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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje problematice občanství Evropské unie, a to se 

zaměřením na jeho ekonomické aspekty. První část práce shrnuje dosavadní vývoj 

konceptu unijního občanství, podává stručný popis jednotlivých práv, která občanství 

EU zastřešuje. Druhá část práce se soustředí na aktuální diskusi ohledně ekonomických 

důsledků, které z unijního občanství plynou, a to jak pro samotné občany EU, tak pro 

členské státy a jejich systémy sociálního zabezpečení. Kapitola zaměřující se na 

ekonomickou dimenzi občanských práv je rozdělena na dvě podkapitoly – první nahlíţí 

na občanství a benefity ekonomické povahy z něho vyplývající z pohledu ekonomicky 

aktivních osob v EU, druhá z pohledu osob ekonomicky neaktivních. Cenným a 

nepostradatelným pramenem zejména pro druhou část práce je judikatura Soudního 

dvora Evropské unie, která unijní občanství dotváří a díky níţ získává nový rozměr. 

Práce dochází k závěru, ţe prohlubující se evropská integrace podstatně změnila tradiční 

pojetí přístupu k benefitům ekonomického charakteru, které plynou zejména ze systémů 

sociálního zabezpečení členských států. 

 



   

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the problems of citizenship of the European 

Union and it focuses on its economical aspects. The first part summarises development 

of concept of the Union citizenship up to now and offers a brief description of particular 

rights that are covered in the concept of citizenship of the EU. The second part of the 

thesis concentrates on current issue of economical results arising from the Union 

citizenship for the citizens as well as for the member states and their social security 

systems. Chapter focusing on economical dimension of the citizenship rights is divided 

into two parts – the first one deals with the citizenship and financial benefits arising 

therefrom with a view to economically active persons in the EU, the second one with a 

view to persons who are economically inactive. A valuable and essential source 

primarily to the second part of the thesis is practice of the Court of Justice of the 

European Union, which forms and extends the Union citizenship. The bachelor thesis 

concludes that deepening European integration changed considerably the traditional 

approach in access to financial benefits arising mainly from the social security systems 

of member states. 
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Úvod  

Státní občanství je jedním ze základních znaků moderního státu. Lze ho 

charakterizovat jako časově trvalý, místně neomezený, bezprostřední a hluboký vztah 

fyzické osoby a státu, za jehoţ základ moţno povaţovat sociální skutečnost oddanosti, 

opravdové spojení existence zájmů a citů, spolu s existencí vzájemných práv a 

povinností.
1
 Občanství je prostor, jehoţ hranice oddělující společnost občanů od cizinců 

a ostatních jsou základním kamenem této instituce. Primárním účelem současného 

občanství je připoutat osoby ke státu. Pojem občanství má dvě dimenze: teritoriální a 

sociální. Svým nositelům ukládá práva a povinnosti, stejně jako jim dává moţnost 

utvořit si identitu na základě svého občanského statusu.
2
  

Evropská komise ve své zprávě z roku 1993 reagující na vznik občanství Unie 

uvedla, ţe zavedením tohoto institutu byl vytvořen politický svazek mezi občany 

členských států a samotnou Unií, svazek, který nepotřebuje zprostředkovatele a který 

dosud v historii Společenství chyběl, jehoţ cílem je posílit pocit příslušnosti k Unii. 

Komise neopomněla rovněţ zdůraznit, ţe občanství EU přispívá ke sníţení 

demokratického deficitu Unie a je takřka evolutivním krokem na cestě, jejímţ cílem je 

demokratičtější Evropská unie.
3
 Někteří autoři kontrují, ţe se jedná o krok evolutivní aţ 

nad únosnou míru a ptají se, zda Unie jako nadnárodní uskupení států má vůbec 

schopnost vytvořit jednotné občanství.
4
 Zavedení unijního občanství je dvousečnou 

zbraní a můţe zklamat jak ty, kteří by do fungování Unie rádi promítli federalistické 

prvky, tak ty, kteří v EU spatřují jen prostředek k uspokojování potřeb členských států. 

První skupinu zklame svým omezeným významem, druhá pokládá nový institut za 

nadbytečný. 
5
 

 Unijní občanství je pojmem retrospektivním i pojmem vztahujícím se 

k budoucímu vývoji EU. Jeho vztah k minulosti můţeme spatřovat v tom, ţe Unie skrze 

                                                 
1 Valášek Miloš a Kučera Viktor, Státní občanství: zákon o nabývání a pozbývání státního občanství 
České republiky a vybrané související právní předpisy a mezinárodní dokumenty: komentář (podle 
stavu k 1.9.2006) (Praha: Linde 2006) 11 
2 Ferrera Maurizio, “Towards an “Open” Social Citizenship? The New Boundaries of Welfare in the 
European Union” in EU Law and the Welfare State: In Search of Solidarity, ed. Gráinne de Búrca 
(Oxford: Oxford University Press 2005) 13 
3 Zpráva Evropské komise COM(93)702 final; zpráva (v anglickém znění) [ online ], dostupná na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1993:0702:FIN:EN:PDF (staženo 
dne 25. 3. 2011)  
4 Kleinman Mark, A European Welfare State? European Union Social Policy in context (Houndmills: 
Palgrave 2002) 197 
5 Bellamy Richard a Warleigh Alex,“Introduction: The Puzzle of EU Citizenship“ in Citizenship and 
Governance in the European Union, eds. Bellamy Richard a Warleigh Alex (London: 
Continuum 2001) 3 - 4 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1993:0702:FIN:EN:PDF
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zavedení občanství EU uznala příslušníky svých členských států za svoje občany, a 

budoucí očekávání vycházející z této změny Smluv tkví ve zkušenosti, ţe 

prostřednictvím občanství je vytvářena skupinová identita a určitá loajalita.
6
 Podle čl. 9 

Smlouvy o Evropské unii je občanem Unie kaţdá osoba, která má státní příslušnost 

některého členského státu EU. Unie ve všech svých činnostech dodrţuje zásadu rovnosti 

svých občanů. Evropská unie je sice zaloţena primárně na zastupitelské demokracii, 

občan Unie má nicméně právo podílet se na demokratickém ţivotě Unie.
7
 Ale co přesně 

znamenají tato vznešená ustanovení? Jaký konkrétní prospěch z občanství EU vyplývá? 

Ve své bakalářské práci bych ráda nejprve zodpověděla otázku obecného obsahu 

institutu unijního občanství, ve druhé části se pak blíţe podívám na vztah, který existuje 

mezi unijním občanstvím a sociálním systémem členských států. Míra společenské 

solidarity napříč členskými státy je v současnosti velmi diskutovanou otázkou a 

představuje nový (zásadní) úhel pohledu na problematiku unijního občanství. 

Téma, které jsem si zvolila pro svou bakalářskou práci, se mě jako občana 

členského státu EU bezprostředně dotýká. Jedná se o téma ryze aktuální, byť bylo 

občanství Unie zavedeno uţ v první polovině 90. let 20. století. Kaţdý občan některého 

členského státu Unie se můţe ocitnout v situaci, kdy pro něj znalost jeho práv jako 

unijního občana bude minimálně uţitečná, ne-li nezbytná. Občanství EU zastřešuje 

práva, jakými jsou např. právo volného pobytu a pohybu po Unii či volební právo do 

Evropského parlamentu. Občan, kterému není lhostejné, které konkrétní osoby 

reprezentují jeho zemi v Evropské unii, se s jedním z práv vyplývajících z občanství EU 

tedy setkává minimálně kaţdých pět let, jiný se z pracovních, studijních, rodinných či 

obdobných důvodů rozhodne vycestovat do jiného členského státu a měl by znát 

podmínky, za kterých má právo ke krátkodobému, dlouhodobému či trvalému pobytu. 

Získá-li trvalý pobyt v hostitelském členském státě, stává se dokonce beneficientem 

systému sociálního zabezpečení přijímajícího státu, coţ pro něj má nepochybně značný 

praktický význam.  

 

 

                                                 
6
 Barnard Catherine, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms /Oxford: Oxford University 

Press 2004) 400 - 401 
7 SEU, čl. 9, 10, text smlouvy dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
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Cíl, struktura a metodologie 

Bakalářská práce je, nepočítáme-li úvod a závěr, rozdělena na dvě hlavní 

kapitoly. První kapitola se věnuje obecné problematice občanství EU, jeho vzniku, 

vývoji a obsahu. Nastiňuje historii zavádění unijního, resp. evropského občanství, 

změny, které do koncepce občanství přinesly jednotlivé smlouvy či doprovodné 

protokoly, a líčí současnou právní úpravu. Součástí deskripce vývoje konceptu 

evropského občanství je také nástin nejvýznamnější judikatury Soudního dvora 

Evropské unie (dále jen SDEU, popř. dle dřívější terminologie ESD), která je sama 

významným pramenem práva. Občanství EU se rozpadá do několika dílčích práv, která 

jsou demonstrativně vyjmenována v čl. 20 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Část první kapitoly se těmito oprávněními zabývá podrobněji. Druhá kapitola nahlíţí na 

institut občanství Unie z jiného úhlu pohledu, a to z hlediska propojení mezi občanstvím 

EU a sociálním systémem členských států. Občanství EU minimálně v tomto ohledu 

rozhodně není prázdným pojmem a práce zkoumá, jaké ekonomické konsekvence 

z něho plynou pro členské státy a samotné občany EU. Práce se tématem občanství a 

benefitů z něj plynoucích věnuje v obecné rovině a blíţe nezohledňuje rozšíření Unie 

v roce 2004 a 2007 a obavy starých členských států z přílivu příslušníků nových 

členských států motivovaných mj. štědřejšími sociálními výhodami.  Rovněţ druhá 

kapitola je účelně doplněna o judikaturu SDEU, která se dotýká diskutovaného 

problému. Druhá kapitola se ve svém začátku snaţí charakterizovat pro tuto práci 

důleţitý anglický pojem welfare state, její druhá část se věnuje koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení v EU, třetí a čtvrtá část se zabývá přímo benefity ekonomické 

povahy z občanství plynoucí. Práce se benefitům vţdy nejprve věnuje z obecného 

hlediska, snaţí se zachytit vývoj v přiznávání benefitů, poté, zejména co se týče benefitů 

ekonomicky neaktivních osob, se rozpadá na podkapitoly určené nejdůleţitějším 

jednotlivým skupinám osob, které mohou ţádat různé benefity.  

Cílem práce je nastínit občanství EU z hlediska jeho ekonomických důsledků 

plynoucích pro systém sociálního zabezpečení členských států. Pohled samotného 

subjektu, tj. občana Unie, na danou problematiku samozřejmě nebude chybět. Práce se 

zabývá vývojem pojmu a obsahu unijního občanství do přijetí Lisabonské smlouvy. 

Lisabonská smlouva je zohledněna pouze okrajově v místech, které se v důsledku jejího 

přijetí podstatně změnily, jako např. zahrnutí občanské iniciativy do kapitoly o dalších 

právech občana EU či charakter Listiny základních práv EU po přijetí Lisabonské 

smlouvy. Počáteční hypotéza zní, ţe s prohlubující se evropskou integrací roste počet 
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oprávnění pro příslušníky členských států EU a zároveň jsou členské státy více  

„svazovány“ právem Společenství, v kontextu zde probíraného tématu, tedy rovněţ a 

především v sociální oblasti. 

