný účinek občanství Unie, jestliže by v důsledku 
odepření takového práva byl tento občan nucen opustit území Unie chápané jako celek, a byl tak zbaven 
možnosti skutečně využívat podstatné části práv plynoucích z tohoto statusu.“ 
127 Tamtéž, bod 75. 
128 C-304/14 Secretary of State for the Home Department proti CS, Sb. rozh. - dosud nezveřejněna, 
ECLI:EU:C:2016:674. 
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vyhoštění není možné, pokud by toto dítě bylo zbaveno možnosti skutečně 

využívat podstatné části práv plynoucích ze statusu občana Unie, k čemuž by 

v tomto případě došlo, jelikož by bylo nuceno opustit území Unie společně 

s rodinným příslušníkem, který o něj pečuje, a tudíž tato věc spadá do 

působnosti unijního práva.129 K tomu však dodal, že: „Za výjimečných okolností 

může ovšem členský stát přijmout vyhošťovací opatření za podmínky, že toto 

opatření se zakládá na osobním chování tohoto státního příslušníka třetího 

státu, které musí představovat skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení 

některého ze základních zájmů společnosti tohoto členského státu, a že při jeho 

přijímání byly zohledněny jednotlivé dotčené zájmy, což musí ověřit vnitrostátní 

soud.“130 Vyhoštění je tedy možné, ale musí být splněny všechny podmínky, 

které soud v bodě 50 vyjmenoval. 

Z judikatury, která následovala po vydání rozsudku ve věci Ruiz 

Zambrano vyplývá, že ESD „šlápl na brzdu“ a omezil kritérium skutečného 

využívání podstatné části práv plynoucí z unijního občanství především na 

požadavek, že vnitrostátní opatření nesmí mít účinek, podle kterého by byl 

takový unijní občan nucen opustit území Unie. Do budoucna bude zajisté 

zajímavé sledovat, jak se bude věcná působnost v této oblasti vyvíjet.  

 

2.1.4 Věcná působnost jednotlivých pramenů práva EU 

Jedním z cílů této práce je vymezit okruh vztahů, v nichž se uplatňuje 

Evropské právo. V této subkapitole odpovím na otázku, jaké oblasti jsou 

vymezeny v primárním právu, tedy v jakých vztazích má právo EU působnost. 

                                                   
129 Secretary of State for the Home Department v. CS, op. cit. 128, volně body 12-33. 
130 Tamtéž, bod 50. 
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2.1.4.1 Věcná působnost Smlouvy o fungování Evropské unie 

Smlouva o fungování Evropské unie upravuje největší počet oblastí a je 

společně se Smlouvou o Evropské unii základem pro chápání výlučných a 

nevýlučných pravomocí EU. Články 3 až 6 SFEU jmenují oblasti, v nichž má 

unijní právo působnost a člení je do skupin dle toho, jakou pravomoc v daných 

skupinách společenských vztahů EU má. 

2.1.4.1.1 Oblasti s výlučnou působností práva EU 

Oblasti, v nichž má unijní právo výlučnou věcnou působnost, jsou 

vymezeny v článku 3 odst. 1 a 2 SFEU, a jsou jimi: 

1) oblast celní unie, 

2) oblast týkající se stanovení pravidel hospodářské soutěže, jež jsou 

nezbytné pro fungování vnitřního trhu, 

3) oblast měnové politiky členských států, které za svou měnu přijaly 

euro, 

4) oblast zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné 

rybářské politiky, 

5) oblast společné obchodní politiky, 

6) oblast týkající se uzavíraní mezinárodních smluv, a to buď na 

základě legislativního aktu EU, či pokud je to nezbytné k výkonu 

vnitřní pravomoci EU, případně pokud by takové uzavření mohlo mít 

za následek ovlivnění či změnu působnosti unijního práva. 

ESD však může najít další případy, v nichž má unijní právo výlučnou 

pravomoc, jelikož tak činil již předtím, než byly oblasti vůbec v primárním 

právu roztříděny pod různé druhy pravomocí131. Například v posudku 1/75 

ESD určil výlučnou působnost společné obchodní politiky, když rozhodl, že 

ustanovení článků 113 a 114 Smlouvy o založení evropského hospodářského 

                                                   
131 K takovému rozdělení došlo až přijetím Lisabonské smlouvy. 
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společenství jasně ukazují, že souběžná působnost vnitrostátního práva 

členských států a práva evropského je v těchto věcech vyloučena. Pokud by 

tomu tak nebylo, pak by prý členské státy ve vztahu ke třetím státům mohly 

zaujímat postavení rozdílné od toho, jaké chce zaujímat Společenství, což by 

vedlo k narušení vztahů mezi orgány a bránilo Společenství v jeho cíli, kterým 

je ochrana společných zájmů.132 V rozsudku ve věci Komise v. Spojené 

království133 ESD označil za další oblast, v níž má unijní právo výlučnou 

působnost, oblast zachování biologických mořských zdrojů, když v článku 18 

tohoto rozhodnutí stanovil, že členské státy nemohou vykonávat vlastní 

pravomoc ve věcech opatření týkajících se zachování biologických mořských 

zdrojů ve vodách, spadajících pod jejich jurisdikci a dodal, že tyto zdroje, ke 

kterým mají rybáři členských států stejný přístup, musí spadat pod právní řád 

Společenství.134 

To, že ve jmenovaných oblastech má výlučnou působnost unijní právo, 

však neznamená, že by v určitých ustanoveních neexistovaly nejasnosti o tom, 

zda mají tato ustanovení opravdu výlučnou věcnou působnost. Jako 

nejmarkantnější příklad je uváděna oblast soutěžního práva135 – pravidla 

hospodářské soutěže patří pod výlučné pravomoci, ale věci vnitřního trhu 

patří pod pravomoci sdílené. Články 101 a 102 SFEU týkající se kartelů a 

zneužití dominantního postavení zcela zjevně spadají pod výlučné pravomoci, 

ovšem unijní výlučná pravomoc se dle článku 3 odst. 1 SFEU vztahuje jen na 

založení těchto pravidel, nikoliv na jejich uplatňování. Otázkou pak dle Craiga 

je, zda národní soudy mají zcela aplikovat tato ustanovení a klíčovým 

problémem je, jak se mají vypořádat s navazujícími články jako je článek 106 

SFEU, jenž se zabývá rozsahem, v jakém jsou veřejné podniky subjektem 

                                                   
132 Opinion of the Court of 11 November 1975 given pursuant to Article 228 of the EEC Treaty. - Avis 
1/75, ECR 1975, s. 1355, ECLI:EU:C:1975:145. 
133 C-804/79 C-804/79 Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, ECR 1981, s. 1045, ECLI:EU:C:1981:93. 
134 Tamtéž, bod 18. 
135 Zabývá se tím například CRAIG, op. cit. 60, s. 160. 
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zmiňovaných obecných článků 101 a 102 SFEU, a zda tento článek spadá do 

pravomocí výlučných či sdílených. Na tuto otázku odpovídá především článek 

3 odst. 1 SFEU, ze kterého Craig dovozuje, že „výlučná pravomoc Unie se 

vztahuje nejen na ustanovení SFEU, stanovující obecná pravidla hospodářské 

soutěže v článcích 101 a 102 SFEU, ale také na ustanovení článku 106 SFEU, 

pokud se to týká vztahů mezi veřejnými podniky a soutěžními pravidly v 

celkovém fungování vnitřního trhu.“136 Další nejasnosti mohou vznikat také 

mezi oblastí celní unie a prvky oblasti vnitřního trhu, kdy může být sporné, 

jestli se v konkrétním případě jedná o vztah spadající pod celní unii, či se jedná 

o diskriminační zdanění, jež může omezit dovoz, spadající pod pravomoci 

sdílené.137  

Ne zcela jasnou může být taktéž působnost výlučné pravomoci z článku 

3 odst. 2 SFEU, týkajícího se uzavírání mezinárodních smluv. Dle tohoto článku 

smí Unie výlučně uzavírat mezinárodní smlouvy za splnění jedné z těchto 

podmínek:  

 pokud je uzavření mezinárodní smlouvy stanoveno legislativním 

aktem Unie, 

 uzavření mezinárodní smlouvy je nezbytné k tomu, aby Unie 

mohla vykonávat svou vnitřní pravomoc, 

 pokud její uzavření může ovlivnit společná pravidla či změnit 

jejich působnost. 

Judikatura v této oblasti je rozsáhlá a výklad tohoto článku není zrovna 

nejjednodušší. Abychom mohli určit, co článek 3 odst. 2 SFEU znamená, a jaké má 

dopady, pak musíme nejdříve nahlédnout na článek 216 odst. 1 a 2 SFEU, kdy 

odstavec 1 stanoví: „Unie může uzavřít dohodu s jednou nebo více třetími zeměmi 

nebo mezinárodními organizacemi, stanoví-li tak Smlouvy nebo je-li uzavření 

                                                   
136 CRAIG, op. cit. 60, s. 161 (překlad autora). 
137 Tamtéž, s. 160-161. 
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dohody buď nezbytné k dosažení cílů stanovených Smlouvami v rámci politik Unie, 

nebo je stanoveno právně závazným aktem Unie, nebo se může dotknout společných 

pravidel či změnit jejich oblast působnosti.“ A odstavec 2 obsahuje: „Dohody 

uzavřené Unií jsou závazné pro orgány Unie i pro členské státy.“ Před Lisabonskou 

smlouvou obsahovala SEHS výslovně pravomoci pouze k uzavírání 

mezinárodních smluv v konkrétních omezených případech, které dále rozšiřoval 

a podporoval svou judikaturou ESD. Dosavadní judikatura ESD pak byla 

zohledněna v článku 216 SFEU a díky tomu by mělo být nyní zcela výjimečné, aby 

Unie neměla v určitém případě pravomoc uzavřít mezinárodní smlouvu, s tím, že 

výlučnou pravomoc k uzavírání mezinárodních smluv má za splnění jedné ze tří 

podmínek obsažených v článku 3 odst. 2 SFEU, zmíněných výše.138 

2.1.4.1.2 Oblasti se sdílenou věcnou působností práva EU  

Oblasti se sdílenou věcnou působností unijního práva jsou jednou ze 

skupin oblastí, spadajících pod širší skupinu oblastí, v nichž má unijní právo 

nevýlučnou věcnou působnost. 

Pokud členské státy v určité oblasti svěří EU sdílenou pravomoc, pak 

spolu Unie a členské státy v těchto oblastech věcnou působnost sdílejí, jelikož 

v dané oblasti smí vytvářet a přijímat právně závazné akty jak Unie, tak 

členské státy. Přičemž členské státy tuto svou pravomoc vykonávají v rozsahu, 

v jakém ji Unie nevykonává, případně také pokud ji Unie vykonávat přestala.139 

Oblasti, v nichž Unie sdílí věcnou působnost s členskými státy, jsou vymezeny 

v článku 4 SFEU. Odstavec 1 tohoto článku obsahuje defaultní ustanovení, ze 

kterého vyplývá, že všechny oblasti, v nichž byla Unii Smlouvami svěřena 

pravomoc, jež se netýká oblastí spadajících do výčtu oblastí v hlavě II SFEU, 

patří mezi oblasti, v nichž má unijní právo sdílenou věcnou působnost. 

                                                   
138 Volně z CRAIG, op. cit. 60, s. 161-167. 
139 Viz čl. 2 odst. 2 SFEU. 
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Hlavní oblasti, v nichž má Unie sdílenou pravomoc, jsou vymezeny 

v článku 4 odst. 2 SFEU a to tímto způsobem:140 

a) oblast vnitřního trhu - vnitřní trh je v článku 26 odst. 2 SFEU 

definován jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 

pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv. 

Ve věcech vnitřního trhu, pod který spadají čtyři základní svobody, 

se vymezuje to, který právní řád (unijní či vnitrostátní členského 

státu) se v konkrétním případě použije na základě toho, zda v dané 

věci existuje přeshraniční spojení141. 

b) Oblast sociální politiky, pokud jde o hlediska vymezená v této 

smlouvě - cílem sociální politiky Unie je podpora zaměstnanosti, 

zlepšování životních a pracovních podmínek, zajištění přiměřené 

sociální ochrany, sociálního dialogu, rozvoje lidských zdrojů a boj 

proti vyloučením.142  

c) Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti - cílem této 

unijní politiky, kterou EU vykonává ve sdílené pravomoci, je zaměřit 

se především na snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje 

jednotlivých rozdílných regionů a na snížení zaostalosti regionů, jež 

jsou znevýhodněny nejvíce.143 

d) Oblast zemědělství a rybolovu, krom oblasti zachování 

biologických mořských zdrojů - zemědělství, rybolov a obchod se 

zemědělskými trhy jsou součástí vnitřního trhu a pravidla zavedená 

za účelem vytvoření či fungování vnitřního trhu se tak vztahují i na 

tyto zemědělské produkty, pokud není v ustanoveních SFEU 

týkajících se zemědělství a rybolovu stanoveno jinak.144 Na 

zemědělskou produkci a obchod s jejími produkty se vztahují 

                                                   
140 Viz čl. 4 odst. 2 SFEU. 
141 K principu přeshraničního spojení blíže v kapitole 2.1.3.2. 
142 Viz čl. 151 SFEU. 
143 Viz čl. 174 SFEU. 
144 Čl. 38 odst. 1 a 2 SFEU. 
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ustanovení o pravidlech hospodářské soutěže a to v rozsahu, jaký 

stanoví Evropský parlament a Rada.145 Oblast společné zemědělské 

politiky byla Lisabonskou smlouvou přesunuta pod pravomoci 

sdílené, když do té doby byla dle obecného stanoviska doktríny 

a právních služeb Komise považována politika trhů za oblast, v níž 

má unijní právo výlučnou věcnou působnost146.  

e) Oblast životního prostředí, 

f) oblast ochrany spotřebitele, 

g) oblast dopravy, 

h) oblast transevropských sítí, 

i) oblast energetiky - Unie má sdílenou pravomoc v této oblasti a 

může v ní tak přijímat opatření za účelem dosažení svých cílů, jimiž 

je: zajištění fungování trhu s energií a bezpečnosti energetických 

dodávek, podpora propojení energetických sítí a energetické 

účinnosti a úspory, zároveň s rozvojem nových a obnovitelných 

energetických zdrojů. Unie však nezasahuje do podmínek využívání 

energetických zdrojů, jež patří členskému státu, ani do jeho volby 

energetických zdrojů a základní skladby zásobování energií.147 

j) Oblast týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva -obecně 

tato oblast spadá pod sdílené pravomoci s tím, že však musíme dbát 

na to, co říká článek 2 odst. 6 SFEU, dle nějž musíme rozsah a způsob 

výkonu pravomocí Unie rozlišovat dle jednotlivých ustanovení. 

Obsahem této oblasti, jak již vyplývá z jejího názvu, je: 

1) prostor svobody – v něm dle článku 67 odst. 2 SFEU Unie 

zajišťuje, že nebude probíhat kontrola osob na vnitřních 

                                                   
145 Viz čl. 42 SFEU. 
146 Fakta a čísla o Evropské unii: Společná zemědělská politika (SZP) a Smlouva. Evropský 
parlament[online]. 9/2016 [cit. 2016-12-24]. Dostupné z: 
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html>. 
147 Viz čl. 194 SFEU. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html
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hranicích, dále se snaží o rozvoj společné politiky v oblasti 

azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic Unie.148 

2) Prostor bezpečnosti – v tomto prostoru se EU snaží zajistit 

vysokou úroveň bezpečnosti a to snahou o prevenci 

kriminality, rasismu a xenofobie a zároveň opatřeními, která 

mají koordinovat a nastavovat mantinely pro spolupráci 

justičních, policejních a jiných orgánů jednotlivých států a také 

prostřednictvím vzájemného uznávání rozhodnutí vydaných 

ve věcech trestních, případně pokud je to nutné, tak 

sbližováním právních norem trestního práva.149 

3) Prostor práva – EU zjednodušuje přístup ke spravedlnosti a to 

především pomocí vzájemného uznávání soudních a 

mimosoudních rozhodnutí ve věcech občanských.150 

k) Oblast týkající se společných otázek bezpečnosti v oblasti 

veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v této 

smlouvě. 

 

Odstavce 3 a 4 článku 4 SFEU přidávají další oblasti, v nichž má unijní 

právo sdílenou věcnou působnost s právem členských států, kdy odstavec 3 

uvádí, že: „Unie má pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, 

technologického rozvoje a vesmíru, zejména vymezovat a provádět programy, 

avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich 

pravomoci.“ A odstavec 4 uvádí, že: „Unie má pravomoc vyvíjet činnost a 

provádět společnou politiku v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci, avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu 

jejich pravomoci.“  

                                                   
148 Viz čl. 67 odst. 2 SFEU. 
149 Viz čl. 67 odst. 3 SFEU. 
150 Viz čl. 67 odst. 4 SFEU. 
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Oblasti určené v odstavcích 3 a 4 článku 4 SFEU spadají pod skupinu 

oblastí, v nichž má unijní právo paralelně sdílenou věcnou působnost, přičemž 

v ostatních oblastech, v nichž má unijní právo sdílenou věcnou působnost, se 

jedná o věcnou působnost konkurenčně sdílenou. 

2.1.4.1.3 Oblasti s doplňující věcnou působností práva EU 

Oblasti, v nichž má EU pravomoc podpůrnou, koordinační a doplňující 

jsou vymezeny v článcích 5 a 6 SFEU a unijní právo v nich má věcnou 

působnost pouze doplňující. Klíčový je článek 2 odst. 5 SFEU, v němž je 

stanoveno, že EU nesmí v těchto oblastech přijímat harmonizační opatření a 

také, že svou činností podpůrnou, koordinační a doplňující nemá nahrazovat 

pravomoc členských států v těchto oblastech. Unijní opatření v těchto 

oblastech nemohou omezovat regulativní pravomoci členských států – 

nedochází zde k preempci, přesto však nemohou členské státy ani v těchto 

oblastech přijímat akty, které by mohly ohrozit jednotnou aplikaci aktu, který 

v jedné z těchto oblastí přijala Unie a to z důvodu přednosti unijního práva a 

zásady loajální spolupráce151. 

Dle článku 5 SFEU jsou členské státy povinny v rámci Unie koordinovat 

své hospodářské politiky a Rada má pravomoc za tímto účelem přijímat 

opatření a zejména určovat jakým směrem se mají tyto politiky vyvíjet. Unie 

koordinuje také politiky zaměstnanosti členských států a to tím, že přijímá 

v těchto politikách opatření a určuje jejich směřování. Ve věcech sociálních 

politik může Unie dávat podněty pro zajištění jejich koordinace. 

 

                                                   
151 LENAERTS, Koenraad; NUFFEL Piet Van.; BRAY Robert; CAMBIEN Nathan. European Union law. 
Third edition. London: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2011, s. 130. 
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 V článku 6 SFEU jsou uvedeny další oblasti, ve kterých Unie vyvíjí činnosti, 

jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států, a to 

v  oblastech: 

1.  ochrany a zlepšování lidského zdraví, 

2.  průmyslu, 

3.  kultury, 

4.  cestovního ruchu, 

5.  všeobecného vzdělávání, odborného vzdělávání, mládeže a 

sportu, 

6.  civilní ochrany, 

7.  spolupráce ve věcech správních.  

 

2.1.4.2 Věcná působnost Smlouvy o Evropské unii 

Jedinou oblastí, kterou vymezuje SEU, je oblast společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky. Oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky se 

odlišuje od ostatních oblastí především v právních nástrojích a rozhodovacích 

postupech užívaných Unií při činnosti týkající se této oblasti. Hlavním 

rozdílem je to, že EU nemá v této oblasti legislativní pravomoc, pouze vydává 

rozhodnutí, která vymezují postavení EU, určuje strategické zájmy, stanoví cíle 

a vymezuje obecné směry Unie ve věcech spadajících do této oblasti.152 Vztahy, 

které tato oblast upravuje, můžeme rozdělit do čtyř skupin:153 

1) obranné – Unie má chránit své zájmy, hodnoty, bezpečnost, celistvost 

a nezávislost, 

2) externě podpůrné - Unie má podporovat demokracii, právní stát, 

hájit lidská práva a principy mezinárodního práva, 

                                                   
152 BARNARD, Catherine; PEERS, Steve. European Union law. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 
109-110. 
153 Členění převzato z TICHÝ, op. cit. 42, s. 643-644. 
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3) preventivně obranné – Unie má zachovávat mír, zajišťovat prevenci 

konfliktů a posilovat mezinárodní bezpečnost, 

4) uzavíraní mezinárodních smluv, kdy podle článku 37 SEU smí EU 

uzavřít dohody s „jedním nebo více státy nebo mezinárodními 

organizacemi v oblastech spadajících do této kapitoly.“  

Pravomoci členských států v oblasti SZBP jsou poměrně výrazně 

odděleny od pravomocí Unie – nejsou dotčeny pravomocemi Unie, jež mají 

pravomoci členských států jen doplňovat – ovšem s tím, že členské státy musí 

respektovat obsah SZBP.154 V SFEU ani v SEU není stanoveno, pod jaký typ 

pravomocí oblast SZBP spadá a dá se říct, že žádná ze tří skupin vymezených v 

SFEU se na tuto oblast úplně nehodí – jednoznačně se nejedná o pravomoc 

výlučnou, nikde pak není určeno ani to, jestli tato oblast spadá pod pravomoci 

podpůrné, koordinační či doplňující, tudíž ji dle defaultního ustanovení článku 

4 odst. 1 SFEU řadíme pod sdílené pravomoci. 

 

2.1.4.3 Věcná působnost Listiny základních práv Evropské unie 

V LZPEU, jak napovídá její název, nalezneme základní práva a principy, 

na kterých je EU a unijní právo založeno. LZPEU spadá pod primární právo a 

jejím obsahem jsou práva, seřazená do celkem šesti hlav. 

Klíčový pro věcnou působnost LZPEU je článek 51 odst. 1 LZPEU, který 

říká: „Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena 

orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně 

pokud uplatňují právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují 

jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi, při zachování mezí 

pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách.“ K tomu se vyjádřil ESD 

                                                   
154 TICHÝ, op. cit. 42, s. 644. 
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v rozsudku Åkerberg Fransson155 a to nejprve v bodě 19, kdy navázal na 

ustálenou judikaturu ESD, z níž „vyplývá, že základní práva zaručená v právním 

řádu Unie se uplatní ve všech situacích, které se řídí unijním právem, avšak nikoli 

mimo tyto situace.“156 V bodě 21 k tomu dodal: „Vzhledem k tomu, že v případě, 

kdy vnitrostátní právní úprava spadá do působnosti unijního práva, musí být 

tedy respektována základní práva, nemůže nastat případ, který by spadal pod 

unijní právo a uvedená práva by se neuplatnila. Použitelnost unijního práva 

s sebou nese použitelnost základních práv zaručených Listinou.“157 Z toho 

vyplývá, že členské státy musí respektovat základní práva uvedená v LZPEU 

v situacích, kdy jednají ve věcech, které spadají pod unijní působnost.  

Zároveň ještě musím připomenout článek 51 odst. 2 LZPEU, který uvádí, 

že: „Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí 

Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění 

pravomoc a úkoly stanovené ve Smlouvách.“ 

2.1.4.4 Věcná působnost Smlouvy o založení Evropského společenství 

pro atomovou energii 

Myslím, že je vhodné, abych se v této práci letmo zmínil také o 

působnosti práva ESAE, které je sice formálně rozdílnou entitou od EU, ovšem 

sdílí s ní členské státy, většinu institucí atd. SESAE je jednou z tzv. zakládacích 

smluv, jež patří pod primární právo EU, její vztah k Smlouvám však není 

zmíněn a tak se dle Svobody jedná „o rovnoprávné akty mezinárodního 

práva.“158 V oblastech, které upravuje SESAE, může mít právo ESAE jak 

působnost výlučnou, tak sdílenou. V SESAE není výslovně určeno, v jakých 

oblastech má právo ESAE působnost výlučnou a v jakých sdílenou. Proto je 

                                                   
155 C-617/10 Åklagaren proti Hans Åkerberg Fransson, Digitální Sbírka rozhodnutí (obecná Sbírka 
rozhodnutí), ECLI:EU:C:2013:105. 
156 Tamtéž, bod 19. 
157 Tamtéž, bod 21. 
158 SVOBODA, op. cit. 43, s. 71. 
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nutné projít ustanovení jednotlivých kapitol, případně judikaturu ESD, aby se 

dalo určit, v čem má právo ESAE jakou působnost.159 

Právo ESAE má výlučnou působnost v oblastech: zásobování štěpných 

materiálů a jejich vlastnictví; záruk nezneužívání jaderných materiálů; 

společného jaderného trhu.160 

Právo ESAE má sdílenou působnost v oblastech: podpory výzkumu; 

šíření informací; ochrany zdraví a bezpečnosti.161 

Uzavírat dohody a úmluvy s třetími státy, mezinárodními organizacemi 

nebo příslušníkem třetího státu smí Společenství v rámci své pravomoci162 – 

tedy pokud uzavírá takovou dohodu v oblasti, v níž má výlučnou pravomoc, 

tak i uzavírání takových dohod má ve výlučné pravomoci, stejně jako pokud 

uzavírá dohodu v oblasti, v níž má sdílenou pravomoc, tak i takové uzavírání 

má ve sdílené pravomoci. 