Tato bakalářská práce je případovou studií s vyuţitím analýzy právních textů a 

z nich vycházející judikatury SDEU. Z právních textů práce vyuţívá Smlouvu o 

fungování Evropské unie (dále jen SFEU), Smlouvu o Evropské unii (dále jen SEU) a 

sekundární právní předpisy, tedy především směrnice a nařízení týkající se občanství 

EU a sociálních práv unijních občanů a dalších osob. Zejména pro druhou část práce je 

nepostradatelná judikatura Soudního dvora Evropské unie, zde zastoupená 

nejvýznamnějšími rozsudky v dotčené oblasti. 

Rozbor literatury 

Bakalářská práce vyuţívá jak primární, tak sekundární zdroje. Co se týká 

zdrojů primárních, jedná se, jak jiţ bylo řečeno výše, především o Smlouvu o fungování 

EU, Smlouvu o EU a početné směrnice vydané k této problematice.  Především pro 

druhou část práce jsou zásadní rozhodnutí Soudního dvora EU (resp. ESD). První 

kapitola práce, která řeší problematiku unijního občanství z obecného hlediska, čerpá 

z literatury, která podává problematiku vzniku a obsahu občanství EU komplexně, 

avšak ve stručných obrysech. Jedná se o odbornou publikaci Fiala Petr a Pitrová 

Markéta, Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2009), která 

minimálně svým rozsahem vybočuje z českého průměru a jeţ pro účely této práce 

představovala uţitečný zdroj pro podkapitolu o vývoji unijního občanství. Dále sem 

řadím knihu Luboše Tichého a kol., Evropské právo (Praha, C. H. BECK 2011), která 

v jedné ze svých kapitol poskytuje stručný nástin jednotlivých práv, která jsou 

zastřešena pojmem unijního občanství. Druhá část práce, která se orientuje na souvislost 

mezi zavedením občanství EU a sociálními systémy členských států, vychází vedle 

samotné judikatury SDEU (ESD), analýzy právních předpisů, zpráv Komise a případně 

jiných evropských institucí, z odborných publikací (vydaných zejména v anglickém 

jazyce) jako publikace kolektivu autorů o ekonomickém a sociálním právu v Unii: Shaw 

Jo, Hunt Jo a Wallace Chloe, Economic and Social Law of the European Union 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007), obzvláště její kapitola věnující se 

ekonomickým benefitům pro osoby ekonomicky aktivní i neaktivní ţijící v Unii je pro 

tuto práci velmi cenná. Dále např. kniha autora Pietera Van der Meie, Free Movement 

of Persons within the European Community. Cross Border Access to Public Benefits 
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(Oxford: Hart Publishing 2003), která se soustředí na oblast přístupu k benefitům ze 

strany osob, které vyuţívají svého práva volného pohybu. Literatura věnující se přímo 

sociálním systémům (členských) států v kontextu sociálního rozměru EU je zastoupena 

např. sborníkem, jehoţ editorkou je Gráinne de Búrca, EU Law and the Welfare State: 

In Search of Solidarity (Oxford: Oxford University Press 2005). Přínosem je mi rovněţ 

studie Expanding the Frontiers of European Union Citizenship by Dismantling the 

Territorial Boundaries of the National Welfare States od Michaela Dougana uveřejněná 

ve sborníku Barnard Catherine a Odudu Okeoghene (eds.), The Outer Limits of 

European Union Law (Oxford: Hart 2009), která se problematice občanství věnuje 

zejména z pohledu systémů sociálního zabezpečení v členských státech. Vedle sborníků 

a odborných publikací je mi inspirací také článek Francis G. Jacobs, Citizenship of the 

European Union – A Legal Analysis, který byl vydán v European Law Journal  13, č. 5, 

září 2007, 591- 610. Je třeba upozornit, ţe výše zmíněné tituly jsou jen demonstrativním 

výčtem a pro tuto bakalářskou práci jsou nepostradatelným zdrojem informací mnohé 

další odborné publikace a články. 
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1. Občanství EU: obsah a vývoj 

Pojem občanství se v historii Evropských společenství poprvé objevuje 

v důsledku zavedení společného vnitřního trhu
8
, kdy vzniká tzv. občanství společného 

trhu, které na občana Společenství nahlíţí jako na beneficienta hospodářských 

oprávnění (ta zahrnovala i sociální práva).
9
 Současná koncepce unijního občanství byla 

zavedena tzv. Maastrichtskou smlouvou.  

1.1 Právní úprava občanství EU a její vývoj 

„Občanství“ EU implicitně vyplývající ze zavádění společného vnitřního trhu 

neznamenalo pro své adresáty ţádná politická práva. První zásadní krok na cestě 

k evropskému občanství, jak je koncipováno dnes, přinesla přímá volba do Evropského 

parlamentu v roce 1979.
10

 Pojem občanství Evropské unie začlenila do právního řádu 

unie Maastrichtská smlouva. V současnosti je občanství EU upraveno v části druhé 

Smlouvy o fungování Evropské unie, konkrétně v článcích 20 aţ 25.  

1.1.1 Maastrichtská smlouva 

Maastrichtská smlouva (Smlouva o Evropské unii) byla přijata na zasedání 

Evropské rady, které se konalo 9. – 10. prosince 1991 v nizozemském Maastrichtu. 

Smlouva o EU byla sama o sobě krátkým dokumentem, součástí smluvního komplexu 

byl však obsáhlý soubor pozměňujících ustanovení ke Smlouvě o EHS a dalším 

zakládajícím dokumentům.
11

 Do revidované Smlouvy o EHS byl na základě Smlouvy o 

EU začleněn pojem občanství Unie. Zavedení unijního občanství zastřešujícího mj. i 

důleţitá politická oprávnění bylo vnímáno jako posun Společenství k federalistickému 

konceptu. Kaţdá osoba s občanstvím některého členského státu se stávala občanem 

Unie a disponovala katalogem práv a povinností. Občané EU obdrţeli (bez ohledu na 

státní příslušnost a místo pobytu) aktivní i pasivní volební právo v obecných volbách a 

ve volbách do Evropského parlamentu. Při pobytu ve třetích zemích, kde jejich stát 

nemá konzulární zastoupení, nabyli unijní občané práva na ochranu orgány jiného 

                                                 
8 Vytvoření společného vnitřního trhu žádala jako primární cíl členských států již Římská smlouva 
(1957), ta byla roku 1987 doplněna přijetím Jednotného evropského aktu, který stanovil, že 
dokončení vnitřního trhu má být završeno do konce roku 1992; za rok dokončení vnitřního trhu je 
označován rok 1993, zdroj: Euroskop.cz: Stručná historie vnitřního trhu: 
http://www.euroskop.cz/8732/sekce/strucna-historie-vnitrniho-trhu/ (staženo 20. 3. 2011) 
9 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 107 
10 Tamtéž 
11 Fiala Petr a Pitrová Markéta, Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 
2009) 130 - 132 

http://www.euroskop.cz/8732/sekce/strucna-historie-vnitrniho-trhu/
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členského státu za rovnocenných podmínek. Občané EU měli nově také petiční právo 

k Evropskému parlamentu a právo obrátit se na ombudsmana. V odpověď na negativní 

reakce, se kterými bylo unijní občanství leckdy přijato, konstatovala EU, ţe unijní 

občanství není v rozporu s občanstvím národním a pouze ho doplňuje.
12

  

Smlouva o EU změnila dosavadní smluvní rámec Společenství a vyţadovala 

schválení všemi dvanácti členskými státy. V jednotlivých státech se schvalovací proces 

odbýval buď v parlamentu, nebo prostřednictvím referenda.  Cesta předloţení smlouvy 

lidu byla zvolena ve čtyřech případech, z toho dvakrát v Dánsku. V Dánsku Smlouva o 

EU napoprvé neprošla parlamentem a v takovém případě vyţadovala dánská ústava 

vyhlášení referenda. Dánové se však v referendu těsnou většinou vyslovili proti přijetí 

Smlouvy o EU a nezbývalo neţ přistoupit k jeho opakování. Dánská vláda ve snaze 

zajistit si tentokrát pozitivní výsledek sepsala tzv. bílou knihu, v níţ definovala nové 

postavení Dánska v ES, které následně obhájila na summitu v Edinburghu ve dnech 11. 

– 12. prosince 1992. Evropská rada se rozhodla připojit k textu Smlouvy o EU dva 

doprovodné protokoly, v nichţ bylo specifikováno dánské postavení v EU a vyjasněn 

doplňkový charakter unijního občanství.
13

 

1.1.2 Amsterodamská smlouva 

Další mezivládní konference, jeţ vyústila v přijetí tzv. Amsterodamské 

smlouvy na summitu v Amsterodamu ve dnech 16. – 17. června 1997, měla jako jeden 

z hlavních cílů stanoveno řešit institucionální otázky, a to jak prostřednictvím posílení 

„občanského rozměru“ EU, tak v kontextu chystaného východního rozšíření Unie.  

Občanství EU bylo proto smluvně redefinováno ve smyslu dříve učiněného prohlášení 

Unie na summitu v Edinburghu, tedy ţe občanství EU nenahrazuje občanství národní.
14

 

Amsterodamská smlouva rozšířila obsah občanství EU o dvě další práva, a to o právo 

občanů obracet se na všechny orgány ES v kterémkoli úředním jazyku EU a obdrţet 

odpověď ve stejném jazyku a právo přístupu k dokumentům všech orgánů EU.
15

 

K podpisu Amsterodamské smlouvy ministry zahraničních věcí došlo oficiálně 2. října 

1997, kvůli problémům s její ratifikací v jednotlivých členských státech ovšem 

                                                 
12 Fiala Petr a Pitrová Markéta, Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 
2009) 133 - 134 
13 Tamtéž 136 - 138 
14 Tamtéž 152 
15 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 108 
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vstoupila smlouva v platnost aţ 1. května 1999. Primárním zájmem smlouvy bylo 

zpřehlednění celého smluvního rámce.
16

 

1.1.3 Smlouva z Nice 

Smlouva z Nice nemá na úpravu občanství EU takový vliv jako dvě předchozí 

smlouvy. Byla přijata v prosinci 2000 v závěru zasedání Evropské rady. Podepsána byla 

26. ledna 2001, následně ratifikována členskými státy na základě jejich ústavních 

pravidel a vstoupila v platnost 1. února 2003. Vzešla z mezivládní konference, jejímţ 

cílem bylo připravit Evropskou unii po institucionální stránce na vstup nových 

členských států. Změny přináší Niceská smlouva především v těchto otázkách: sloţení 

Komise a omezení jejího rozsahu, rozšíření moţností pro hlasování kvalifikovanou 

většinou, nové rozdělení váţení hlasů v Radě a zajištění větší flexibility pro upřesněná 

jednání o spolupráci.
17

 

Z pohledu práv unijních občanů spočívá hlavní přínos Niceské smlouvy v tom, 

ţe do právního řádu EU začlenila Listinu základních práv EU
18

. K této smlouvě byla 

však Listina připojena pouze ve formě nezávazné politické deklarace Evropského 

parlamentu, Rady a Evropské komise. V Listně je jasně stanoveno, ţe nevytváří ţádná 

nová práva či principy práva ES/EU, ale pouze do jednoho dokumentu soustřeďuje 

psané i nespané principy v Evropské unii jiţ existující. Zásadní změnu v postavení 