Důležité je také to, co vyplývá z výzkumu, který provedl Ptasekaite o 

vztahu mezi SESAE a SFEU, v němž došel k závěru, že „ustanovení v oblastech 

upravených SESAE mají vždy přednost před Smlouvami“163 a také, že „použití 

ustanovení SFEU v oblasti jaderné energie je možné pouze, pokud není v rozporu 

s cíli a základními principy, na nichž je založena SESAE.“164  

 

                                                   
159 Review of the Balance of Competences: Legal Annex to the Energy Review. GOV.UK. [online]. 
22.07.2014 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330481/Legal_Annex
_BOC.pdf>, s. 21. 
160 Tamtéž, s. 21-24. 
161 Tamtéž. 
162 Čl. 101 Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, 
2010 ÚV C 84/1. 
163 PTASEKAITE, Rasa. The Euratom Treaty v. Treaties of the European Union: limits of competence 
and interaction. Swedish Radiation Safety Authority. Report no. 2011:32. S. 3-4. Dostupné z: 
<http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-
skydd/2011/SSM-Rapport-2011-32.pdf>, s. 99 (překlad autora). 
164 Tamtéž (překlad autora). 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330481/Legal_Annex_BOC.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/330481/Legal_Annex_BOC.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-skydd/2011/SSM-Rapport-2011-32.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-skydd/2011/SSM-Rapport-2011-32.pdf
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2.2 Místní působnost práva EU  

Jak bylo řečeno v kapitole obecně se zabývající místní působností práva - 

místní působnost právního řádu odpovídá na otázku, na jakém území je daný 

právní řád platný a účinný. Základní specifikaci místní neboli územní 

působnosti práva Evropské unie nalezneme v primárním právu s tím, že unijní 

právo platí v podstatě na celém území EU a výjimky z této zásady pak 

nalezneme v právu primárním, či výjimečně v právu sekundárním.  

Důležité pro problematiku územní působnosti je, jak říká Ziller, že: 

„Evropská unie není státem a jako taková nemá své vlastní území.“165 Územní 

působnost Smluv vymezuje článek 52 odst. 1 SEU, v němž je řečeno, že se 

Smlouvy vztahují na všechny členské státy, jež jsou v něm vyjádřeny, z čehož 

vyplývá závěr, že území EU je tvořeno územím jejích členských států a dle 

mezinárodního práva se Smlouvy užijí na všech územích, na nichž mají 

svrchovanost či vykonávají jurisdikci členské státy EU. Územní působnost 

Smluv je dále specifikována v článku 349 SFEU a v článku 355 SFEU, na které 

odkazuje článek 52 odst. 2 SEU. 

Působnost Smluv se vztahuje také na: vzdušný prostor; mořské vody 

pod jurisdikcí členského státu; teritoriální vody; rybolovné oblasti či výlučné 

ekonomické zóny, společně s kontinentálním šelfem. Takto mají Smlouvy 

územní působnost vůči všem právním vztahům, jež spadají pod rámec území 

EU. A to podle: 

1) místa, kde tyto vztahy vznikly, 

2) místa, kde jsou tyto vztahy účinné, 

3) či z důvodu dostatečně těsného spojení s právem členského státu a tedy 

i relevantními normami práva unijního.166  

                                                   
165 ZILLER, Jacques. The European Union and The Territorial Scope of European Territories. Victoria 
University of Wellington Law Review, 2007, Vol. 38, Issue 1, pp. 51-64, s. 51 (překlad autora). 
166 LENAERTS, op. cit. 151, s. 435. 
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Změna hranic členského státu má za následek zároveň také změnu 

hranic EU. Pokud členský stát získá území, pak se toto území stane taktéž 

územím EU, zatímco pokud o území přijde, tak toto území již není územím EU 

a unijní právo na něm již nemá působnost (jsou možné výjimky). K tomu není 

potřeba změn Smluv. Ke změně v působnosti unijního práva dochází také 

v případě, kdy je změněn statut postavení území, jež spadá pod svrchovanost 

členského státu.167 

Dále je nutné poznamenat, že přestože mají právní prameny vydávané 

unijními institucemi zpravidla stejnou územní působnost jakožto Smlouva, na 

níž jsou založeny, tak čas od času tyto prameny mohou mít územní působnost 

rozdílnou – zvláštní. Například právní úprava spadající pod oblast celní unie 

nemusí mít působnost na určitém území spadajícím pod jurisdikci členského 

státu EU. Případně směrnice a nařízení mohou mít působnost i na územích, jež 

nepatří do EU – například Monako spadá pod celní unii EU, unijní právo ve 

věcech bankovek a mincí se zase vztahuje například na Vatikán a další území 

států, které na základě dohod získaly právo užívat jako svou měnu Euro. Dále 

má pak na základě mezinárodních smluv značná část unijního práva 

působnost i ve třetích státech (zejména v těch, které jsou součástí Evropského 

hospodářského prostoru). Někdy je také místní působnost unijního práva 

závislá na okolnostech, k nimž dochází mimo území členských států – tak je 

tomu často v oblasti unijní obchodní politiky, kdy například mohou unijní 

opatření ukládat povinnosti i neunijním podnikům, jež mají jednat v souladu 

s těmito opatřeními i mimo unijní území. Dále se pak například unijní soutěžní 

právo může vztahovat na podniky, které působí v Unii, ale nebyly v ní založeny 

a ani nespadají pod právní režim některého z členských států EU.168 Působnost 

                                                   
167 Volně z LENAERTS, op. cit. 151, s. 438-440. 
168 Tamtéž, s. 440-441. 
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unijního práva není omezena ani, pokud členský stát nemá kontrolu nad částí 

svého území.169 

Z toho co bylo řečeno výše, vyplývá, že i přestože nám článek 52 odst. 1 

SFEU v podstatě říká, že unijní právo má působnost na území všech členských 

států EU, tak existují různé výjimky a územní působnost unijního práva tak 

můžeme rozdělit do těchto tří skupin: 

1) plná územní působnost práva EU, 

2) omezená územní působnost práva EU, 

3) území, na nichž nemá právo EU působnost. 

2.2.1 Plná územní působnost unijního práva 

Plná územní působnost unijního práva se dle článku 52 odst. 1 SEU 

realizuje na kontinentálním území členských států, dle článku 355 odst. 4 

SFEU na finských Alandách a dle článku 355 odst. 3 SFEU na územích, kde 

odpovědnost za jejich zahraniční vztahy převzal určitý členský stát Unie.170 

2.2.2 Omezená územní působnost unijního práva 

Unijní právo má omezenou územní působnost především v zámořských 

územích členských států Evropské unie. Území, kde má právo Evropské unie 

omezenou působnost jsou vymezena: 

1) v článku 349 SFEU na Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, 

Réunion, ostrov Svatého Bartoloměje, Svatého Martina, Azory, 

Madeiru a Kanárské ostrovy. Na těchto územích s ohledem na jejich 

strukturální a hospodářskou situaci přijímá Rada na návrh Komise a 

po projednání s Evropským parlamentem opatření, jež jsou zaměřena 

na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv a to včetně společných 

                                                   
169 SVOBODA, op. cit. 43, s. 84. 
170 Tamtéž, s. 83. 
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politik. Tato opatření se týkají především oblastí celní a obchodní 

politiky, svobodných pásem, politiky rybolovu a zemědělství, politiky 

daní, zásobování surovinami a základním spotřebním zbožím, státních 

podpor a podmínek týkajících se přístupu k horizontálním unijním 

programům a strukturálním fondům. Tato opatření nemají narušovat 

integritu a soudržnost unijního právního řádu.171 Tato území se 

nazývají nejvzdálenější regiony. V těchto regionech se právo Evropské 

unie užije vždy, pokud není řečeno jinak. Základním pravidlem je 

snaha o plnou inkorporaci těchto zemí do unijního práva s tím, že se 

musí brát v potaz specifika jednotlivých zemí. Historicky se status 

nejvzdálenějších regionů vyvíjel při neustálých změnách v názoru, 

jestli tyto regiony mají být plně inkorporovány do působnosti unijního 

práva či jestli mají být brány v potaz objektivní rozdílné faktory, čímž 

by docházelo ke vzniku rozdílů mezi těmito regiony a regiony s plnou 

působností unijního práva (tedy by byly „diferenciovány“), tento spor 

je jádrem právního statutu těchto regionů. Přestože zpočátku bylo 

presumováno, že unijní právo se užívá v těchto regionech plně, tak 

veškerá ustanovení primárního práva týkající se těchto regionů 

dovolovala výrazná odchýlení od této presumpce. Lisabonská smlouva 

podstatně změnila dosavadní jádro úpravy působnosti unijního práva 

v těchto regionech (všechny dosavadní prameny práva obsahovaly 

jednoznačné ustanovení, že se Smlouvy aplikují na nejvzdálenější 

regiony) a dala v článku 355 odst. 1 SFEU vyváženější formulaci: 

„Ustanovení Smluv se vztahují na Guadeloupe, Francouzskou Guayanu, 

Martinik, Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeiru a 

Kanárské ostrovy v souladu s článkem 349.“ Tímto tedy i primární 

právo ustanovilo diferenciaci působnosti unijního práva v těchto 

regionech. Zdrojem odchylek ve prospěch nejvzdálenějších regionů je 

                                                   
171 Čl. 349 SFEU. 
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článek 349 SFEU, v němž jsou ve větě druhé stanoveny oblasti, v nichž 

mohou být přijímána odchylná opatření. Například v oblasti 

zemědělství bývají přijímány zvláštní opatření týkající se tradičních 

produktů produkovaných v daných nejvzdálenějších regionech jako je 

cukr, ananas, rýže, banány a další, kdy tato opatření mají zaručovat 

jejich produkci a ceny, zajišťovat kompenzační podporu za jejich 

produkci a import či zajišťovat specifické dohody o dodávkách těchto 

produktů. Zvláštní opatření obsažená v článku 349 SFEU jsou tedy 

nezbytná k tomu, aby statut nejvzdálenějších regionů byl ku 

prospěchu těmto zemím.172 

2) V článku 355 odst. 2 SFEU na zámořské země a území uvedená 

v příloze II SFEU, na která se vztahuje zvláštní druh přidružení 

upravený v části čtvrté SFEU. Těmito územími jsou: Grónsko, Nová 

Kaledonie a závislá území, Francouzská Polynésie, Francouzská jižní a 

antarktická území, ostrovy Wallis a Futuna, Mayotte, Saint-Pierre a 

Miquelon, Aruba, Nizozemské Antily, Anguilla, Kajmanské ostrovy, 

Falklandy, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Montserrat, 

Pitcairn, Svatá Helena a závislá území, Britské území v Antarktidě, 

Britské indickooceánské úzmí, Turks a Caicos, Britské Panenské 

ostrov, Bermudy.173 Část čtvrtá SFEU se týká přidružení zámořských 

zemí a území. Účelem přidružení států, které jsou vymezeny v příloze 

II a jež mají zvláštní vztah k Dánsku, Francii, Nizozemsku či Velké 

Británii, je podpoření ekonomického a sociálního rozvoje těchto zemí a 

území a navození úzkých hospodářských vztahů mezi Unií a nimi. 

Takové přidružení pak má hlavně podporovat zájmy a blahobyt 

                                                   
172 Volně z KOCHENOV, Dimitry. The application of EU Law in the EU's overseas regions, countries, 
and territories after the entry into force of the Treaty of Lisbon. Michigan State Journal of International 
Law, 2012, Vol. 20, Issue 3, pp. 669-743, s. 693-717. 
173 Viz čl. 355 odst. 2 SFEU a příloha II SFEU. 
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obyvatel těchto regionů.174 Dle článku 199 SFEU přidružení sleduje 

tyto cíle: 

1) uplatňování stejného zacházení členskými státy při 

obchodování s těmito zeměmi a územími, jaké by si 

poskytovali navzájem dle Smluv a také jaké daný členský 

stát uplatňuje vůči evropskému státu, s nímž má zvláštní 

vztahy, 

2) podílení se členských států na investicích za účelem 

postupného rozvoje těchto zemí a území, 

3) na investicích financovaných EU se mohou účastnit za 

stejných podmínek fyzické i právnické osoby, jež jsou 

státními příslušníky členských států či těchto zemí a území, 

4) státní příslušníci a společnosti těchto zemí a území mají 

stejné právo na usazování a uplatní se stejná ustanovení a 

postupy, jako by se uplatnily mezi členskými státy 

navzájem – tedy je vyloučena jakákoli diskriminace v této 

oblasti, pokud nestanoví právní předpisy přijaté dle článku 

203 SFEU něco jiného.175 

Články 200 a 201 se pak zabývají cly na zboží s tím, že: „Cla na zboží 

pocházející z těchto zemí a území jsou při dovozu do členských států 

zakázána tak, jak jsou zakázána cla mezi členskými státy v souladu s 

ustanoveními Smluv.“176 A dále také: „Cla na zboží pocházející ze 

členských států a z ostatních zemí a území jsou při dovozu do každé země 

nebo území zakázána v souladu s článkem 30.“177 Zároveň však mohou 

země a území vybírat cla nutná pro jejich rozvoj či industrializaci, 

případně také cla, jež mají fiskální povahu a jsou příjmem jejich 

                                                   
174 Čl. 198 SFEU. 
175 Čl. 199 SFEU. 
176 Viz čl. 200 odst. 1 SFEU. 
177 Viz čl. 200 odst. 2 SFEU. 
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rozpočtu.178 Volný pohyb pracovníků z těchto zemí a území v členských 

státech a volný pohyb pracovníků z členských států v těchto zemích a 

územích (krom ustanovení, která se týkají ochrany zdraví, veřejné 

bezpečnosti a veřejného pořádku) je upraven akty, které jsou přijímány 

dle článku 203 SFEU.179 Opatření EU týkající se přidružení upravuje 

článek 203 SFEU takto: „Rada na návrh Komise jednomyslně na základě 

zkušeností získaných z přidružení zemí a území k Unii a na základě zásad 

vymezených Smlouvami stanoví podrobnosti a postup pro přidružování 

zemí a území k Unii. Pokud dotyčná ustanovení přijímá Rada zvláštním 

legislativním postupem, rozhoduje na návrh Komise jednomyslně po 

konzultaci s Evropským parlamentem.“ V těchto zemích se na rozdíl od 

nejvzdálenějších regionů unijní právo použije jen, pokud je tak výslovně 

stanoveno. 

3) V článku 355 odst. 3 a 5 SFEU jsou vymezena území „sui generis“, což 

jsou území, na nichž dochází k velice netypické aplikaci unijního práva, 

kdy v některých takovýchto územích má unijní právo velice širokou 

působnost a v některých téměř žádnou. Sui generis území nemusí být 

jmenováno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, pokud naplňuje 

uvedené znaky, jako je to například s Gibraltarem – ten patří pod 

ustanovení 355 odst. 3 SFEU, jelikož nad jeho zahraničními vztahy 

převzala odpovědnost Velká Británie. V článku 355 odst. 5 písm. c) je 

stanoven právní režim ostrovu Man a britských Normanských ostrovů, 

na které se ustanovení Smluv vztahují jen v míře nutné k zajištění 

aplikovatelnosti pravidel, jež jsou upraveny ve Smlouvě o přistoupení 

nových členských států k Evropskému společenství a k Evropskému 

společenství pro atomovou energii podepsané 22. 1. 1972. 

                                                   
178 Viz čl. 200 odst. 3 SFEU. 
179 Čl. 202 SFEU. 
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4) Omezenou působnost má právo Evropské unie i na územích států, 

které nejsou členskými státy Evropské unie a to buď na základě 

mezinárodních smluv či norem sekundárního práva Evropské unie. 

Mezi ně patří například Turecko, Švýcarsko a Monako, jež jsou součástí 

celní unie Evropské unie nebo Island, Lichtenštejnsko a Norsko jakožto 

členové Evropského hospodářského prostoru, který rozšiřuje územní 

působnost čtyř základních svobod vnitřního trhu.180 Zvláštní právní 

režim platí ve formálně samostatných státech Monaka a San Marina, 

které s ohledem na svou malou rozlohu udržují s Evropskou unií 

speciální režimy na základě mezinárodních smluv, které mají s Francií, 

respektive s Itálií – jsou díky tomu součástí celní unie a vnitřního trhu 

Evropské unie.181 Andorra je pak na základě dohod s EU součástí unijní 

celní unie182 a součástí eurozóny183. 

 

V oblastech s omezenou působností unijního práva se občané Evropské 

unie často nachází na území, kde evropské právo působnost má, ovšem 

s různými odchylkami. Takovéto odchylky pak mohou působit zmatečně. 

Hlavním důvodem odchylek v územní působnosti na těchto územích je podle 

Kochenova „potřeba přizpůsobit aplikaci práva EU v jednotlivých územích jejich 

hospodářské úrovni, socioekonomickému vývoji, podnebí a dalším podobným 

faktorům.“184 

                                                   
180 SVOBODA, op. cit. 43, s. 84. 
181 TICHÝ, op. cit. 42, s. 38-39. 
182 Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and 
the Principality of Andorra, 1990 ÚV L 374/14. 
183 Monetary Agreement between the European Union and the Principality of Andorra, 2011 ÚV C 
369/1. 
184 KOCHENOV, op. cit. 172, s. 679 (překlad autora). 
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2.2.3 Území bez působnosti práva EU 

Právo Evropské unie se neuplatní v zámořských zemích, jež udržují 

zvláštní vztahy se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a 

nejsou uvedena v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie185, na území 

Faerských ostrovů186 a na území výsostných oblastí Spojeného království 

Akrotiri a Dhekalia na Kypru.187 Po zisku autonomie zvláštní právní režim platí 

ve formálně samostatných státech Monaka a San Marina, které s ohledem na 

svou malou rozlohu udržují s Evropskou unií speciální režimy na základě 

mezinárodních smluv, které mají s Francií, respektive s Itálií – jsou díky tomu 

součástí celní unie a vnitřního trhu Evropské unie. Dále pak Grónsko, ač patří 

pod Dánsko, nepodléhá právnímu režimu Evropské unie, jelikož po zisku 

autonomie byla jeho příslušnost k EHS zrušena.188 Ovšem vztahuje se na něj 

část IV SFEU o přidružení zámořských zemí a území, v případě, že zvláštní 

ustanovení v Protokolu o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko připojeném 

ke Smlouvám nestanoví něco jiného.189 

2.2.4 Územní působnost SESAE 

SESAE má širší působnost než SEU a SFEU, jelikož se její ustanovení dle 

článku 198 vztahují na veškerá evropská území členských států (i na území 

států, za jejichž zahraniční vztahy členské státy odpovídají) a bez omezení na 

mimoevropská území podléhající jejich jurisdikci. SESAE se vztahuje také na 

Alandské ostrovy a nevztahuje se na: Faerské ostrovy; území Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska na Kypru; zámořské země a území 

udržující zvláštní vztahy se Spojený královstvím Velké Británie a Severního 

Irska, jež nejsou uvedeny v Příloze II SEU a SFEU. Na Normandské ostrovy a 

ostrovy Man se ustanovení této smlouvy vztahují jen v míře nutné k zajištění 

                                                   
185 Čl. 355 odst. 2 SFEU. 
186 Čl. 355 odst. 3 písm. a) SFEU. 
187 Čl. 355 odst. 3 písm. b) SFEU. 
188 TICHÝ, op. cit. 42, s. 38-39. 
189 Čl. 204 SFEU. 
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užívání úpravy předvídané pro dané ostrovy smlouvou o přistoupení nových 

členských států k EHS a ESAE ze dne 22. 1. 1972.190 

 

2.3 Osobní působnost práva EU  

Osobní působnost unijního práva odpovídá na otázku, na koho se unijní 

právo vztahuje. Dle Tomáška není osobní působnost práva Evropské unie 

kategorií homogenní a to na rozdíl od jiných právních odvětví, kde osobní 

působnost jest homogenní.191 To znamená, že působnost unijního práva může 

mít rozdílnou povahu vůči různým adresátům, což je dle Tomáška závislé na 

„způsobu a míře svěření pravomocí z členských států na Unii.“192 

Rozlišují se tři základní druhy subjektů, na které se vztahuje unijní 

právo. Jsou jimi:193 

1) evropská unie a její orgány, které mají právní subjektivitu a jednají 
v mezích svěřených pravomocí, 

2) členské státy a jejich orgány, 

3) ostatní subjekty práva členských států. 

 

2.3.1 Evropská unie a její orgány 

Unijní právo se aplikuje jak na samotnou Evropskou unii, tak i na ESAE, 

kdy oba tyto subjekty mají právní subjektivitu, jak říká článek 47 SFEU: „Unie 

má právní subjektivitu.“ A článek 184 SESAE: „Společenství má právní 

                                                   
190 Čl. 198 SESAE. 
191 TOMÁŠEK, op. cit. 35, s. 58.  
192 Tamtéž. 
193 Členění převzato ze SVOBODA, op. cit. 43, s. 81-83. 
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subjektivitu.“ EU i ESAE vykonávají své pravomoci na základě principu 

svěřených pravomocí, což platí především pro unijní orgány.194 

Unijní orgány se obecně dělí na orgány a instituce, přičemž hlavním 

rozdílem je to, že pouze orgány mají rozhodovací pravomoc. Orgány EU jsou: 

Evropský parlament, Evropská rada, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr 

Evropské unie, Evropská centrální banka, Účetní dvůr. Institucemi jsou 

zbývající orgány, včetně Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. 

K jiným orgánům unie pak patří orgány interinstitucionální (Evropský úřad 

pro výběr pracovníků EU), decentralizované orgány (agentury, jež mají právní 

subjektivitu) a další agentury SZBP.195 Přičemž každý orgán smí jednat jen 

v mezích působnosti, co mu byla Smlouvami svěřena a nesmí jednat v rozporu 

s postupy, podmínkami a cíli ve Smlouvách stanovenými.196 

2.3.2 Členské státy a jejich orgány 

Členství v Evropské unii pro státy znamená, že unijní právo nejen 

vytváří či se podílí na jeho tvorbě, ale jsou zároveň i jeho adresáty.197 Za 

členský stát se považuje celý stát se všemi svými orgány a územními částmi.198 

Že je členský stát adresátem unijního práva výslovně upravuje například 

článek 288 SFEU v pododstavci týkajícím se směrnic, jež říká: „Směrnice je 

závazná pro každý stát, kterému je určena…“ Některé právní normy unijního 

práva jsou určeny pouze konkrétním orgánům členských států.199 Unijní 

právní předpisy se však ne vždy vztahují na všechny členské státy. Je tomu tak, 

pokud tak unijní právní předpisy samy stanoví. Z článku 288 SFEU vyplývá, že 

směrnice nemusí být určeny všem členským státům – mohou být určeny 

jednomu členskému státu, skupině členských států nebo jak je nejčastější – 

                                                   
194 SVOBODA, op. cit. 43, s. 81. 
195 FUNTA, Rastislav; NEBESKÝ, Štefan; JURIŠ, Filip. Právo Európskej únie. Brno: Tribun EU, 2014. 
Librix.eu, s. 99. 
196 Viz čl. 13 odst. 2 SEU. 
197 SVOBODA, op. cit. 43, s. 81. 
198 Viz TICHÝ, op. cit. 42, s. 39. 
199 Tamtéž. 
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všem členským státům. Ani nařízení se nemusí vždy vztahovat na všechny 

státy Unie, což je ovšem velice výjimečné200.  

Pod pojem členský stát spadají jeho: státní orgány; státní orgány ústavně 

nezávislé, zejména soudy; decentralizované místní orgány; veřejné podniky a 

úředníci těchto orgánů.201 

Pojem státní orgán definoval ESD v rozhodnutí Foster, kdy v bodě 18 

stanovil, proti komu se mohou subjekty práva dovolávat ustanovení směrnic: 

„Soudní dvůr připustil, že se procesně způsobilé subjekty mohou dovolávat 

bezpodmínečných a dodatečně přesných ustanovení směrnice vůči organizacím 

nebo útvarům, které jsou podřízeny svrchované moci nebo dohledu státu nebo 

vůči těm, které disponují mimořádnými pravomocemi vymykajícími se těm, které 

vyplývají z pravidel uplatňovaných mezi soukromými osobami.“202 Tento 

rozsudek také stanovil působnost unijního práva vůči veřejným podnikům a to 

když v bodě 20 určil, že z jeho předchozích úvah „vyplývá, že se v každém 

případě mezi organizačními jednotkami vůči, kterým lze namítat ustanovení 

směrnice, jež mohou mít přímé účinky, objevuje organizace, která byla pověřena 

podle aktu veřejného orgánu plnit službu veřejného zájmu za dohledu tohoto 

orgánu a která disponuje za tímto účelem mimořádnými pravomocemi vzhledem 

k pravidlům, jež lze uplatnit ve vztazích mezi soukromými osobami, ať už je její 

právní forma jakákoliv.“203 O úřednících státních orgánů pak hovoří ESD 

v rozhodnutí ve věci A.G.M., kdy se v bodě 66 vyslovil, že „členskému státu jsou 

přičitatelné úředníkovy výroky, které vzhledem k jejich formě a k okolnostem 

vyvolají u jejich adresátů dojem, že se jedná o oficiální stanovisko zastávané 

                                                   
200 Viz například nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání 
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, 2001 ÚV L 12/1, jež se nevztahuje 
na Dánsko. 
201 SVOBODA, op. cit. 43, s. 81. 
202 Bod 18 rozsudku ve věci C-188/89 A. Foster a další proti British Gas plc, Informační systém pro 
implementaci práva EU. Revidovaný překlad rozsudku Soudního dvora / Soudu prvního stupně ES 

Foster a další/British Gas. Úřad vlády ČR[online]. 2011 [cit. 2016-12-26]. Dostupné z: 
<https://isap.vlada.cz/kopie/revize.nsf/2fd339ed5be822e2c12578680031b2ae/21620D76215C82C
1C1257BF00045037A/$FILE/61989J0188.pdf>. 
203 Foster, op. cit. 202, bod 20. 

https://isap.vlada.cz/kopie/revize.nsf/2fd339ed5be822e2c12578680031b2ae/21620D76215C82C1C1257BF00045037A/$FILE/61989J0188.pdf
https://isap.vlada.cz/kopie/revize.nsf/2fd339ed5be822e2c12578680031b2ae/21620D76215C82C1C1257BF00045037A/$FILE/61989J0188.pdf
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státem, a nikoli soukromé názory úředníka. Pro přičitatelnost výroků úředníka 

státu je rozhodující, zda adresáti těchto výroků mohou za daných okolností 

důvodně předpokládat, že se jedná o postoj, který úředník zaujímá z titulu své 

funkce.“204  

2.3.3 Ostatní subjekty 

 Ostatními subjekty jsou myšleny osoby fyzické, právnické a jiné 

subjekty, které nemusí mít právní subjektivitu.  