Listiny měla znamenat připravovaná Smlouva o Ústavě pro Evropu, ve které tvořila 

Listina její druhou část a měla se stát integrální součástí unijního primárního práva. Za 

součást závazného unijního práva prohlašuje Listinu rovněţ Lisabonská smlouva, ta 

Listinu přímo neobsahuje, ale pouze na ni odkazuje a vyplývá z ní, ţe Listina má tutéţ 

právní sílu jako zřizovací smlouvy.
19

 

1.1.4 Současná úprava 

Článek 20 SFEU charakterizuje občanství EU jako status akcesorický ke 

státnímu občanství jednotlivých členských států. Státní občanství představuje pro 

kaţdého jednotlivce právní status primární a originární, zatímco občanství unijní status 

                                                 
16 Fiala Petr a Pitrová Markéta, Evropská unie (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 
2009) 152 
17 Evropská unie v České republice, Evropská komise [ online ] 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_232_cs.htm (staženo dne 10. 4. 
2011) 
18 anglický název zní “The Charter of Fundamental Rights of the EU“, česky se proto někdy mluví 
také o Chartě základních práv EU 
19 Šlosarčík Ivo, Politický a právní rámec evropské integrace: (včetně změn podle Lisabonské smlouvy) 
(Praha: Wolters Kluwer ČR 2010) 108 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_232_cs.htm
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sekundární a derivativní. Od přijetí Amsterodamské smlouvy je jasně stanoveno, ţe 

unijní občanství pouze doplňuje občanství státní. Z dikce čl. 20 tedy vyplývá, ţe unijní 

občanství nemohou získat příslušníci třetích států a osoby bez státní příslušnosti. Nabytí 

a ztráta unijního občanství závisí na úpravě v národních právních řádech. Občanství EU 

se vztahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na právnické.
20

 Fakt, ţe jsou z unijního 

občanství vyloučeni příslušníci třetích států, kteří legálně pobývají na území Unie, je 

některými vnímán jako podstatný nedostatek konceptu občanství EU. Tyto osoby se 

často podílejí na ekonomickém růstu hostitelských států a tedy nepřímo i Evropské unie, 

ale nemají moţnost vyuţívat práv, která jsou garantována jen občanům.
21

 

 Občanství EU je odvozeno od občanství členských států, a to paradoxně můţe 

přinést nerovnosti. Napomáhá tomu samozřejmě rozdílná politika občanství v členských 

státech. Existují dvě základní koncepce pro nabývání občanství narozením, a to ius soli 

(právo země) a ius sanguinis (právo krve)
22

 a členské státy v tomto ohledu nejsou 

jednotné. Zatímco francouzské občanství vychází z ius soli, tedy ten, kdo se narodí na 

francouzské půdě, má právo být francouzským občanem, německé právo vychází z ius 

sanguinis, tzn. z dědičnosti občanství. Hypotetická situace dvou osob narozených např. 

tureckým rodičům v Německu a ve Francii můţe být tedy následující: osoba narozená 

ve Francii a tedy občan Francie, rozhodne-li se jet za prací do Německa, získá zde i 

právo volit v komunálních volbách, ačkoli neovládá německý jazyk, není zasvěcena do 

německých tradic, nezná zdejší prostředí. Druhá osoba narozená v Německu avšak např. 

tureckým rodičům, která zde ţije celý ţivot, ale v důsledku neněmecké státní 

příslušnosti jejích rodičů není německým občanem, právo volit v komunálních volbách 

nikdy nezíská.
23

 V Německu je dále mj. podmínkou nabytí občanství prokázání pozbytí 

občanství předchozího.
24

 Migranti proto mohou získat různá občanská práva v závislosti 

na tom, v jakém členském státě pobývají. 

                                                 
20 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 108; dále Smlouva o fungování Evropské 
unie, dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
21 Barnard Catherine, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms /Oxford: Oxford University 
Press 2004) 401 
22 v České republice platí, že dítě nabývá narozením české státní občanství, je-li alespoň jeden z 
rodičů českým státním občanem (zásada ius sanguinis) 
23 Kleinman Mark, A European Welfare State? European Union Social Policy in context (Houndmills: 
Palgrave 2002) 199 - 200 
24 Valášek Miloš a Kučera Viktor, Státní občanství: zákon o nabývání a pozbývání státního občanství 
České republiky a vybrané související právní předpisy a mezinárodní dokumenty: komentář (podle 
stavu k 1.9.2006) (Praha: Linde 2006) 110 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
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1.2 Judikatura 

Soudní dvůr Evropské unie (resp. Evropský soudní dvůr) sehrál v historii ES a 

EU významnou roli. Některá ustanovení evropského práva vyţadovala interpretaci a 

SDEU ji poskytl a posunul Společenství (EU) dále. Nejinak je tomu u unijního 

občanství. Problematika občanství EU byla na půdě ESD (SDEU) velmi často 

diskutována. Soud podal často velmi široké výklady ustanovení a pojmů dotýkajících se 

občanství EU, a to rovněţ a zejména v oblasti sociálních výhod náleţejících občanům 

EU. Uloţil členským státům Unie povinnosti, které nepředvídaly nebo nedohodly, kdyţ 

přijímaly právní předpisy. V této podkapitole uvádím některá nejdůleţitější rozhodnutí 

SDEU, která ovlivnila koncept unijního občanství, tak, aby reprezentovala různá období 

rozhodování soudu.  

Ještě před institucionálním zavedením unijního občanství řešil ESD v rámci 

řízení o předběţné otázce případ Micheletti (C-369/90). Micheletti byl argentinský 

státní příslušník, který měl rovněţ občanství Itálie. Z pracovních důvodů vycestoval do 

Španělska, kde po předloţení italského pasu poţádal o povolení k pobytu, které mu bylo 

uděleno na dobu šesti měsíců. Před vypršením této doby poţádal o povolení k trvalému 

pobytu. Jeho ţádost však byla zamítnuta, neboť španělské vnitrostátní právo pro případy 

dvojího občanství (z nichţ ani jedno není španělské) upřednostňovalo státní příslušnost 

státu, ve kterém měl ţadatel před podáním ţádosti poslední obvyklé bydliště. ESD však 

prohlásil, ţe členský stát nemůţe vnitrostátně omezovat důsledky udělení státního 

občanství jiného členského státu tím, ţe by pro jeho uznání kladl další podmínky. 

Členské státy jsou povinny uznávat status občanů členských států, a to i navzdory tomu, 

ţe má osoba státní příslušnost třetího státu, která je v důsledku jejího pobytu v tomto 

státu účinnější.
25

 

2. října 2003 vydal ESD rozhodnutí ve věci Garcia Avello (C-148/02), které se 

týkalo diskriminace na základě státní příslušnosti. Carlos Garcia Avello, španělský 

státní příslušník, a I. Weber, belgická státní příslušnice, ţili v Belgii, kde v roce 1986 

uzavřeli manţelství. Obě jejich děti mají dvojí státní občanství, a to belgické a 

španělské. V souladu s belgickou právní úpravou měli obě děti na rodném listu uvedeno 

příjmení otce – „Garcia Avello“. V roce 1995 zaslali rodiče ministru spravedlnosti 

ţádost o změnu příjmení svých dětí na „Garcia Weber“, coţ odpovídá zvyku 

                                                 
25 případ C-369/90, rozhodnutí ESD ze 7. 7. 1992, dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0369:EN:HTML (staženo dne 25. 3. 
2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0369:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0369:EN:HTML
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zakotvenému ve španělském právu. Dotyčné osoby byly také na konzulárním oddělení 

španělského velvyslanectví v Belgii zapsány pod příjmením „Garcia Weber“. Belgické 

orgány v odpovědi na jejich ţádost rodičům jako zákonným zástupcům dětí nabídli 

změnu příjmení na „Garcia“ místo poţadovaného „Garcia Weber“, coţ rodiče odmítli. 

Spor rodičů s Belgickým královstvím se dostal v podobě předběţné otázky aţ k ESD. 

Ten smetl argumentaci belgické strany, ţe příjmení „Garcia Weber“ můţe vést 

k znevýhodnění dětí v sociálním ţivotě v Belgii, kdyţ zdůraznil, ţe osoba se statusem 

unijního občana nemůţe být diskriminována na základě jména. Pokud belgická praxe 

znamená, ţe nositel jména jako „Garcia Weber“ vede k moţné diskriminaci, není 

správná a je třeba ji změnit.
26

 

V nedávné době řešil SDEU v rámci řízení o předběţné otázce případ, který se 

dotýkal volného uváţení, jímţ disponují členské státy při určování svých státních 

příslušníků. Se ţádostí o rozhodnutí o předběţné otázce se na ESD  (SDEU) obrátil 

německý Spolkový nejvyšší soud ve věci Janko Rottmanna. Můţe být pravomoc 

členských států stanovovat podmínky nabývání a pozbývání státního občanství 

v rozsahu, v němţ je občanství Evropské unie, které ovšem závisí na statutu státního 

příslušníka členského státu, zavedeno primárním právem, stále ještě vykonávána bez 

jakéhokoli dohledu ze strany práva Společenství? J. Rottmann se v roce 1956 narodil 

v Rakousku a svým narozením zde nabyl rakouské státní občanství. Přistoupením 

Rakouska k EU nabyl rovněţ unijní občanství. V Rakousku bylo proti němu vedeno 

vyšetřování z důvodu podezření na závaţné podvodné jednání při výkonu jeho povolání 

a v únoru 1997 na něj byl uvalen vnitrostátní zatýkací rozkaz. Rottmann se však 

mezitím usadil v Mnichově a zde v únoru 1998 poţádal o udělení německého státního 

občanství. J. Rottnamm, který zatajil skutečnost, ţe proti němu bylo v Rakousku vedeno 

trestní stíhání, získal německé státní občanství a v důsledku toho v souladu s rakouským 

vnitrostátním právem pozbyl rakouské občanství. Po zjištění jím zatajené skutečnosti 

mu spolková země Bavorsko odňala německé státní občanství argumentujíc tím, ţe ho 

získal podvodem. J. Rottmann tímto rozhodnutím pozbyl i občanství Unie a stal se 

                                                 
26 případ C-148/02, rozsudek ESD z 2. 10. 2003, dostupné na: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&af
fclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf
&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=ne
wform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&
Submit=Rechercher (staženo dne 25. 3. 2011)  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
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osobou bez státní příslušnosti a svoji situaci řešil soudní cestou.
27

 SDEU konstatoval, ţe 

právo Unie, zejm. čl. 17 SES (nyní čl. 20 SFEU), nebrání tomu, aby členský stát odňal 

občanu EU státní občanství tohoto státu nabyté udělením, bylo-li udělení dosaţeno 

podvodným jednáním, pokud toto odnětí dodrţí zásadu proporcionality.
28

 Dodrţení 

zásady proporcionality znamená, ţe vnitrostátní soud vedle případného přezkumu 

proporcionality rozhodnutí o zrušení s ohledem na vnitrostátní právo má také ověřit, zda 

je rozhodnutí přiměřené z hlediska důsledků pro dotyčnou osobu i s ohledem na právo 

EU. Soud má zejména ověřit, zda je případná ztráta práv, které má občan Unie, 

odůvodněna vzhledem k závaţnosti protiprávního jednání, jehoţ se dotyčný dopustil.
29

 

1.3 Obsah unijního občanství 

Článek 20 odst. 2 SFEU obsahuje demonstrativní výčet práv a povinností 

občanů EU a v závěru určuje, ţe zmíněná práva jsou vykonávána za podmínek a 

v mezích stanovených Smlouvami a opatřeními přijatých na jejich základě. 

K uvedenému se vztahuje čl. 25 odst. 2 SFEU, který umoţňuje Radě, aby se souhlasem 

Evropského parlamentu přijala (jednomyslně, zvláštním legislativním postupem) 

ustanovení k posílení nebo rozšíření práv uvedených v čl. 20 odst. 2. První odstavec 

zmíněného čl. 25 pak stanoví výslovnou povinnost Komise předkládat Evropskému 

parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru kaţdé tři roky zprávu o 

pouţívání předpisů o unijním občanství. Další práva, kterými disponují unijní občané, 

                                                 
27 případ  C-135/08, stanovisko generálního advokáta Madura z 30.  9. 2009, dostupné na: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=
Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&
alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=all
docnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=do
cj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Recher
cher (staženo dne 25. 3. 2011) 
28 zásada proporcionality je jednou ze zásad, kterou se řídí výkon pravomocí Unie obecně, což je 
obsaženo v čl. 5 SEU a Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
29 případ C-135/08, rozsudek SDEU z 2. 3. 2010, dostupný na: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=
Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&
alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=all
docnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=do
cj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Recher
cher (staženo dne 25. 3. 2011)  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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jsou rozvedena v článcích 21 aţ 24 SFEU.
30

 Obdobný katalog práv je uveden v Listině 

(Chartě) základních práv EU, v hlavě páté („občanská práva“).
31

  

1.3.1 Právo volného pobytu a volného pohybu po celé EU 

Právo volného pohybu a pobytu znamená, ţe se občan Unie můţe v kaţdém 

členském státě bez diskriminace volně pohybovat.  Právo svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států je obsaţeno v čl. 21 SFEU. Tento článek zahrnuje 

kromě osob výdělečně činných, na které se vztahují také čl. 45 a 49 SFEU, jeţ zaručují 

právo pobytu v členském státě za účelem samostatné výdělečné činnosti či pracovního 

poměru, také další skupiny osob, např. studenty.  Oblast ochrany obsaţena v čl. 21 je 

dále rozvinuta v sekundárním právu a můţe jím být i omezena. Občan Unie se svého 

práva vyplývajícího z čl. 21 můţe bezprostředně dovolat, pokud sekundární právo toto 

právo v přípustném rozsahu neomezuje.
32

 

K právu pobytu a svobodě pohybu se vztahuje sekundární právo, které bylo 

vydáno ještě před vznikem unijního občanství. Jedním z nejdůleţitějších předpisů v této 

oblasti je směrnice 90/364, podle níţ se příslušníkům jiných členských států a jejich 

rodinným příslušníkům přiznává právo pobytu, pokud jiţ toto právo neplyne z jiných 

ustanovení evropského práva. Směrnice se tak kromě osob výdělečně činných vztahuje i 

na další skupiny osob, právo pobytu je však podmíněno existencí zdravotního pojištění 

kryjícího veškerá rizika a dostatečnými finančními prostředky, které zamezí tomu, aby 

se tyto osoby staly zátěţí pro sociální pomoc hostitelského členského státu.
33

 

Sekundární právo tedy postupně rozšiřovalo skupinu osob, kterým je přiznána svoboda 

pobytu a pohybu, na důchodce, tj. zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné po 

skončení jejich pracovní činnosti (směrnice 90/365), na studenty (směrnice 90/366, 

nahrazena směrnicí 93/96) a další osoby dosud nevyuţívající svého práva pobytu podle 

směrnice 90/364. Pokud se jedná o rodinné příslušníky zmíněných skupin osob, jejich 

práva jsou právy odvozenými a závisejí na právu občana EU konkrétní rodiny – tento 

                                                 
30 SFEU, dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
31 Listina základních práv Evropské unie, dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
32 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 109 
33 směrnice 90/364, text dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=161300:cs&lang=cs&list=431687:cs,161300:cs,&pos=2&page=1&nbl=
2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte (staženo dne 23. 3. 2011)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=161300:cs&lang=cs&list=431687:cs,161300:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=161300:cs&lang=cs&list=431687:cs,161300:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=161300:cs&lang=cs&list=431687:cs,161300:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
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občan musí skutečně uplatňovat své právo pohybu.
34

 V roce 2004 přijala Evropská unie 

směrnici 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných 

příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a 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.
35

 Tato 

směrnice shrnuje dosud platná opatření nacházející se v celé řadě předpisů, které se na 

tuto oblast vztahovaly. Opatření jsou nově navrţena tak, aby podporovala občany Unie 

v uplatňování jejich práva pobytu a pohybu v členských státech, omezila administrativní 

překáţky v jeho uplatňování, lépe vymezila postavení rodinných příslušníků a omezila 

rámec pro zamítnutí vstupu či ukončení práva pobytu. Mezi rodinné příslušníky se dle 

směrnice 2004/38/ES počítá: manţel, manţelka; registrovaný partner či partnerka 

zachází-li právní řád hostitelského státu s registrovaným partnerstvím jako 

s manţelstvím; potomci v přímé linii mladší 21 let nebo vyţivované osoby a potomci 

manţela, manţelky či partnera a partnerky (jak je stanoveno výše); předci v přímé linii, 

kteří jsou vyţivovanými osobami, či předci manţela, manţelky či partnera a partnerky. 

Směrnice začala být uplatňována členskými státy ode dne 30. dubna 2006.
36

 

1.3.2 Právo pobytu krátkodobého, dlouhodobého a trvalého 

Právo pobytu unijních občanů na území jiných členských států se v souladu se 

směrnicí 2004/38/ES rozpadá do dílčích práv pobytu krátkodobého, dlouhodobého a 

trvalého, jejichţ výkon klade na občany EU rozdílné poţadavky. Právo pobytu 

krátkodobého, tj. do tří měsíců, mají všichni občané EU bez omezení s jedinou 

podmínkou, a to prokázáním se dokladem totoţnosti, z něhoţ vyplývá, ţe jeho drţitel je 

unijním občanem. Omezit toto právo lze jen z obecně platných důvodů ochrany 

veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. V případě 

dlouhodobého pobytu, tj. od tří měsíců do pěti let, mají osoby zaměstnané a osoby 

samostatně výdělečně činné toto právo bez dalšího, ostatní musejí splňovat podmínku 

dostatečných finančních prostředků a platného zdravotního pojištění. Od práva 

                                                 
34 Volný pohyb osob, Evropský parlament [ online ] 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/citizen/freedom/article_7175_cs.htm 
(staženo dne 23. 3. 2011) 
35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, text dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,
387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#te
xte (staženo dne 23. 3. 2011)   
36 Volný pohyb osob, Evropský parlament [ online ] 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/citizen/freedom/article_7175_cs.htm 
(staženo dne 23. 3. 2011)  

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/citizen/freedom/article_7175_cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/citizen/freedom/article_7175_cs.htm
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krátkodobého a dlouhodobého pobytu unijních občanů se odvozuje rovněţ právo pobytu 

jejich rodinných příslušníků. Právo dlouhodobého pobytu unijních občanů můţe být 

rovněţ omezeno z důvodu ochrany veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, občané 

však nemohou být vyhoštěni z důvodu ochrany veřejného zdraví. Právo trvalého pobytu 

v hostitelském členském státě mají občané EU, kteří tam nepřetrţitě legálně pobývají po 

dobu pěti let. Totéţ se vztahuje na jejich rodinné příslušníky. Nepřetrţitost pobytu není 

dotčena dočasnou nepřítomností po dobu nepřesahující šest měsíců v roce (ani 

nepřítomností delší způsobenou váţnými důvody). Směrnice dále z hlediska 

poţadované délky pobytu stanoví výjimky pro určité skupiny osob. Občané s trvalým 

pobytem na území hostitelského členského státu a jejich rodinní příslušníci mohou být 

vyhoštění pouze ze závaţných důvodů týkajících se veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti.
37

 V důsledku naplnění práva trvalého pobytu získává občan Unie a jeho 

rodinní příslušníci po pěti letech pobytu právo na plnou integraci do systémů sociálního 

zabezpečení přijímajícího státu, dokonce i tehdy, pokud dotčený beneficient z nějakého 

důvodu do systému nepřispíval.
38

 

1.3.3 Volební právo do Evropského parlamentu 

Čl. 22 odst. 2 přiznává kaţdému občanu Unie majícímu bydliště v členském 

státě, jehoţ není státním příslušníkem, právo volit a být volen ve volbách do 

Evropského parlamentu v členském státě, v němţ má bydliště, za stejných podmínek 

jako příslušníci tohoto státu.
39

 Toto ustanovení je přímo aplikovatelné subjektivní právo 

kaţdého unijního občana, platí zde zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti. 

Občané EU včetně domácích státních příslušníků se mohou dovolat svého práva 

v případě nepřiměřeného zásahu do jejich práva volit či být volen ve volbách do 

Evropského parlamentu. Rada byla povinna vydat podrobnou úpravu týkající se výkonu 

tohoto práva a svoji povinnost realizovala přijetím směrnice 93/109. Tato úprava z roku 

1993 vylučuje dvojí hlasování, občan Unie se musí rozhodnout, zda aktivní volební 

právo vyuţije ve své vlasti, nebo v hostitelském státě.
40

 V závěru odstavce je připuštěno 

                                                 
37 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, text dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,
387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#te
xte (staženo dne 23. 3. 2011)   
38 Somek Alexander, Individualism: an Essay on the Authority of the European Union (Oxford:  Oxford 
University Press, New York 2008) 202 
39 SFEU, dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
40 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 110 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
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stanovení výjimek v podrobné úpravě vypracované Radou tam, kde je to odůvodněno 

zvláštními obtíţemi některého členského státu.
41

 

1.3.4 Aktivní a pasivní volební právo v komunálních volbách 

Čl. 22 odst. 1 zakotvuje právo kaţdého občana Unie majícího bydliště 

v členském státě, jehoţ není státním příslušníkem, volit a být volen v obecních volbách 

v členském státě, v němţ má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci 

tohoto státu.
42

 Jedná se o bezprostředně aplikovatelné subjektivní právo, které nelze 

rozšiřovat, tzn. netýká se např. rodinných příslušníků, kteří nemají občanství jiného 

členského státu. Ne zcela jasnou je otázka, jak vykládat pojem bydliště, převládá však 

názor, ţe pojem bydliště nutno vykládat stejně jako podmínky jeho nabytí podle 

právního řádu dotčeného členského státu. Podrobná úprava týkající se výkonu tohoto 

práva je svěřena Radě. Směrnice 94/80 např. definuje obecní (komunální) volby jako 

přímou volbu s cílem určit členy zastupitelského orgánu podle právních předpisů 

konkrétního členského státu, stejně jako místního celku na základním stupni. Aktivní a 

pasivní volební právo se řídí právním řádem členského státu, ve kterém má občan EU 

bydliště. Je nepřípustné, aby občan EU vyuţil svého volebního práva v obecních 

volbách jak ve státě domácím, tak hostitelském.
43

 V závěru odstavce je stejně jako u 

voleb do Evropského parlamentu připuštěno stanovení výjimek v podrobné úpravě 

vypracované Radou tam, kde je to odůvodněno zvláštními obtíţemi některého 

členského státu.
44

 