2.3.3.1 Fyzické osoby 

Původní zakládací smlouvy přiznávaly práva pouze příslušníkům 

členských států, jež byli zapojeni do ekonomických aktivit, unijní legislativa a 

judikatura ESD však rozšiřovala působnost unijního práva postupně i na 

příslušníky členských států, kteří do ekonomických aktivit zapojeni nebyli a 

navíc též na příslušníky třetích států, kteří jsou na příslušnících členských 

států závislí. Průlomovým pak bylo zavedení unijního občanství, jímž Smlouvy 

přiznávají občanům členských států unijní občanství a práva, která z takového 

statutu vyplývají. Právní akty přijaté unijními orgány tedy přiznávají práva a 

ukládají povinnosti všem subjektům, jež spadají pod jejich působnost a to 

často i bez toho, aby byla brána v potaz jejich státní příslušnost s tím, že tyto 

subjekty se pak mohou domáhat daných práv před svými domácími soudy.205 

Zvláštní ochranu přiznává LZPEU dětem, pracovníkům a rodině.206 

2.3.3.1.1 Příslušníci členských států 

Státní příslušnost fyzické osoby k některému z členských států EU 

automaticky zakládá dané osobě unijní občanství207. Smyslem unijního 

                                                   
204 C-430/07 A.G.M.-COS.MET Srl proti Suomen valtio a Tarmo Lehtinen, Sb. rozh. 2007, s. I-2749, 
ECLI:EU:C:2007:213, bod 66. 
205 LENAERTS, op. cit. 151, s. 429. 
206 Viz články 30 a 32, 33 Listiny základních práv EU, 2012 ÚV C 326/391. 
207 Viz čl. 20 odst. 1 SFEU. 
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občanství je dle Tichého „sjednotit některé aspekty právního postavení osob 

v EU a dát mu tak společný základ.“208 Je nutné poznamenat, že unijní občanství 

nenahrazuje občanství členského státu, nýbrž jej pouze doplňuje a vztahuje se 

jen na osoby fyzické, nikoliv právnické. Z unijního občanství plynoucí práva 

smí užívat i osoba, jež má současně s unijním občanstvím i občanství třetího 

státu, pokud je to pro ni výhodnější a také občan, jenž je státním příslušníkem 

více členských států smí uplatňovat svá práva jakožto cizinec i ve svém 

domovském státě a to i přesto, že jeho domácí státní příslušnost se jeví 

účinnější.209 

Článek 20 odst. 2 SFEU vymezuje práva a povinnosti, která náleží 

unijním občanům, jsou jimi: 

1) svoboda pohybu a pobytu, 

2) aktivní a pasivní volební právo ve volbách do Evropského 

parlamentu a ve volbách obecních v členském státě, kde mají 

bydliště a to bez toho, aby byli diskriminováni, 

3) právo na diplomatickou a konzulární ochranu na území třetího státu, 

na němž nemá členský stát EU, jehož je státním příslušníkem své 

zastoupení a to také aniž by byli diskriminováni, 

4) právo petiční vůči Evropskému parlamentu, 

5) právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv, 

6) právo obracet se na orgány a poradní instituce EU v jednom z jazyků 

Smluv a také právo obdržet odpověď v daném jazyce. 

Práva spojená se statutem unijního občanství jsou těsně navázána na 

zákaz diskriminace upravený v článku 18 SFEU, který říká, že „je zakázána 

jakákoliv diskriminace na základě státní příslušnosti.“ Přesto však relativně 

často dochází k obrácené diskriminaci statických unijních občanů na úkor 

                                                   
208 TICHÝ, op. cit. 42, s. 85. 
209 Tamtéž, s. 85. 
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občanů dynamických, jak bylo zmíněno výše210. Existuje tedy rozdělení 

unijních občanů na občany statické (nevykonávající právo volného pohybu) a 

občany dynamické (vykonávající právo volného pohybu), přičemž se dle 

ESD211 některé právní předpisy vztahují pouze na unijní občany dynamické212. 

2.3.3.1.2 Příslušníci třetích zemí 

Státní příslušníci třetích zemí původně nespadali pod jednotný právní 

status, kterým by unijní právo upravovalo jejich práva a povinnosti, především 

právo vstupu na území Unie. V důsledku zrušení kontrol osob prováděných na 

vnitřních hranicích však členské státy musely stanovit společná imigrační 

pravidla, přičemž společná vízová, azylová a imigrační politika se v EU 

uplatňuje již od přijetí Amsterodamské smlouvy a dnes je tato oblast upravena 

v hlavě páté, části třetí SFEU, nazvané Prostor svobody, bezpečnosti a práva. 

Určitá práva státním příslušníkům třetích zemí plynou také díky tomu, že jsou 

rodinnými příslušníky unijního občana či na základě smluv přijatých mezi 

jejich zeměmi a Unií213. Také je nutné poznamenat, že s osobami, které nemají 

žádné občanství, se zachází „jako se státními příslušníky třetích zemí.“214 

2.3.3.2 Právnické osoby 

Státní příslušnost právnických osob je posuzována dle místa, kde mají 

tyto osoby sídlo a musí být přidělována právnickým osobám z jiného 

členského státu, aniž by došlo k jejich diskriminaci. Právnické osoby tradičně 

dělíme na právnické osoby práva soukromého a právnické osoby práva 

veřejného, přičemž obě tyto kategorie mohou mít prospěch z unijního práva 

(především v oblasti usazování/podnikání a služeb, kdy je jejich statut za 

tímto účelem maximálně přiblížen statutu fyzických osob). Zvláštní význam 

                                                   
210 Kapitola 2.1.3.4. 
211 Viz například rozhodnutí ve věci McCarthy, op. cit. 46.  
212 Viz např. směrnice 2004/38, op. cit. 45, která se dle ESD vztahuje pouze na občany dynamické. 
213 LENAERTS, op. cit. 151, s. 429-430. 
214 Viz čl. 67 odst. 2 SFEU. 
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mají právnické osoby, jimiž jsou obchodní společnosti a organizace pracovníků 

a zaměstnavatelů. Určitá práva či povinnosti plynou z unijního práva také 

právnickým osobám, které nemají sídlo na území členského státu Evropské 

unie. A to buď z důvodu místa, na němž dochází k určité činnosti (například 

v oblasti hospodářské soutěže, kdy v případě, že cizí právnické osoby 

vykonávají hospodářskou činnost na unijním území, pak se právní normy 

týkající se této oblasti uplatní i na ně a to přesto, že na takovém území nemají 

sídlo ani pobočku) či jakožto důsledek zvláštních ustanovení unijního práva.215  

2.3.3.3 Jiné subjekty, jež nemusí mít právní subjektivitu 

Jinými subjekty, které mohou být adresáty unijního práva, jsou pak 

podniky ve věcech hospodářské soutěže, kdy jim Unie smí stanovit povinnosti 

i přestože tyto subjekty nemají právní subjektivitu. Dále pak mohou být 

adresáty hospodářských sankcí ve vnějších vztazích také skupiny a nestátní 

objekty, aniž by bylo nutné, aby měly právní subjektivitu, k čemuž došlo 

například při uvalování sankcí na teroristickou síť Al-Kajdá.216 

 

2.4 Časová působnost práva EU  

Časová působnost unijního práva odpovídá na otázku, kdy se uplatní 

daná právní úprava, tedy úzce souvisí s platností a účinností právního 

předpisu a také s možností jeho zpětné účinnosti. Jak bude řečeno níže, pojem 

platnosti v unijním právu na rozdíl od českého práva splývá s pojmem 

účinnosti. Zároveň se v této kapitole zmíním o pravé a nepravé retroaktivitě 

unijního práva. 

Smlouva o fungování Evropské unie i Smlouva o Evropské unii v sobě 

(článek 356 SFEU a článek 53 SEU) mají obsaženo, že jsou uzavřeny na dobu 

                                                   
215 SVOBODA, op. cit. 43, s. 83. 
216 Tamtéž. 
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neurčitou. K tomu říká Tichý: „dnem vstupu v platnost zakládacích smluv (1. 12. 

2009) začalo platit primární právo, tj. zakládací smlouvy a jako jejich součást 

Protokoly…“217 Dále pak správní akty práva sekundárního a terciárního, jež 

byly přijaty dle dřívějších, Lisabonskou smlouvou změněných nebo zrušených 

ustanovení, zůstaly i nadále v platnosti a to s tou výjimkou, kdy by byly 

jmenovitě zrušeny.218 

2.4.1 Platnost a účinnost unijního práva a jeho retroaktivita 

Platností právního aktu se rozumí „skutečnost, že se stal součástí 

právního řádu, zejména že byly splněny formální předpoklady jeho přijetí…“219 

Vznik povinností a práv adresáta právní normy se ovšem neváže na její 

platnost, ale na účinnost, jíž je platnost podmínkou. Tichý uvádí, že platnost 

evropského práva má dva rozměry, které zrcadlí rozdílný náhled na význam 

pojmu platnosti: 

1) unijní náhled spojuje platnost právní normy se splněním vnitřních 

podmínek pro vznik právní normy, jimiž jest chápána u práva 

primárního ratifikace členskými státy a u práva sekundárního jeho 

přijetí orgánem oprávněným, stanoveným kvorem a potřebným 

počtem hlasů, 

2) náhled členského státu na význam platnosti právního aktu, jenž má 

být na jeho území prováděn a jehož legislativní orgány takový akt 

nepřijaly, jest dán: 

a. podmínkou přímého účinku a přednosti normy, 

b. vlastností, jež umožní „aby členský stát přijal za součást 

vnitrostátního práva i ty akty acquis communautaire, které 

nejsou bezprostředně použitelné, a proto nemají přímý 

                                                   
217 TICHÝ, op. cit. 42, s. 39. 
218 Tamtéž. 
219 Tamtéž, s. 261. 
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účinek…“220. Takovéto akty jsou však i přesto součástí unijního 

právního řádu.221 

Závaznost právní normy je jednou z jejích základních vlastností, jelikož 

„subjekty závazné normy jsou povinny se podle ní chovat.“222 Dle Svobody v sobě 

evropskoprávní pojetí závaznosti spojuje jak účinnost právní normy, tak její 

právní moc a význam závaznosti pak spatřuje v tom, že je „základem přímé 

použitelnosti, přímého účinku a nepřímého účinku…“223 Závaznost je tedy 

společně s platností předpokladem účinnosti právní normy. 

Podstatným rozdílem mezi právním řádem českým a unijním je ten, že 

unijní právo nerozlišuje mezi pojmy vstupu v platnost a nabytím účinnosti. 