1.3.5 Právo na diplomatickou a konzulární ochranu 

Čl. 23 odst. 1 stanoví, ţe kaţdý občan Unie má na území třetí země, kde 

členský stát, jehoţ je občan státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na 

diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných 

podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Členské státy mají v zájmu zajištění této 

ochrany zahájit mezinárodní jednání a přijmout nezbytná opatření.
45

 Dne 19. prosince 

1995 přijali zástupci členských států v Radě rozhodnutí 95/553, které tuto povinnost 

                                                 
41 SFEU: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
42 Tamtéž 
43 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 110 - 111 
44 SFEU, dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
45 Tamtéž 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
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konkretizovalo. Symbolický význam ustanovení je vysoký, členské státy převzaly 

společnou odpovědnost za ochranu unijních občanů zdrţujících se na území třetího 

státu. Členské státy však mají jistou volnost při rozhodování, jaká „nezbytná opatření“ 

k zajištění ochrany občanů skutečně přijmou.
46

 Podle jiţ zmíněného rozhodnutí 95/553 

můţe občan EU ţádat o diplomatickou či konzulární ochranu v případě úmrtí, váţných 

nehod nebo onemocnění, v případech zatčení nebo zadrţení, stal-li se obětí násilných 

činů a obecně jedná-li se o pomoc občanům Unie a jejich navracení v nouzi.
47

 Druhý 

odstavec čl. 23 opravňuje Radu přijímat zvláštním legislativním postupem po konzultaci 

s Evropským parlamentem směrnice o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce, 

která jsou nezbytná pro usnadnění diskutované ochrany.
48

 

1.3.6 Petiční právo, právo obracet se na ombudsmana a orgány EU 

Evropská unie usiluje o překonání demokratického deficitu, který je jí stále 

vyčítán. Její úsilí se projevuje mj. i v ustanovení čl. 24 SFEU, který nabízí občanům EU 

tři vzájemně příbuzná oprávnění: petiční právo k Evropskému parlamentu, právo 

podávat stíţnosti veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) a moţnost písemně se 

obracet v jednom z jazyků (uvedených v čl. 55 odst. 1 Smlouvy o EU
49

) na Evropský 

parlament, Radu, Evropskou radu, Komisi, SDEU, ECB, Účetní dvůr, Hospodářský a 

sociální výbor a Výbor regionů
50

 a právo obdrţet odpověď ve stejném jazyce.
51

  

Podrobnější úprava petičního práva k Evropskému parlamentu je v čl. 227 

SFEU. Toto právo nenáleţí pouze unijním občanům, ale rovněţ jiným fyzickým 

osobám, které mají bydliště v některém členském státě, a dokonce právnickým osobám, 

které mají na území Unie svoje sídlo. Podmínkou uplatnění petičního práva je, ţe se 

věc, kterou petice poţaduje řešit, týká záleţitostí v působnosti EU a má bezprostřední 

dopad na ţadatele. Řádně podané petice jsou přezkoumávány petičním výborem 

Evropského parlamentu. Předseda Evropského parlamentu následně sdělí ţadateli 

                                                 
46 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 111 
47 Rozhodnutí 95/553, Úřední věstník L 314, 28. 12. 2011, str. 73 – 76, text dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10
&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte (staženo dne 23. 3. 2011) 
48 SFEU, dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
49 čl. 55 odst. 1 SFEU: vyjmenovány úřední jazyky EU (23); smlouva dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
50 orgány podle čl. 13 SEU 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
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rozhodnutí spolu s uvedením důvodů, které k němu vedly. Obranou občana v případě 

nevyřízení petice je moţnost podání ţaloby na nečinnost.
52

 

Evropský veřejný ochránce práv (volený Evropským parlamentem) je oprávněn 

přijímat stíţnosti od kteréhokoli občana Unie nebo od kterékoli fyzické osoby 

s bydlištěm nebo právnické osoby se statutárním sídlem v členském státě. Stíţnosti se 

musejí týkat případů nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných 

subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních 

pravomocí. Ombudsman stíţnosti přezkoumává a podává o nich zprávu. V případě, ţe 

zjistí nesprávnost postupu, postoupí věc dotčenému orgánu, instituci nebo subjektu a 

poskytne mu lhůtu tří měsíců k zaujetí stanoviska. Stěţovatele poté informuje o 

výsledku svého šetření a vyrozumí i příslušný orgán a Evropský parlament ve zprávě, 

která obsahuje i doporučení k nápravě.
53

 Ombudsman můţe být činný i z vlastní 

iniciativy nebo na základě stíţnosti člena Evropského parlamentu. Nesprávný úřední 

postup je pojem označující správní rozhodnutí v rozporu s hmotným či procesním 

právem včetně zásad dobré správy. Stíţnost musí být podána ve lhůtě dvou let od doby, 

kdy se stěţovatel dozvěděl o důvodu k jejímu podání. Stíţnost nemá odkladný účinek a 

v případě jejího nevyřízení stěţovateli nenáleţí oprávnění k podání ţaloby na 

nečinnost.
54

 

1.3.7 Další práva občanů EU 

Je třeba zdůraznit, ţe diskutovaná práva nelze chápat jako na sobě a na 

právním řádu EU (ES) nezávislá jednotlivá oprávnění.  Jednou ze zásad, na které stojí 

Evropská unie vůbec, je zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti, který 

znatelně ovlivňuje i institut unijního občanství.
55

 S právy občanů EU a posílením přímé 

demokracie úzce souvisí tzv. občanská iniciativa, kterou zavedla Lisabonská smlouva. 

Nejméně jeden milión občanů pocházející z podstatného počtu členských států (tj. ¼) 

můţe podle čl. 11SEU vyzvat Komisi, aby předloţila vhodný návrh ohledně záleţitostí, 

                                                                                                                                               
51 SFEU, dostupná na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
52 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 112 - 113 
53 čl. 228 SFEU, znění smlouvy dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
54 Tichý Luboš, Evropské právo (Praha: C. H. BECK 2011) 113 
55 Barnard Catherine, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms /Oxford: Oxford University 
Press 2004) 404;  zákaz diskriminace je vyjádřen v čl. 18 SFEU 
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jejichţ úprava v podobě právního aktu Unie je nezbytná.
56

 Podle ustanovení Smlouvy 

přijaly Evropský parlament a Rada nařízení, jeţ stanoví pravidla a postupy, kterými se 

má občanská iniciativa řídit.
57

 Občané Unie mají dále za určitých podmínek právo na 

přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.
58

 

2. Benefity ekonomické povahy unijních občanů 
Občanům EU jsou v důsledku realizace občanských práv přiznány různé 

benefity ekonomické povahy. Jedná se o benefity plynoucí především ze systémů 

sociálního zabezpečení členských států, tedy tzv. sociální benefity, které budou 

rozebrány níţe. Také v oblasti přiznávání ekonomických a jiných benefitů se do oblasti 

unijního občanství promítají jiné evropské instituty a principy, zejména princip volného 

pohybu osob. Na interpretaci ustanovení, která opravňují občany EU k získání 

sociálních benefitů, se značnou měrou podílel ESD (SDEU), který často rozšířil 

závazky států vysoce nad míru původně vyjednanou a předpokládanou. Sociální 

benefity lze charakterizovat dle různých měřítek a na jejich základě je dělit do skupin, 

jedno ze základních dělení je takové, které zohledňuje fakt, jak samotný ţadatel přispěl 

k tomu, aby měl nárok na výplatu konkrétního benefity. V tomto směru dělíme benefity 

(dávky) na příspěvkové (contributory) a nepříspěvkové (non – contributory). Benefity 

příspěvkové se vyznačují „konzumnějším“ charakterem, zatímco v nepříspěvkových se 

odráţí morální hodnoty a zájem společnosti o znevýhodněné jedince. Typickým 

nepříspěvkovým benefitem je např. příspěvek na výchovu dítěte. 
59

 Pojmy benefity a 

dávky jsou v této práci uţívány jako synonyma. 

2.1 Sociální stát (welfare state) v Evropě 

Evropský národní stát je typicky tzv. sociálním státem (státem blahobytu, 

státem veřejných sociálních výhod)
60

. Na sociální stát lze nahlíţet jako na stát či jinou 

politickou komunitu, jejichţ členové se rozhodli dosáhnout sociálních cílů, které nejsou 

                                                 
56 čl. 11 SEU, text smlouvy dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF (staženo dne 21. 3. 
2011) 
57 nařízení č. 211/2011, text dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:CS:PDF (staženo dne 24. 3. 
2011) 
58 Občané Unie a jejich práva, Evropský parlament [ online ] 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/citizen/citizens/article_7174_cs.htm 
(staženo dne 24. 3. 2011) 
59 Dougan Michael, “Expanding the Frontiers of European Union Citizenship by Dismantling the 

Territorial Boundaries of the National Welfare States” in The Outer Limits of European Union Law, eds., 

Barnard Catherine a Odudu Okeoghene (Oxford: Hart 2009) 152 - 153 
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myslitelné pro soukromý sektor. Poskytování výhod sociálního státu je tradičně 

zaloţeno na třech zastřešujících principech, a to na solidaritě, teritorialitě a národnosti. 

Soukromý sektor předpokládá, ţe jedinci jsou schopni zajistit si svoje finanční potřeby 

skrze ekonomickou aktivitu. Ve skutečnosti však všichni nemají dostatečný příjem 

k pokrytí výdajů na bydlení, vzdělání apod. Sociální spravedlnost však ţádá, aby měl 

kaţdý, nehledě na svůj ekonomický status, přístup k základním sluţbám, jako vzdělání, 

zdravotní péče či bydlení. Proto je v sociálním státě redistribuce zdrojů podle 

individuální ekonomické výkonnosti částečně nahrazena formou redistribuce vystavené 

na principu solidarity a vzájemné pomoci. Zásada teritoriality implikuje především to, 

ţe výhody sociálního státu jsou vyhrazeny pro osoby usazené nebo pracující na území 

daného státu. Sociální stát je zaloţen na „členském principu“ a jeho členové nemají jen 

práva ţádat o mnohé benefity, ale také povinnosti přispívat na financování systému. 

Zásada teritoriality rovněţ znamená, ţe získané benefity musejí být vyuţity na 

dotčeném státním teritoriu, a nikoli v zahraničí.  Princip národnosti pak vyţaduje 

existenci specifického pouta a odpovědnosti mezi státem a jeho příslušníky, status státní 

příslušnosti můţe být definován prostřednictvím pobytu nebo práce na státním území.
61

 

Za jeden ze základních znaků státní suverenity bylo povaţováno právo 

rozhodnout o formách a podstatě sociálního občanství. Občanství se vytváří v prostoru 

hranic, které oddělují členy nadané občanskými právy od nečlenů vně dotčeného 

prostoru. Evropská integrace ale narušila tuto tradiční charakteristiku suverénního 

státu
62

. V důsledku prohlubující se evropské integrace se státní moc začala projevovat 

nejen vůči vlastním příslušníkům, ale také vůči okolí.
63

 Zatímco na sklonku 50. let 

minulého století byli cizí pracovníci v hostitelském státě, ačkoli zde platili daně a další 

poplatky, oprávněni pouze k velmi malé části benefitů plynoucích ze systémů sociálního 

zabezpečení, od 70. let minulého století posilovala koncepce Evropana na úkor 

národního občanství, a to hlavně v kontextu sociálních práv.
64

 Skrze závazné právní 

předpisy a judikaturu byla sociální práva (a povinnosti) postupně udělována osobám na 

                                                                                                                                               
60 anglický termín welfare state bývá do češtiny překládán různě 
61 Van der Mei A. Pieter, Free Movement of Persons within the European Community. Cross Border 
Access to Public Benefits (Oxford: Hart Publishing 2003) 3 - 7 
62 pojem suverenity však není neměnný, jak konstatoval také český Ústavní soud ve svém (druhém) 
nálezu k Lisabonské smlouvě (sp. zn. Pl. ÚS 29/09) 
63 Ferrera Maurizio, “Towards an “Open” Social Citizenship? The New Boundaries of Welfare in the 
European Union” in EU Law and the Welfare State: In Search of Solidarity, ed. Gráinne de Búrca 
(Oxford: Oxford University Press 2005) 11 - 12 
64 Van der Mei A. Pieter, Free Movement of Persons within the European Community. Cross Border 
Access to Public Benefits (Oxford: Hart Publishing 2003) 3 - 7 
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základě jejich pobytu či zaměstnání v určitém státě, nehledě na jejich národní 

příslušnost.  Prvním faktickým krokem a východiskem pro další směřování bylo 

nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.
65

 

2.2 Sociální zabezpečení v EU 

Právo sociálního zabezpečení je oblastí, v níţ má Evropská unie poměrně slabé 

postavení. Existující sekundární předpisy se nesoustředí na harmonizaci národních 

právních řádů, ale na jejich koordinaci. V praxi nicméně vliv Společenství na charakter 

národního práva sociálního zabezpečení roste skrze kontrolu závazků členských států 

ohledně volného pohybu osob.
66

 

Unie poskytuje v oblasti sociálního zabezpečení společná pravidla, která chrání 

práva občanů v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních zemích EU (dále 

na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku). Evropská pravidla koordinace 

systémů sociálního zabezpečení však v ţádném případě nenahrazují vnitrostátní 

systémy. Pravidla se vztahují na státní příslušníky členských států EU, Islandu, 

Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z 

uvedených zemí, a také pro jejich rodinné příslušníky, dále na osoby bez státní 

příslušnosti a uprchlíky, kteří mají bydliště v některém z členských států EU, na Islandu, 

v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku a kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z 

uvedených zemí, a také pro jejich rodinné příslušníky, pravidla platí rovněţ pro státní 

příslušníky zemí nečlenských, kteří legálně pobývají na území EU nebo se po různých 

zemích EU pohybují, a pro jejich rodinné příslušníky. Koordinace systémů sociálního 

zabezpečení se řídí čtyřmi hlavními zásadami. Za prvé na jednu osobu se nikdy 

nevztahuje systém více zemí najednou a příspěvky tedy platí jen v jedné zemi. Za druhé 

prvořadý význam má zásada rovného zacházení a zásada nediskriminace, tzn. dotčená 

osoba má tytéţ práva a povinnosti jako příslušníci státu, ve kterém má pojištění. Za třetí 

ţádá-li osoba o určitý typ dávky, v případě potřeby se zohlední i předcházející období, 

během kterého byla pojištěna, pracovala nebo pobývala na území jiného státu. Za čtvrté 

                                                 
65 Ferrera Maurizio, “Towards an “Open” Social Citizenship? The New Boundaries of Welfare in the 
European Union” in EU Law and the Welfare State: In Search of Solidarity, ed. Gráinne de Búrca 
(Oxford: Oxford University Press 2005) 19, 22 
66 Dougan Michael, “Expanding the Frontiers of European Union Citizenship by Dismantling the 
Territorial Boundaries of the National Welfare States” in The Outer Limits of European Union Law, 
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na tomto poli platí zásada převoditelnosti, tj. má-li určitá osoba nárok na výplatu dávky 

v jednom státě, je obvykle moţné, aby jí byla vyplacena, i pokud ţije ve státě jiném.
67

 

Zásada převoditelnosti je ale prolomena zavedením různých výjimek. Např. 

převoditelnost dávek v nezaměstnanosti je omezena dobou tří měsíců a přísnými 

procesními podmínkami. Pokud se ţadatel nevrátí v době tří měsíců, ztrácí ve svém 

domovském státě všechna další oprávnění k benefitům. Některé nepříspěvkové benefity 

pak principu převoditelnosti vůbec nepodléhají a ţadatel má na ně nárok jen ve svém 

státě pobytu.
68

 

V květnu byla přijata opatření, která si kladla za cíl, aby byl pohyb osob 

v rámci kontinentu ještě pohodlnější neţ dosud. Evropská komise povaţuje za zásadní, 

aby lidé nedopláceli na své rozhodnutí ţít nebo pracovat v jiné zemi. Nová pravidla pro 

koordinaci by měla lépe propojit vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení a zajistit, 

aby občané při stěhování do jiné země nepřišli o svá práva na nemocenské pojištění, 

důchod, rodinné příspěvky a další.
69

 Základními právními předpisy, podle kterých se 

původně řídila koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU, byly jiţ zmíněné 

nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a 

dále nařízení Rady (ES) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení 1408/71.  Od 1. května 2010 bylo nařízení 1408/71 nahrazeno 

nařízením č. 883/2004, které se vztahuje na občany EU. Původní nařízení se nadále 

vztahuje na státní příslušníky nečlenských států EU, kteří legálně pobývají na území 

Unie (a rovněţ stále platí v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Švýcarsku). Pokud 

jde o nařízení 574/72, pak v otázce jeho dosavadní platnosti platí totéţ co u výše 

zmíněného předpisu, v oblasti týkající se občanů EU bylo počínaje 1. 5. 2010 nahrazeno 

nařízením č. 987/2009.
70

 

Nařízení 1408/71 ani jeho nástupce 883/2004 nepokrývají všechny moţné 

případy po osobní ani po materiální stránce. Nařízení 1408/71 platilo především pro 

                                                 
67 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění: Co je koordinace? Evropská komise [ online ] 
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osoby pojištěné podle některého z národních systémů sociálního zabezpečení buď jako 

zaměstnanec, samostatně výdělečně činná osoba či student. Nevztahovalo se však vůbec 

na osoby pojištěné jiným způsobem nebo nepojištěné. Po materiální stránce se nařízení 

týkalo pouze případů dávek sociálního zabezpečení předvídaných legislativou 

vztahujících se na některou z událostí v něm vyjmenované. Z jeho působnosti byly 

vyloučeny např. dávky na sociální asistenci, dávky státní podpory či dávky sociálního 

zabezpečení, které se nevázaly k ţádné z výčtu událostí.  Situace se relativně zlepšila 

vstupem v platnost nařízení 883/2004, které se dotýkalo všech osob pojištěných podle 

některého z národních systémů sociálního zabezpečení a po materiální stránce 

pokrývalo nově i předdůchodové dávky a otcovské dávky. Nové nařízení však nemůţe 

zahrnout kaţdou osobu oprávněnou k výplatě dávek systému sociálního zabezpečení a 

uţ vůbec ne kaţdý typ dávky poskytované jednotlivými členskými státy.
71

 

2.2.1 Pojem sociální benefit v právních předpisech a judikatuře 

Nařízení 883/2004 se vztahuje na všechny právní předpisy týkající se těchto 

oblastí: dávky v nemoci, dávky v mateřství a rovnocenné otcovské dávky, dávky 

v invaliditě, dávky ve stáří, pozůstalostní dávky, dávky při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti, předdůchodové dávky a 

rodinné dávky.
72

 ESD řešil mnoho případů, jejichţ záměr byl určit, zda daný benefit 

spadá či ne do působnosti nařízení 1408/71 (nyní tedy 883/2004). Soud ve svých 

rozhodnutích nebyl sice vţdy konstantní, je nicméně moţné odvodit základní vymezení 

sociálního benefitu. Sociální benefit musí splňovat tři podmínky: právní předpisy, které 

daný benefit zaručují, musejí jasně vymezit postavení potenciálního ţadatele, kdy má 

absolutní právo k tomuto benefitu; benefit musí pokrývat některou z událostí 

vyjmenovanou v čl. 4 odst. 1 nařízení 1408/71 (čl. 3 odst. 1 nařízení 883/2004); 

příjemce musí být subjektem systému sociálního zabezpečení státu, jehoţ právní 
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předpisy benefit garantují. Splňuje-li daný benefit uvedená kritéria, soud ho povaţuje za 

benefit spadající do působnosti nařízení 1408/71 (883/2004).
73

 

2.2.2 SDEU 

Soudní dvůr nadal skrze svou činnost jedince schopností aktivně participovat 

na přeshraničním systému sociálního zabezpečení. Zatímco zpočátku existovalo 

v sociální sféře pouto mezi migrantem a jeho hostitelským státem, dnes se vytváří také 

pouto mezi migrantem a jeho zemí původu. Unijní občanství je v tomto směru tvůrcem 

specifického vztahu v rámci sociálního zabezpečení mezi jedincem a státem a se 

smělostí lze říci, ţe i jedincem a Unií. O co Soudní dvůr opírá svá rozhodnutí, občas 

kontroverzní a kritizovaná, vezmeme-li v úvahu, ţe smlouvy a právní předpisy, které 

jsou základem pro rozhodování SDEU a které jsou jeho činností často interpretovány 

nadmíru široce, jsou výsledkem dlouholetých jednání a kompromisu? Moţné 

ospravedlnění soudu lze nalézt ve dvou rovinách. Za prvé soud ve svém rozhodování 

reflektuje společenské změny, které se, obzvláště na poli sociálního zabezpečení, za 

poslední desetiletí odehrály. Za druhé soud vyuţívá příleţitosti plnit některé cíle 

Společenstvím vytyčené, coţ se promítá např. ve snaze překonat předsudek, ţe volný 

pohyb občanů EU prospívá výhradně jedincům ekonomicky aktivním a finančně 

nezávislým.
74

 

2.3 Přístup k benefitům ekonomicky aktivních osob 

Tradičně byl přístup k ekonomickým benefitům vyhrazen ekonomicky 

aktivním a jejich rodinám. Výslovně to upravuje nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 

15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. Podle čl. 7 odst. 2 

nařízení poţívají pracovníci, kteří jsou státními příslušníky členského státu, na území 

jiného státu stejné sociální a daňové výhody jako tuzemští pracovníci.
75

 ESD vykládal 

ustanovení čl. 7 odst. 2 velmi široce, aby zajistil, ţe příslušníci členských států nebudou 

odrazováni od výkonu svého práva volného pohybu vyhlídkou na vyloučení z nároku na 
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výplatu sociálních benefitů hostitelského státu. Členské státy usilovaly aspoň o to, aby 

byl nárok na vyplacení benefitů podmíněn např. minimální dobou pobytu či výkonu 

zaměstnání v dotčeném státě, ESD jejich snahy však zmařil s tím, ţe časová omezení 

jsou přípustná jen ve výjimečných případech. 
76

 

Výkladu čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1612/68 se věnoval rovněţ ESD (SDEU), 

který v případu C - 18/95 Terhoeve judikoval, ţe členský stát nemůţe v oblasti 

sociálních výhod diskriminovat ani příslušníka jiného členského státu na základě 

národnosti, ani svého vlastního občana z důvodu toho, ţe ţil dříve v jiném členském 

státě.
77

 Pro kategorii osob samostatně výdělečně činných neexistovala ţádná 

ekvivalentní úprava, nicméně v současnosti je lze bezpochyby zahrnout do čl. 24 odst. 1 

směrnice 2004/38/ES o rovném zacházení se všemi občany Unie. Směrnice v sobě 

v tomto ohledu reflektuje předcházející rozhodnutí ESD. Ten v případu 197/84 

Steinhauser označil odmítnutí přístupu k sociálním benefitům samostatně výdělečně 

činným osobám za omezení jejich práva podnikat. V dalším případě 63/86 Komise v. 