V našem právním řádě norma vstupuje v platnost jejím vyhlášením a nabývá 

účinnosti v okamžiku, kdy začíná působit. Unijní právo oba tyto pojmy bere 

jakožto synonyma, které dle unijního práva označují okamžik, kdy právní 

norma začíná vyvolávat právní účinky, přičemž unijní legislativa užívá pojem 

vstup v platnost.224 Tak tedy účinnost označuje „okamžik, od kterého je nutno 

podle právní normy postupovat, ji používat a dodržovat, nebo kdy má její 

používání skončit.“225 Platnost se dle našeho právního řádu na rozdíl od řádu 

unijního nerovná účinnosti. K platnosti unijních právních předpisů se vztahuje 

článek 297 odst. 1, SFEU, třetí věta: „Legislativní akty se vyhlašují v Úředním 

věstníku Evropské unie. Vstupují v platnost dnem, který je v nich stanoven, jinak 

dvacátým dnem po vyhlášení.“ SFEU tedy užívá pojem vstupu v platnost na 

situaci, kterou by náš právní řád podřadil pod pojem nabytí účinnosti. Aby to 

však nebylo tak jednoduché, tak některé právní předpisy krom určení dne, kdy 

je daný právní předpis vyhlášen a dne, kdy vstupuje v platnost, obsahují taktéž 

datum, ke kterému nastává použitelnost některých jeho ustanovení či celého 

                                                   
220 TICHÝ, op. cit. 42, s. 262. 
221 Tamtéž. 
222 SVOBODA, op. cit. 43, s. 117. 
223 Tamtéž, s. 118. 
224 TOMÁŠEK, op. cit. 35, s. 60. 
225 TICHÝ, op. cit. 42, s. 262. 
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právního předpisu. Datem použitelnosti pak je stanovena účinnost předpisu či 

jeho konkrétních ustanovení na datum odlišné od data vstupu v platnost. Užití 

tohoto třetího pojmu mi přijde vhodné v situaci, kdy normotvůrce chce, aby 

účinnost konkrétního či konkrétních ustanovení daného právního předpisu 

nastala později, než jak je tomu s ostatními ustanoveními, u nichž není 

zapotřebí tak dlouhá vacatio legis226 či pokud zamýšlí, aby některé právní 

předpisy či jejich určitá ustanovení působila retroaktivně227. Není mi však 

zcela zřejmé, proč některé předpisy obsahují datum použitelnosti i datum 

vstupu v platnost228, když by v nich stačilo stanovit den vstupu v platnost na 

zamýšlený den, od něhož má být účinné (namísto data použitelnosti), jako je 

tomu v jiných předpisech229 a takové užití pojmu použitelnosti mi přijde 

zbytečné. 

Nabytím účinnosti právní norma okamžitě působí a zároveň také 

upravuje i právní vztahy stávající, užije se tedy i na následky, jež vyplynuly 

z právních skutečností, k nimž došlo v době účinnosti právní normy dřívější 

s výjimkou, kdy by takovéto působení bylo v rozporu se zásadou legitimního 

očekávání. Tuto vlastnost právní normy české právo nazývá nepravou 

                                                   
226 Viz například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 
o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), 2008 ÚV L 177/6, které v bodě 29 stanoví, 
že toto nařízení se použije až od 17. 12. 2009 a to s výjimkou článku 26, který se použije od 17. 6. 2009 
a to přesto, že toto nařízení vstoupilo v platnost již dne 24. 7. 2008. Nebo také nařízení Komise (EU) 
č. 932/2012 ze dne 3. října 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing bubnových sušiček pro domácnost, 2012 ÚV L 
278/1, které sice vstoupilo v platnost dne 1. 11. 2012, avšak dle článku 8(2) se použije ode dne 1. 11. 
2013 a to navíc se dvěma výjimkami, kdy obecné požadavky na ekodesign stanovené v příloze I bodě 1 
podbodech 1 a 2 se použijí až ode dne 1. 11. 2014 a zvláštní požadavky na ekodesign stanovené 
v příloze I bodě 2 podbodě 2 se použijí ode dne 1. 11. 2015. 
227 Viz například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1383/2014 ze dne 18. prosince 
2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí 
pro Moldavskou republiku, 2014 ÚV L 372/1, které ve svém článku 2 stanoví, že se toto nařízení použije 
již od 1. 8. 2014 a to i přesto, že bylo vyhlášeno dne 3 0. 12. 2014 a k tomu dni také vstoupilo v platnost. 
228 Viz například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 2016 ÚV L 119/1, které 
vstupuje v platnost dne 24. 5. 2016, avšak použitelné je dle článku 99 odst. 2 od 25. 5. 2018. 
229 Viz například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o 
právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, 2007 ÚV L 315/14, které v článku 37 stanoví: 
„Toto nařízení vstupuje v platnost dvacet čtyři měsíce po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.“ 
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retroaktivitou.230 Unijní právo pak tento pojem neužívá a pro takovouto situaci 

užívá označení okamžitá aplikace nového právního předpisu na stávající 

právní vztahy231. ESD řekl, že se v takových případech o retroaktivitu stricto 

sensu nejedná232. V rozhodnutí Westzucker ESD prohlásil, že podle obecně 

přijímaného principu se novější právní akty měnící dřívější právní úpravu 

(pokud není řečeno jinak) užijí i na budoucí následky vztahů, jež vznikly za 

předchozí právní úpravy233. Nepravá retroaktivita tedy je v unijním právu 

přípustná a jest omezena pouze zásadou legitimního očekávání. 

Pravá retroaktivita je unijním právem označovaná čistě jako 

retroaktivita, při níž se jedná o situaci, kdy působnost právní normy „začíná 

v okamžiku, který předchází samotnému vzniku právní normy.“234 Jakmile je 

unijní právní akt retroaktivní, pak je zpravidla protiprávní, jelikož jest 

v rozporu se zásadou právní jistoty. Unijní právo může být retroaktivní jen ve 

zcela výjimečných situacích, pokud je tak vyžadováno na základě obecného 

zájmu a jakmile je zároveň dostatečně respektováno legitimní očekávání osob 

dotčených.235 K tomu se vyjádřil ESD již v rozsudku ve věci Racke, v němž 

stanovil, že jedním ze základních principů právního řádu Společenství je to, že 

opatření tímto Společenstvím přijatá nemají být aplikovatelná na ty, kteří 

neměli možnost se s nimi seznámit236. Přičemž ESD dále řekl, že přestože 

princip právní jistoty obecně brání, aby opatření Společenství působilo zpětně, 

může ve výjimečných případech takové opatření zpětně působit, pokud je tak 

cílem, kterého má být dosaženo, vyžadováno a zároveň jest legitimní 

                                                   
230 TOMÁŠEK, op. cit. 35, s. 60. 
231 Viz například Stanovisko generálního advokáta Darmona ve věci C-246/87 Continentale 
Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken GmbH & Co. v Hauptzollamt München-West, ECR 1989, s. 1151, 
ECLI:EU:C:1989:69, bod 26.  
232 C-74/74 Comptoir national technique agricole (CNTA) SA v Commission of the European 
Communities, ECR 1976, s. 797, ECLI:EU:C:1976:84. 
233 C-1/73 Westzucker GmbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, ECR 1973, s. 723, 
ECLI:EU:C:1973:78, bod 5. 
234 PETRLÍK, David. Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu: s přihlédnutím k právu 
českému, německému a francouzskému. Praha: Linde, 2005, s. 14. 
235 TOMÁŠEK, op. cit. 35, s. 60. 
236 C-98/78 A. Racke v Hauptzollamt Mainz, ECR 1979, s. 69, ECLI:EU:C:1979:14, bod 15. 
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očekávání dotčených respektováno.237 V tomto rozhodnutí tedy ESD stanovil 

dvě základní podmínky přípustnosti retroaktivity: nezbytnost pro dosažení 

účelu obecného zájmu a ochrana legitimního očekávání dotčených osob. Tyto 

dva principy prakticky stojí proti sobě, kdy často dochází k rozporu, zda dát 

přednost obecnému zájmu či ochraně legitimního očekávání jednotlivce. 

Důsledkem takového „souboje principů“ je větší (při preferování obecného 

zájmu) či menší (při preferování legitimního očekávání) pružnost unijní 

legislativy. Další podmínkou retroaktivity je nutnost, aby z obsahu daného 

právního předpisu bylo zřejmé, že může působit zpětně. Tuto podmínku 

vyslovil ESD v rozhodnutí Salumi, v němž stanovil, že právní předpisy 

hmotného práva mohou mít retroaktivní povahu pouze, pokud je tak zřejmé 

z jejich znění, cílů či struktury.238 Poslední podmínkou je nutnost odůvodnění 

případné zpětné účinnosti právního předpisu jeho původcem, kterou stanovil 

ESD v usnesení k věci Ilford239. Výjimka nastává v případě, kdy by měla 

retroaktivita pro adresáty příznivé důsledky, pak by podmínky dosažení 

obecného zájmu, respektování legitimního očekávání adresátů a odůvodnění 

retroaktivity nebyly dle dovození Petrlíka z bodu 47 rozhodnutí ESD ve věci 

Road Air vyžadovány240. Důležitý byl také rozsudek ve věci Kirk, v němž ESD 

vyslovil absolutní zákaz retroaktivity v oblasti trestního práva, kdy určil, že 

trestní odpovědnost za čin spáchaný v minulosti nemůže být založena či 

zpřísněna unijním právním předpisem účinným až po odpovídajícím 

jednání241. Výjimkou může být situace, která by spadala pod článek 7 odst. 2 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který říká, že 

je možné soudit a potrestat osoby za jednání či opomenutí, které by bylo 

v době spáchání trestné dle obecných právních zásad, jež civilizované národy 

                                                   
237 Tamtéž, bod 20. 
238 C- 212 to 217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi and 
others ; Ditta Italo Orlandi & Figlio and Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato, 
ECR 1981, s. 2735, ECLI:EU:C:1981:270, bod 9. 
239 C-1/84 R, Order of the President of the Court of 1 February 1984, Ilford SpA v Commission of the 
European Communities, ECR 1984, s. 423, ECLI:EU:C:1984:41., bod 19. 
240 PETRLÍK, op. cit. 234, s. 85-86. 
241 C-63/83 Regina v Kent Kirk, ECR 1984, s. 2689, ECLI:EU:C:1984:255, bod 21. 
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uznávají. Výjimečná je taktéž situace, kdy by novější právní úprava byla pro 

pachatele příznivější – v takovém případě je retroaktivita unijního práva 

přípustná242. Absolutní zákaz retroaktivity unijních právních předpisů je 

ovšem rozšířen na celou oblast, v níž působí orgány moci veřejné represivně, 

čímž jsou myšleny především správní delikty, které jsou stanoveny v právu 

EU.243 

2.4.2 Časová působnost Smluv 

 Obsahem každé přijaté Smlouvy (SEHS, SESAE, smlouvy pozměňující, 

smlouvy o přistoupení atd.) je čas, kdy daná Smlouva vstoupí v platnost a také 

podmínky, za jakých vstupuje v platnost. Aby jakákoliv Smlouva vstoupila 

v platnost, tak musí být ratifikována všemi smluvními stranami a to takovým 

způsobem, aby tato ratifikace byla v souladu s ústavními požadavky 

jednotlivých smluvních stran.244 Tak například SFEU obsahuje ve větě 

druhé článku 357 ustanovení, které vstup v platnost této smlouvy upravuje 

takto: „Tato smlouva vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po 

uložení ratifikační listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední. 

Jestliže ji však uloží méně než patnáct dní před počátkem následujícího měsíce, 

vstupuje smlouva v platnost až prvním dnem druhého měsíce následujícího po 

tomto uložení.“ 

Omezené trvání měla jako jediná SESUO, jejíž platnost vypršela dne 23. 

7. 2002. Všechny ostatní Smlouvy byly uzavřeny na dobu neurčitou.245  

                                                   
242 C-387/02, C-391/02 a C-403/02 Criminal proceedings against Silvio Berlusconi (C-387/02), Sergio 
Adelchi (C-391/02) and Marcello Dell'Utri and Others (C-403/02), ECR 2005, s. I-3565, 
ECLI:EU:C:2005:270, bod 69. 
243 PETRLÍK, op. cit. 234, s. 20. 
244 LENAERTS, op. cit. 151, s. 430-431. 
245 Tamtéž, s. 432-433. 
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2.4.3 Časová působnost sekundárních právních aktů 

 Sekundárními právními akty se dle článku 288 SFEU rozumí ty 

právní akty, které přijímají pro výkon pravomocí orgány Unie a jsou jimi: 

nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.246 Sekundární právní 

akty se pak dále dělí na legislativní a nelegislativní, přičemž legislativními akty 

se rozumí dle článku 289 odst. 3 SFEU právní akty přijaté legislativním 

postupem, který je upraven v článku 294 SFEU. Nelegislativními právními akty 

jsou pak akty přijímané Komisí, pokud na ni byla přenesena pravomoc 

legislativním aktem k přijetí takového nelegislativního aktu s obecnou 

působností, jímž se doplňují či mění určité prvky aktu legislativního, které 

však nejsou podstatné povahy.247 

 Sekundární právní akty legislativní i nelegislativní ve formě nařízení, 

směrnic a rozhodnutí, v kterých není uvedeno, komu jsou určeny, jsou 

vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem 

v nich stanoveném, případně dvacátým dnem následujícím jejich vyhlášení.248 

Některé tyto právní akty také obsahují datum použitelnosti celého takového 

předpisu nebo jeho některých ustanovení, což má vliv na jeho či jejich účinnost 

a tedy i časovou působnost. 