Itálie soud judikoval, ţe sociální benefity musejí být přístupné pro všechny 

poskytovatele sluţeb, pokud by v opačném případě došlo v důsledku zamezení přístupu 

k sociálním benefitům k zásahu do práva svobodně poskytovat sluţby. Samotný čl. 24 

odst. 2 směrnice 2004/38/ES obsahuje ustanovení omezující přístup k sociálním 

benefitům pro některé skupiny migrantů (v otázce nároku na sociální pomoc) a přístup 

k různým benefitům určeným pro studenty (stipendia, půjčky na studium).
78

 Za sociální 

pomoc ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38 ale nelze povaţovat finanční dávky, 
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které jsou nezávisle na své kvalifikaci ve vnitrostátním právu určeny k tomu, aby 

zjednodušily přístup na trh práce (C – 22/08 Vatsouras).
79

 

Ustanovení článku 7 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 mělo zajistit, aby 

pracovníci z jiného členského státu nebyli nijak diskriminováni. Co však přesně spadá 

pod „stejné sociální a daňové výhody“ zde uvedené? ESD se tomuto problému věnoval 

v případu 76/72 Michel a prohlásil, ţe jediné benefity dostupné na základě čl. 7 odst. 2 

jsou ty přímo související se zaměstnáním, a proto na ně mají nárok jen zaměstnanci a 

nikoli jejich rodiny. V roce 1975 však soud opustil toto pojetí a v rozsudku k případu 

32/75 Fiorini prohlásil, ţe článek 7 odst. 2 nařízení 1612/68 by neměl být s ohledem na 

jeho zamýšlený cíl, a to rovnost zacházení, interpretován takto restriktivně. Proto čl. 7 

odst. 2 zahrnuje všechny sociální a daňové výhody bez ohledu na to, zda jsou přímo 

spojené se zaměstnáním. V případu C - 310/91 Schmid v. Belgie bylo vyjasněno, ţe 

sociální a daňové výhody v čl. 7 odst. 2 jsou všechna práva, která jsou obvykle 

garantována domácím pracovníkům na základě jejich statusu pracovníka či jejich 

pobytu v daném státě, přičemţ rozšíření těchto práv na pracovníky, kteří jsou 

příslušníky jiného členského státu, musí usnadňovat přístup pracovníků na trh práce.
80

 

Je-li třeba určit, zda konkrétní výhoda skutečně usnadňuje přístup na trh práce, je nutné 

ji porovnat s jejími výsledky, nikoli jen s formální strukturou (C – 22/08 Vatsouras).
81

 

Článek 7 odst. 2 pokrývá rovněţ práva, která vyplývají ze statusu pracovníka, i kdyţ 

dotyčný status pracovníka jiţ pozbyl. Pokrývá také výhody poskytované rodinám, 

včetně dávek v invaliditě pro dospělé rodinné příslušníky (případ C - 63/76 Inzirillo). 

Podmínkou je, ţe tyto výhody musejí být konstruovány tak, aby přímo či nepřímo 

představovaly nějaké výhody pro samotného pracovníka. Soud dále prohlásil, ţe na 
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-22/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-22/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-22/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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dané výhody mají nárok rodinní příslušníci občana EU i v situaci, kdy tento unijní 

občan jako samostatně výdělečně činná osoba pracuje (vykonává výdělečnou činnost) 

v jiném členském státě, neţ jehoţ je příslušníkem a na jehoţ území pobývá a ve kterém 

současně pobývá také daný rodinný příslušník (C – 337/97 Meeusen). Z tohoto 

rozsudku je patrné, ţe ESD kladl stále větší důraz na princip zákazu diskriminace, coţ 

koresponduje s posilováním statusu občana Unie. Nárok na sociální výhody však 

zaniká, vrátí-li se pracovník do svého státu původu. ESD judikoval, ţe migrující 

pracovník musí skutečně vykonávat činnost v hostitelském členském státě, aby dosáhl 

na sociální výhody tohoto státu.
82

 

2.3.1 Pojem pracovníka 

Za ekonomicky aktivní osobu povaţuje tedy evropské právo v zásadě 

pracovníka, tento pojem však evropské primární právo nedefinuje a interpretaci tohoto 

pojmu musel poskytnout ESD. Pojem pracovník bývá v rámci evropské legislativy 

pouţíván jako společné označení pro osoby zaměstnané i samostatně výdělečně činné.
83

  

Soudní dvůr judikoval, ţe pojem „pracovník“ je pojmem komunitárního práva 

nezávislým na definici pracovníka v právních řádech členských států (případ C - 53/81 

Levin). Pracovníkem je pro účely volného pohybu osob podle ESD i zaměstnanec 

s částečným či flexibilním úvazkem (C - 357/89 Raulin) a také zaměstnanec, který 

pobírá plat nedosahující minimální mzdy (C – 53/81 Levin, C - 139/85 Kempf). 

V případu Steymann (C – 196/97) ESD prohlásil za pracovníka rovněţ osobu 

vykonávající pracovní činnost v rámci náboţenské komunity, za níţ nedostává plat, ale 

danou komunitou mu jsou zajišťovány všechny ţivotní potřeby. ESD za pracovníka 

povaţuje také profesionálního sportovce (C – 412/93 Bosman) a osobu, která 

v současnosti nepracuje, ale v budoucnosti je schopná zaměstnání přijmout (C – 75/63 

Hoekstra). Pracovníkem je také osoba, která svůj pracovní poměr ukončila a novou 

práci hledá.
84

 

                                                                                                                                               
&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submi
t=Rechercher (staženo dne 20. 4. 2011) 
82 Shaw Jo, Hunt Jo a Wallace Chloe, Economic and Social Law of the European Union (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan 2007) 304-305 
83 Migrující pracovník, Euroskop.cz [ online ] http://www.euroskop.cz/618/sekce/migrujici-
pracovnik/ (staženo 3. 5. 2011) 
84 Šlosarčík Ivo, Politický a právní rámec evropské integrace: (včetně změn podle Lisabonské smlouvy) 
(Praha: Wolters Kluwer ČR 2010) 266 - 267 

http://www.euroskop.cz/618/sekce/migrujici-pracovnik/
http://www.euroskop.cz/618/sekce/migrujici-pracovnik/
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2.3.2 Rodinní příslušníci ekonomicky aktivních osob 

Realizace volného pohybu pracovníků v souladu s nařízením 1612/68 

předpokládala, ţe pracovník bude doprovázen svou rodinou. Otázka, zda tito rodinní 

příslušníci mohou rovněţ ţádat o sociální benefity, však zůstala dlouhou dobu 

nezodpovězena. Rodinní příslušníci byli logicky povaţováni za osobu závislou na 

dotčeném migrujícím pracovníkovi, nikoli na hostitelském státu.  Jedním z prvních 

případů věnujících se problematice rodinných příslušníků byl případ Lebon (C – 

316/85). Slečna Lebon byla čtyřiadvacetiletá francouzská občanka ţijící téměř celý svůj 

ţivot v Belgii. Jako rodinný příslušník pracovníka Společenství zaţádala o ţivotní 

minimum zvané minimex. Její ţádost však byla zamítnuta. V její prospěch mluvila 

dosavadní judikatura ESD, který uţ určil, ţe ţivotní minimum je tzv. sociální výhodou 

pro účely čl. 7 odst. 2 nařízení 1612/68 a i členové rodiny mohou spoléhat na toto 

ustanovení. Belgická vláda ale tvrdila, ţe rodinní příslušníci, kteří dosáhli zletilosti a 

nejsou závislí na dotčeném pracovníkovi, nemají právo pobytu ve státu, kde má člen 

jejich rodiny zaměstnání, podle čl. 10 nařízení 1612/68, z toho důvodu pak nejsou ani 

oprávněni ţádat o benefity dle čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení. Soud nesouhlasil, jeho 

konečné rozhodnutí bylo nicméně spíše kompromisní.
85

 Soud dospěl ke třem klíčovým 

závěrům. Členové rodiny určitého pracovníka jsou ve smyslu čl. 10 nařízení 1612/68
86

 

kvalifikováni pro rovné zacházení pouze nepřímo v kontextu svého vztahu k danému 

pracovníkovi. Rodinní příslušníci mohou těţit ze sociálních benefitů garantujících určité 

ţivotní minimum pouze za předpokladu, ţe konkrétní benefit představuje sociální 

výhodu dle čl. 7 odst. 2 nařízení 1612/68 pro samotného pracovníka. V případě Lebon o 

takovou sociální výhodu nešlo.
87

 

2.4 Přístup k benefitům ekonomicky neaktivních osob 

Sociální benefity nebyly dlouhou dobu dostupné pro osoby ekonomicky 

neaktivní, tzn. pro studenty, důchodce, uchazeče o zaměstnání či osoby s dostatečnými 

vlastními příjmy. Zlom představoval rozsudek ESD v případu Martínez Sala (C – 85/96) 