Ostatní nelegislativní akty ve formě směrnic a rozhodnutí, v nichž je 

stanoveno, komu jsou určeny, se pouze oznamují těm, komu jsou určeny a 

účinku nabývají samotným oznámením.249 Za podstatné vidím upozornit na 

nařízení o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie250, dle 

                                                   
246 Viz čl. 288 SFEU. 
247 Viz čl. 289 odst. 3 SFEU, čl. 290 odst. 1 SFEU a čl. 294 SFEU. 
248 Viz čl. 297 odst. 1 SFEU. 
249 Viz čl. 297 odst. 2 SFEU. 
250 Nařízení Rady (EU) č. 216/2013 ze dne 7. března 2013 o elektronickém vydávání Úředního 
věstníku Evropské unie, 2013 ÚV L 69/1. 
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nějž se Úřední věstník vydává v elektronické podobě a tímto způsobem 

vydávaný Úřední věstník je autentický a právně závazný.251 

2.4.3.1 Časová působnost nařízení 

Nařízení jsou dle článku 288 SFEU přímo použitelná a závazná v celém 

svém rozsahu ve všech členských státech, díky čemuž se nařízení stávají 

součástí vnitrostátních právních řádů bez nutnosti recepce. Naopak recepce 

obsahu nařízení je nežádoucí, jelikož by mohla vést k „zastření evropskoprávní 

povahy - přímé použitelnosti příslušného nařízení a právních důsledků z toho 

plynoucích…“252 

 Nařízení mohou být legislativními akty dle článku 289 odst. 1 a 3 SFEU 

či nelegislativními akty, určenými všem členským státům dle věty druhé 

článku 297 odst. 2 SFEU. Jako takové jsou dle věty třetí článku 297 odst. 1 

vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem 

v nich uvedeném. Pokud není den vstupu v platnost v nařízení uveden, pak 

vstupují v platnost dvacátým dnem následujícím po vyhlášení. 

Jelikož je nařízení účinné, tedy časově působí, dnem samotného vstupu 

v platnost, případně dnem použitelnosti, pak je otázka časové působnosti 

nařízení poměrně jednoduše vyřešena. Nařízení mohou být aplikována a 

realizována na konkrétní skutkové podstaty od okamžiku, kdy vstoupí 

v platnost, případně ode dne použitelnosti. Mezi dnem vyhlášení a dnem 

vstupu nařízení v platnost či dnem použitelnosti existuje zpravidla 

legisvakanční lhůta, která je určena v konkrétním nařízení a může trvat v řádu 

                                                   
251 Nařízení Rady (EU) č. 216/2013, op. cit. 250, čl. 1 odst. 1 a 2. 
252 SVOBODA, op. cit. 43, s. 138-139. 
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dnů253, měsíců254 a někdy i let255. Některá256 nařízení však vstupují v platnost 

již dnem vyhlášení a žádná legisvakanční lhůta tak v takových případech 

nenastane, pokud takové nařízení neobsahuje speciální ustanovení o datu 

použitelnosti. Legisvakanční lhůta má sloužit adresátům k tomu, aby se s 

danou právní normou v dostatečném předstihu seznámili. V této době nemají 

daná ustanovení nařízení žádné účinky.  

Nařízení jsou aplikovatelné až do okamžiku, kdy dané nařízení již 

nebude v platnosti, tedy dojde k tomu, že tato norma již nebude mít časovou 

působnost a nebude tedy subjektům, kterým je určena, zakládat práva a 

povinnosti. K tomu může dojít buďto v případě, že je v samotném nařízení 

stanovena doba jeho účinnosti, případně pokud je nařízení zrušeno 

výslovně257 či mlčky (pokud je vydána nová právní norma, jež je v obsahovém 

rozporu s normou dosavadní).  

2.4.3.2 Časová působnost směrnic 

Jak je problematika časové působnosti nařízení relativně jednoduchá, 

tak o to více je naopak problematika časové působnosti směrnic složitější. 

Směrnice jsou stejně jakožto nařízení upraveny v článku 288 SFEU, podle 

                                                   
253 Viz např. nařízení Komise (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu 
pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), 1995 ÚV L 303/33, které v článku 11 
týkajícího se vstupu v platnost stanoví: „Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropských společenství.“ 
254 Viz např. Nařízení Rady (EHS) č. 1768/92 ze dne 18. června 1992 o zavedení dodatkových 
ochranných osvědčení pro léčivé přípravky, 1992 ÚV L 182/1, které v článku 23 týkajícího se vstupu 
v platnost stanoví: „Toto nařízení vstupuje v platnost šest měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropských společenství.“ 
255 Viz např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 
o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, 2007 ÚV L 315/14, které v článku 37 
stanoví: „Toto nařízení vstupuje v platnost dvacet čtyři měsíce po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.“ 
256 Viz např. prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1715 ze dne 23. září 2016 o vydávání dovozních 
licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce září 2016 prováděcím nařízením 
(EU) č. 1273/2011, 2016 ÚV L 258/12, které v článku 2 stanoví: „Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.“ 
257 Viz např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 
o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) 
č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1255/2011, 2014 ÚV L 149/1, které zrušilo jmenovaná nařízení. 
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kterého jsou závazné pro všechny členské státy, jimž jsou určeny a to pokud 

jde o výsledek, kterého se má dosáhnout s tím, že formu a prostředky si 

vnitrostátní orgány volí sami. Definice, kterou SFEU v tomto článku uvádí, dle 

Krále „svádí k dojmu, že adresáty směrnic jsou pouze členské státy.“258 Nicméně 

adresáty směrnic mohou být také jednotlivci a unijní orgány. Cílem směrnice 

je dosažení jí zamýšleného stavu, který má být členskými státy dosažen 

z hlediska právního i faktického a směrnice tedy zavazují členské státy, aby 

přijaly legislativní akty nutné k dosažení tohoto zamýšleného stavu.259  

Směrnice mohou být jak akty legislativními260, tak akty 

nelegislativními261. Z nelegislativních navíc mohou být jak nelegislativními 

akty určenými všem členským státům, tak i nelegislativními akty, v nichž je 

řečeno, komu jsou určeny. Směrnice jakožto akty legislativní a akty 

nelegislativní určené všem členským státům jsou stejně jako nařízení 

vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie a v platnost vstupují ke dni 

v nich stanoveném, případně dvacátým dnem následujícím vyhlášení. Ostatní 

směrnice jsou pouze oznamovány těm, kterým jsou určeny, a jsou účinné ode 

dne takovéhoto oznámení.262  

Směrnice obsahují ustanovení, jejichž obsahem je transpoziční 

povinnost a transpoziční lhůta, jež mají členské státy splnit a dodržet. 

Například směrnice o právech spotřebitelů vymezuje transpoziční lhůtu 

k provedení této směrnice takto: „Členské státy do 13. prosince 2013 přijmou a 

zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí.“263 Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních 

                                                   
258 KRÁL, op. cit. 90, s. 4. 
259 Tamtéž, s. 5. 
260 Viz čl. 289 odst. 1 a 3 SFEU. 
261 Viz čl. 297 odst. 2 SFEU. 
262 Viz čl. 297 odst. 1 a 2 SFEU. 
263 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech 
spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES, 2011 ÚV L 304/64, čl. 28 odst. 1. 
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informací vymezuje transpoziční lhůtu k provedení této směrnice zase tímto 

způsobem: „Členské státy do dne 9. června 2018 uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto 

předpisů neprodleně sdělí Komisi.“264 Dle Krále může transpoziční lhůta 

směrnice trvat několik měsíců až několik let a zároveň může směrnice pro své 

jednotlivé části stanovit více transpozičních lhůt. Nevčasná transpozice 

směrnice může vyvolat určité právní důsledky (přímý účinek směrnice, 

nepřímý účinek směrnice, odpovědnost členského státu za škodu).265 

Účinky směrnic můžeme rozdělit do tří skupin, které se člení do dalších 

podskupin:266 

1) Účinky, k jejichž vzniku dochází před uplynutím transpoziční lhůty 

směrnic. Těmi jsou:  

a. vznik povinnosti států transponovat danou směrnici ve 

stanovené lhůtě okamžikem platnosti směrnice, 

b. omezený blokační legislativní účinek, jenž zakazuje státům 

přijímat opatření, která by hatila docílení výsledku 

vyžadovaného směrnicí. K tomuto účinku se váže i omezený 

vertikální výlukový účinek, dle něhož se jednotlivci v průběhu 

běhu transpoziční lhůty mohou dovolávat vůči státním orgánům 

neplatnosti opatření, která by byla přijata během transpoziční 

lhůty směrnice a odporovala by jejím ustanovením, čímž by 

poškozovala zájmy takovýchto jednotlivců a hatila docílení 

výsledku vyžadovaného směrnicí.267 Jedná se tedy o výjimku ze 

zásady, že směrnice se lze dovolat teprve po uplynutí 

transpoziční lhůty, kterou přineslo rozhodnutí ve věci 

                                                   
264 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně 
nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným 
získáním, využitím a zpřístupněním, 2016 ÚV L 157/1, čl. 18 odst. 1. 
265 KRÁL, op. cit. 90, s. 37-38. 
266 Členění převzato z KRÁL, op. cit. 90, s. 249-265. 
267 Tamtéž, s. 250-252. 
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Wallonie268, z něhož vyplývá, „že směrnice může působit právní 

následky v právních řádech členských států již od okamžiku jejího 

oznámení členským státům, podle dnešní úpravy tedy okamžikem 

jejího zveřejnění v Úředním věstníku.“269 Zásadní je bod 2 výroku 

rozsudku v této věci, v němž ESD rozhodl, že členský stát, jenž je 

adresátem směrnice, nemá během transpoziční lhůty přijímat 

opatření, která „by mohla vážně ohrozit dosažení výsledku 

stanoveného touto směrnicí.“270 

c. Omezený blokační interpretační účinek, který vymezil ESD 

v rozhodnutí Adeneler271 jako povinnost vnitrostátních soudů 

zdržet se výkladu vnitrostátní normy po vstupu směrnice 

v platnost takovým způsobem, jenž by mohl výrazně ohrozit 

dosažení výsledku, za jehož účelem byla směrnice přijata.272 

d. Předčasný plný nepřímý účinek. Tento účinek dle Krále nastává 

„tehdy, kdy směrnice výjimečně ohledně úpravy ji transponující 

specificky stanoví, že se tato úprava použije na předmětné 

skutkové situace již od okamžiku svého vstupu v platnost.“273 Dle 

předčasného plného nepřímého účinku tedy v případě, kdy 

členský stát přijme transpoziční opatření předčasně či pokud 

taková úprava, jež by byla v souladu s cílem, kterého má být 

dosaženo dle dané směrnice, existovala již před okamžikem 

vstupu v platnost této směrnice, pak takové transpoziční 

opatření spadá pod působnost dané směrnice dříve, než uplyne 

transpoziční lhůta ve směrnici uvedená. 274 

                                                   
268 C-129/96 Inter-Environnement Wallonie ASBL v Région wallonne, ECR 1997, s. I-7411, 
ECLI:EU:C:1997:628. 
269 BOBEK, Michal; BŘÍZA, Petr; KOMÁREK, Jan. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Vydání 1. 
Praha: C. H. Beck, 2011, s. 68. 
270 Wallonie, op. cit. 268, bod 2 výroku rozsudku. 
271 C-212/04 Konstantinos Adeneler a další proti Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), Sb. rozh. 2006, 
s. I-6057, ECLI:EU:C:2006:443. 
272 KRÁL, op. cit. 90, s. 252-254. 
273 Tamtéž, s. 254. 
274 Tamtéž. 



91 
 

e. Přímé účinky směrnic vycházející z rozsudku ESD ve věci 

Mangold275, ve kterém ESD stanovil, že jakmile směrnice 

upřesňuje unijní obecnou právní zásadu, pak je taková směrnice 

i zásada vnitrostátně přímo aplikovatelná za účelem dosažení 

zákazu aplikace vnitrostátního předpisu, který by takovýmto 

způsobem upřesněné obecné zásadě odporoval a to od okamžiku 

vstupu směrnice v platnost.276 Takovýto účinek pak byl následně 

omezen v rozhodnutí Bartsch277, kde ESD převzal výklad 

generální advokátky Sharpston278 k rozhodnutí ve věci Mangold, 

kdy podle ní může mít obecná právní zásada přímý účinek pouze, 

pokud se jedná o oblast působnosti Smlouvy. ESD rozhodl, že 

tento případ se od věci Mangold279 odlišuje tím, že zde dotčená 

vnitrostátní úprava nespadá pod působnost unijního práva, 

jelikož k němu nevykazuje souvislost280. K tomu Král upozorňuje 

na to, že existuje rozdíl mezi tím, co spadá pod působnost 

unijního práva před a po uplynutí transpoziční lhůty dané 

směrnice – před jejím uplynutím pod něj patří vnitrostátní právní 

normy „jež ji transponují, konkretizují nebo jinak provádějí právo 

EU.“281 Jakmile však transpoziční lhůta uplyne, pak pod 

působnost unijního práva patří „také veškeré vnitrostátní 

předpisy neslučitelné s dotčenou směrnicí.“282 Na přímém účinku 

obecných právních zásad je nejvíce kritizována jeho horizontální 

                                                   
275 C-144/04 Werner Mangold v Rüdiger Helm, Sb. rozh. 2005, s. I-9981, ECLI:EU:C:2005:709. 
276 KRÁL, op. cit. 90, s. 256-257. 
277 C-427/06 Bartsch, Sb. rozh. 2008, s. I-7245, ECLI:EU:C:2008:517.  
278 Viz stanovisko generální advokátky Sharpston ve věci Bartsch, Sb. rozh. 2008, s. I-7245, 
ECLI:EU:C:2008:297, body 69-76. 
279 V této věci dotčená vnitrostátní právní úprava prováděla směrnici Společenství, čímž se uvedená 
úprava dostala pod působnost práva Společenství, jak plyne z bodu 75 rozsudku ve věci Mangold, op. 
cit. 275.  
280 Viz Bartsch, op. cit. 277, body 24 a 25. 
281 KRÁL, op. cit. 90, s. 258. 
282 Tamtéž. 
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povaha, což znamená, že může být aplikován v neprospěch 

jednotlivců.283 

2) Účinky, k jejichž vzniku dochází po marném uplynutí transpoziční lhůty 

směrnic, těmi jsou: 

a. přímý účinek nenáležitě transponované směrnice, kterým se dle 

Krále rozumí „její způsobilost být v členských státech přímo 

justiciabilní, tedy být jako taková (tj. ve své netransponované, resp. 

netransformované podobě) aplikovatelná vnitrostátními 

aplikačními orgány…“284 Jinými slovy se práv plynoucích ze 

směrnice, která nebyla včas transponována, mohou dovolávat 

jednotlivci před vnitrostátními orgány. Dle Svobody je možné, 

aby prostřednictvím přímého účinku nenáležitě transponované 

směrnice došlo k uložení povinnosti členskému státu, nikoliv 

však jednotlivci. Stát zároveň není oprávněn se proti jednotlivci 

dovolávat přísnější vnitrostátní normy, pokud sám danou 

směrnici netransponoval.285 Ve vztazích mezi jednotlivci může 

jednotlivec „dosáhnout změny právního postavení jiného 

jednotlivce.“286 

b. Nepřímý účinek nenáležitě netransponované směrnice, jehož 

podstatou je dle Krále „povinnost orgánů aplikujících právo 

v členských státech vykládat vnitrostátní právo v co možná 

největším rozsahu v souladu se zněním a účelem předmětných 

směrnic.“287 

c. Odpovědnost členského státu za škodu, k níž došlo v důsledku 

toho, že směrnice nebyla náležitě transponována.  

                                                   
283 BOBEK, op. cit. 269, s. 109. 
284 KRÁL, op. cit. 90, s. 178. 
285 SVOBODA, op. cit. 43, s. 151-152. 
286 Tamtéž, s. 152. 
287 KRÁL, op. cit. 90, s. 202. 
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3) Účinky, k jejichž vzniku dochází po náležité transpozici směrnic, 

kterými jsou:  

a. plná nepřímá vnitrostátní aplikovatelnost směrnice v členském 

státě, kdy prostřednictvím náležitého přijetí transpoziční úpravy 

dochází k tomu, že se „unijní směrnice stávají v členských státech 

plně, byť nepřímo, aplikovatelnými.“288  

b. Ovlivnění právního statusu transpozičního předpisu. Král říká, že 

směrnice poté, co dojde k jejich náležité transpozici, mají význam 

z toho hlediska, že „ovlivňují aplikační, interpretační, legislativní i 

derogační právní status příslušných transpozičních předpisů.“289 

 

Na časovou působnost směrnic má tedy podstatný vliv to, zda byla daná 

směrnice náležitě transponována či nikoliv. Jak bylo řečeno výše, právní 

vztahy může směrnice zakládat i předtím, než byla náležitě transponována, 

zároveň také pokud nebyla náležitě transponována a to prostřednictvím 

přímého a nepřímého účinku. 

 

2.4.3.3 Časová působnost rozhodnutí, doporučení a stanovisek 

Rozhodnutí je dle článku 288 SFEU „závazné v celém svém rozsahu. 

Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně.“ 

Rozhodnutí mohou být buďto akty legislativními či nelegislativními. Pokud se 

jedná o rozhodnutí jakožto akt legislativní, pak jest takové rozhodnutí 

vyhlašováno v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost ke dni 

v tomto rozhodnutí stanoveném, případně dvacátým dnem následujícím jeho 

vyhlášení. Pokud se jedná o rozhodnutí jakožto akt nelegislativní, tedy akt, ve 

kterém je stanoveno, komu je určeno, pak se pouze oznamuje tomu, komu je 

určeno a účinnosti nabývá takovýmto oznámením.290 Svoboda říká, že když 

                                                   
288 KRÁL, op. cit. 90, s. 259. 
289 Tamtéž. 
290 Viz čl. 297 odst. 1 a 2 SFEU. 
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může mít rozhodnutí přímý účinek, tak může být i přímo použitelné.291 Časová 

působnost rozhodnutí započíná dnem vstupu rozhodnutí v platnost či 

použitelnost a končí v okamžiku, kdy přestává být účinné. 

Doporučení a stanoviska nejsou dle článku 288 SFEU závazná, nemají 

tedy právní účinky a nemůžeme hovořit o jejich časové působnosti.292 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
291 SVOBODA, op. cit. 43, s. 139. 
292 K tomu říká Svoboda, že: „Účinnost právní normy je vlastnost, umožňující aplikovatelnost normy na 
jí upravené právní vztahy. Jejím předpokladem je platnost a závaznost.“ (IN: SVOBODA, op. cit. 43, s. 118) 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vymezit působnost práva EU. K tomu, 

aby mělo unijní právo v konkrétní věci působnost, musí splňovat podmínky 

působnosti věcné, místní, osobní a časové. 

Unijní právo má věcnou působnost v oblastech stanovených primárním 

právem. Je třeba rozlišovat mezi výlučnou a nevýlučnou věcnou působností 

unijního práva. V oblastech, v nichž má unijní právo výlučnou věcnou 

působnost, může přijímat členský stát právní akty pouze, pokud je k tomu Unií 

zmocněn či pokud provádí unijní právní akty a i v takových případech musí 

být tyto právní akty v souladu s unijním právem. V oblastech s nevýlučnou 

věcnou působností může mít působnost jak právo unijní, tak právo členského 

státu. V oblastech s konkurenční sdílenou věcnou působností vyplývá 

z doktríny zabraných území, že jakmile má v této oblasti věcnou působnost 

unijní právní akt, jenž je přijat v souladu s principy proporcionality a 

subsidiarity, tak má takovýto právní akt přednost před vnitrostátním aktem 

s konkurující věcnou působností, který pak danému unijnímu právnímu aktu 

nemůže konkurovat. Ve věcech týkajících se volného pohybu navíc musí být 

splněn i požadavek přeshraničního spojení (ten však musí být splněn i 

například pro uplatnění článků 101 a 102 SFEU, týkajících se stanovení 

pravidel hospodářské soutěže, jež spadá pod výlučné pravomoci EU). 

V oblastech s paralelní sdílenou věcnou působností unijního práva se doktrína 

zabraných území neuplatní, jelikož výkon pravomoci EU v těchto oblastech 

nesmí členským státům zabraňovat ve vykonávání jejich pravomoci. 

V oblastech, v nichž má unijní právo pouze doplňující věcnou působnost unijní 

právo nenahrazuje vnitrostátní právní úpravu, pouze má funkci podpůrnou, 

koordinační či doplňující, avšak i přesto takováto doplňující úprava musí být 

členskými státy respektována a vnitrostátní právní normy by jí neměly 

odporovat, to především na základě zásady loajální spolupráce a principu 

přednosti práva EU. Ostatní oblasti, kterým se SFEU nevěnuje, pak na základě 
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defaultního ustanovení článku 4 odst. 1 SFEU spadají pod konkurenční 

sdílenou věcnou působnost. V diplomové práci jsem se ve věcech týkajících se 

věcné působnosti zabýval především situacemi vyžadujícími přeshraniční 

spojení, kdy jsem podal náhled na to, jakým způsobem ESD přeshraniční 

spojení chápe a vymezuje. Dále jsem se zabýval také obrácenou diskriminací, 

ke které na základě rozdělení pravomocí mezi členské státy a Unii může 

docházet a jež je často přímým důsledkem uplatnění principu přeshraničního 

spojení. 

Podmínky územní působnosti jsou stanoveny v jednotlivých unijních 

právních předpisech. Základní specifikaci místní neboli územní působnosti 

práva Evropské unie nalezneme v primárním právu s tím, že unijní právo platí 

v podstatě na celém území EU a výjimky z této zásady pak nalezneme v právu 

primárním a výjimečně právu sekundárním. Unijní právo může mít územní 

působnost plnou či omezenou. 

Osobní působnost unijního práva je specifikována v jednotlivých 

právních aktech, v nichž je určeno, kdo jest jejich adresátem. Osobní 

působnost unijního práva rozlišuje tři kategorie subjektů, na které se unijní 

právo může vztahovat. Těmito kategoriemi jsou: EU a její orgány; členské státy 

a jejich orgány; ostatní subjekty práva členských států. Podstatný právní status 

přiznává občanům členských států unijní občanství, vymezené v článcích 20 a 

21 SFEU. V určitých případech je však nutné rozlišovat mezi unijními občany 

dynamickými a statickými, jelikož v některých případech může mít unijní 

právo působnost pouze, pokud se jedná o unijní občany dynamické, což poté 

často vyvolává případy obrácené diskriminace, jež jsou v této práci rozebrány. 

Časová působnost unijního práva určuje, od kdy do kdy unijní právní 

akty působí, což úzce souvisí s platností a účinností právního předpisu a také 

s možností jeho zpětné účinnosti. Z analýzy, kterou jsem provedl z odborné 

literatury a judikatury ESD vyplývá, že nepravá retroaktivita unijních právních 

aktů jest přípustná a pravá retroaktivita unijních právních předpisů je 
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přípustná pouze výjimečně. Klíčovým pro vymezení časové působnosti 

unijních právních aktů je určení okamžiku počátku jejich účinnosti – to se 

určuje buďto dle ustanovení, které stanoví den vstupu unijního právního aktu 

v platnost, případně dle ustanovení které stanoví den, od kterého je právní akt 

či jeho konkrétní ustanovení použitelné. Složitější situace nastává u časové 

působnosti směrnic, které většinou samy od sebe přímo nevyvolávají právní 

účinky, jelikož zavazují členské státy k přijetí vlastní právní úpravy, která by 

zohledňovala úpravu ve směrnici obsaženou – tedy zavazují členské státy co 

do výsledku, přičemž členské státy si samy volí jakou formou a prostředky 

daného požadovaného výsledku dosáhnou. Směrnice obsahují transpoziční 

lhůty, do jejichž uplynutí má být přijata vnitrostátní úprava je zohledňující. 

Směrnice však mohou vyvolávat účinky i před uplynutím této lhůty, případně 

po marném uplynutí této lhůty a také po náležité transpozici. 

Právní akt EU má tedy v konkrétním případě působnost, pokud daný 

případ spadá do věcné, místní, osobní i časové působnosti tohoto právního 

aktu, což se určuje dle kritérií v této diplomové práci vymezených. 
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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 
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také se zaměřuje na časovou působnost směrnic, jež jsou v ohledu časové 

působnosti specifické. 
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SUMMARY 

Scope of EU law 

This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete 

situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, 

personal and temporal scope of EU law. The aim of the thesis is to define when 

those conditions are met and to analyse situations, where it´s not clear which 

legal order to apply and to give the reader an insight into situations when 

union law applies. This thesis is divided into two parts – first part gives insight 

and definitions about fundametal terms used in second part of this thesis. Part 

two deals with topic of this thesis. First chapter of the second part analyses 

material scope of Union law, thus answers the question in which legal 

relations has Union law material scope and divides material scope of Union 

law into two categories: exlusive material scope of Union law and non-exlusive 

material scope of Union law. This thesis also analyses criteria, which are used 

to determine, if in specific legal relations has material scope Union law or 

national law. Second chapter of the second part describes territorial scope of 

EU law by defining in which territories specific EU legal act can by applied, in 

which territories Union law has full scope and in which limited scope, whereas 

it´s needed to take into account provisions of specific legal acts of Union, which 

mentions about territorial scope of that legal act. Third chapter of the second 

part analyses personal scope of Union law, which is also specified in specific 

EU legal acts. Union law can be applied on three types of subjects, that are: EU 

and it´s institutions; member states and theirs institutions; other subjects of 

member states law. Important is status which is given to member states 

citizens by virtue of union citizenship. Fourth chapter of the second part 

describes temporal scope of EU law, thus sets in which time span can EU law 

be applied. This chapter explains when Union law comes into force and assess 

if union law can have retroactive effect and also focuses on temporal scope of 

directives, because temporal scope of directives is quite specific. 
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