                                                 
85 Van der Mei A. Pieter, Free Movement of Persons within the European Community. Cross Border 
Access to Public Benefits (Oxford: Hart Publishing 2003) 134 - 135 
86 článek 10 odst. 1 nařízení 1612/68: právo usadit se společně s pracovníkem, který je státním 
příslušníkem jednoho členského státu a je zaměstnán na území jiného členského státu, mají bez 
ohledu na své státní občanství tyto osoby: a) jeho manžel nebo manželka a jejich potomci mladší 21 
let nebo na něm závislí;b) příbuzní ve vzestupné linii pracovníka a jeho manžela nebo manželky, 
kteří jsou na nich závislí 
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z května 1998 a rozsudek v případu Grzelczyk (C – 184/99) ze září 2001. Zmíněné 

rozsudky podlomily pojetí, které ekonomicky neaktivním osobám nepřiznávalo ţádné 

sociální benefity. ESD v rozsudcích vyvodil, ţe všichni občané EU legálně pobývající 

v jiném členském státě, neţ kterým jsou příslušníkem, musejí být vystaveni 

nediskriminačnímu zacházení i v otázce přístupu k sociálním benefitům.
88

 Soud trval na 

tom, ţe fakt, ţe některé (sociální) politiky spadají výlučně do pravomoci členských 

států, neznamená, ţe se členské státy při výkonu svých pravomocí v těchto oblastech 

nemusejí řídit také právem Společenství.
89

 Zákaz diskriminace je základním kamenem 

pro rozhodování SDEU a soud ustanovení o zákazu diskriminace ve své praxi vykládá 

dosti extenzivně. V poměrně atypickém případu C – 274/96 soud dokonce rozšířil 

aplikaci článku 12 SES (čl. 18 SFEU) i na pouţití jazyka, kdyţ došel k závěru, ţe stejně 

tak jako musí být zaručena stejná práva všem občanům Unie, musí být v souladu s 

právem Společenství, konkrétně se článkem 12 Ses (čl. 18 SFEU), i ustanovení 

regulující pouţití jazyka v trestním řízení.
90

 Z realtivně konstantní judikatury ESD 

(SDEU) vyplývá, ţe k pouţití článku 12 SES (čl. 18 SFEU) musejí být splněny tři 

podmínky, jak bude ještě dále rozvedeno. V první řadě jde o přítomnost přeshraničního 

prvku, druhým poţadavkem je legální pobyt občanů Unie, kterých se ustanovení týká, 

v hostitelském členském státě a konečně se musí jednat o právo, které je nějakým 

způsobem upraveno komunitárním právem, nikoli tedy o právo výlučně vnitrostátní.
91

 

2.4.1 Uchazeči o zaměstnání a jejich benefity 

Občané EU mají, jak vyplývá z čl. 5 nařízení č. 1612/68, právo ucházet se o 

zaměstnání v jiném členském státě a vnitrostátní sluţby zaměstnanosti jim poskytnou 

stejnou pomoc jako vlastním státním příslušníkům. Dříve byli takoví uchazeči o 

zaměstnání povaţováni za osoby, se kterými se má zacházet stejným způsobem jako se 

státními příslušníky daného členského státu, pouze jde-li o samotnou práci.  ESD však 

                                                                                                                                               
87 případ C – 316/85, rozsudek ESD ze dne 18. června 1987, dostupný na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0316:EN:HTML (staženo dne 5. 5. 
2011) 
88 Shaw Jo, Hunt Jo a Wallace Chloe, Economic and Social Law of the European Union (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan 2007) 305 
89 O'Leary Síofra, “Solidarity and Citizenship Rights in the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union” in EU Law and the Welfare State: In Search of Solidarity, ed. Gráinne de Búrca 
(Oxford: Oxford University Press 2005) 63 
90 Jacobs Francis G., „Citizenship of the European Union – A Legal Analysis“ European Law Journal 
13, č. 5 (září 2007) 591- 610, 599 
91 Epiney Astrid, „The scope of Article 12 EC: Some Remarks on the Influence of Euroepan 
Citizenship“ European Law Journal 13, č. 5 (září 2007) 611 – 622, 621 - 622 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0316:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0316:EN:HTML
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rozhodl, ţe zavedením občanství Unie by měli získat právo na rovné zacházení, i pokud 

jde o přístup k výhodám finanční povahy určeným k zjednodušení přístupu k 

zaměstnání na trhu práce v hostitelském členském státě (případy C - 138/02 Collins, C - 

258/04 Ioannidis, C - 22/08 Vatsouras). Soudní dvůr dodal, ţe členský stát můţe 

poţadovat, aby mezi uchazečem o zaměstnání a trhem práce na příslušném území 

existovala skutečná vazba, například si tato osoba musí po určitou přiměřeně dlouhou 

dobu skutečně hledat zaměstnání v daném členském státě. SDEU (ESD) dále dovodil, 

ţe k prokázání takové vazby s trhem práce lze poţadovat přiměřenou dobu pobytu.
92

 

Skutečná vazba však neexistovala v případu Collins (C - 138/02), kdy státní příslušník 

USA ţádal o dávku při hledání zaměstnání ve Velké Británii, ve které pouze několik 

měsíců studoval a pracoval, poté odcestoval a o dávku zaţádal jen několik dní po svém 

návratu do Británie.
93

 

2.4.2 Rodičovské benefity 

Rodičovským příspěvkům se věnuje zmíněný přelomový případ Martínez Sala 

(C – 85/96). María Martínez Sala byla španělskou státní příslušnicí, která měla od 

května roku 1968 bydliště v Německu. V období od roku 1976 do roku 1986, včetně 

přerušení, a dále v září a říjnu 1989, v Německu vykonávala různé závislé činnosti. Od 

té doby na základě spolkového zákona o sociální podpoře pobírala dávky sociální 

podpory. V lednu 1993 zaţádala o příspěvek na výchovu svého narozeného dítěte, v té 

době ovšem neměla povolení k pobytu, pouze doklad potvrzující, ţe o něj bylo 

zaţádáno. Ţádost o příspěvek byla zamítnuta s odůvodněním, ţe ţadatelka neměla ani 

německou státní příslušnost, ani oprávnění či povolení k pobytu. Příspěvek na výchovu 

dítěte byl tehdy poskytován všem osobám splňujícím určitá objektivní kritéria a spadal 

do věcné působnosti práva Společenství jakoţto rodinná dávka ve smyslu čl. 4 odst. 1 

písm. h) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů 

sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné 

                                                 
92 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, KOM (2010) 373, dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0373:FIN:CS:HTML (staženo dne 29. 4. 
2011) 
93 případ C – 138/02, rozsudek ESD ze dne 23. 3. 2004, dostupný na: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=
collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alld
ocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldoc
norec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0373:FIN:CS:HTML%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0373:FIN:CS:HTML%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
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a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. ESD prohlásil, ţe 

vzhledem k tomu, ţe M. Sala byla unijní občankou legálně pobývající v jiném členském 

státě neţ svém vlastním, měla právo, aby s ní bylo zacházeno nediskriminujícím 

způsobem i v oblasti sociálního zabezpečení. Právo Společenství brání tomu, aby pro 

získání nároku na příspěvek na výchovu dítěte členský stát vyţadoval od státních 

příslušníků jiných členských států, kteří jsou oprávněni pobývat na jeho území, 

předloţení řádného povolení k pobytu vystaveného vnitrostátním správním orgánem, 

zatímco vlastní státní příslušníci jsou pouze povinni mít bydliště nebo místo obvyklého 

pobytu v tomto členském státě.
94

 

2.4.3 Studentské benefity 

Rozsudek v případu Martínez Sala byl podpořen dalším rozhodnutím v případu 

Grzelczyk (C – 184/99). Grzelczyk byl francouzským státním příslušníkem studujícím 

na univerzitě v Belgii, který první tři roky hradil své výdaje na obţivu, ubytování a 

studium tím, ţe vykonával různá menší zaměstnání, v posledním roce svého studia ale 

vzhledem k větší vytíţenosti poţádal o ţivotní minimum zvané minimex, které mu bylo 

úřadem přislíbeno, ale kdyţ byla ţádost postoupena dále, byla zamítnuta s 

odůvodněním, ţe pan Grzelcyk není belgickým občanem a navíc nevykonává ţádnou 

ekonomickou aktivitu. Zásadní pro zamítnutí ţádosti byla také předchozí judikatura 

ESD, která prohlásila, ţe právo volného pohybu studentů nezahrnuje právo ţádat 

finanční podporu od státu, v němţ studují (mj. případ Brown C – 197/86). Nicméně od 

vydání uvedeného rozsudku Brown Smlouva o EU zavedla do Smlouvy o ES občanství 

Unie a do její třetí části, hlavy VIII, vloţila kapitolu 3 věnovanou zejména 

všeobecnému a odbornému vzdělávání. Nic v textu takto pozměněné Smlouvy 

neumoţňuje mít za to, ţe studenti, kteří jsou občany Unie, jsou, pokud za účelem studia 

odcestují do jiného členského státu, zbaveni práv přiznaných Smlouvou občanům Unie. 

Krom toho Rada rovněţ schválila směrnici 93/96
95

, která stanoví, ţe členské státy 

                                                                                                                                               
docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Recherche
r (staženo dne 29. 4. 2011) 
94 případ C – 85/96, rozsudek ESD ze dne 12. 5. 1998, dostupný na: 
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Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&af
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přiznávají právo pobytu studentům, kteří jsou státními příslušníky členského státu 

a kteří splňují určité podmínky. Směrnice 93/96 sice stanoví, ţe členské státy mohou 

studium na svých školách podmiňovat existencí dostatečných finančních prostředků, 

nicméně to neznamená, ţe budou studenti navţdy vyřazeni z moţnosti pobírat finanční 

podporu od státu obzvláště, kdyţ se jejich finanční situace můţe změnit v důsledku 

okolností nezávislých na jejich vůli (a jimi učiněné prohlášení o finančních prostředcích 

se tím stane neaktuální). ESD zdůraznil status občanství EU, který unijním občanům 

umoţňuje poţívat stejné výhody a být podroben stejným podmínkám bez ohledu na 

jejich státní příslušnost.
96

 

Přiznání příspěvku, který stát poskytuje mladým lidem, kteří právě dokončili 

vzdělání a hledají zaměstnání, řešil ESD v případu C – 224/98 D'Hoop. M. N. D'Hoop 

byla belgickou občanskou, která střední školu vystudovala ve Francii a poté studovala 

na univerzitě v Belgii. Její následná ţádost o zmíněný příspěvek byla s ohledem na 

národní právní řád zamítnuta, jelikoţ své středoškolské vzdělání neukončila v Belgii. 

ESD potvrdil, ţe zde měl být uplatněn princip rovného zacházení a zdůraznil princip 

volného pohybu osob, zejména za účelem studia. ESD konstatoval, ţe nepřiznání 

studentského příspěvku svému občanovi jen z důvodu, ţe dotyčný dokončil své 

středoškolské vzdělání v jiném členském státě EU, je v rozporu s komunitárním 

právem.
97

 

2.4.4 Důchodci a jejich benefity 

Jedním z případů, které se ocitly před ESD a týkaly se nároku na důchod, byl 

případ Frilli (C – 1/72). Soud v rámci rozhodování tohoto případu poprvé řešil otázku, 

které konkrétní benefity jsou, resp. nejsou pokryty nařízením č. 1408/71 (resp. jeho 

předchůdcem nařízením Rady Euratom č. 3/58, kterým se provádí článek 24 Smlouvy 

o zaloţení Evropského společenství pro atomovou energii). Rita Frilli byla italskou 
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státní příslušnicí ţijící v Belgii, která zde díky tamnímu předchozímu zaměstnání 

obdrţela starobní důchod. Tento příjem ji však nestačil k pokrytí výdajů na ţivobytí, a 

proto zaţádala o výplatu příspěvku garantovaného starým lidem. Její ţádost byla 

z důvodu její národnosti zamítnuta. Soud rozhodl, ţe na pracovníky, kteří se po určité 

době práce v členském státě v tomto státě usadili a nabyli zde oprávnění k výplatě 

 starobního důchodu, se vztahují také ustanovení garantující starým lidem pobírání 

minimální výše důchodu. Právem chráněné oprávnění k důchodu v určité minimální 

výši tak spadá do působnosti nařízení č. 3/58.
98

 

2.4.5 Ostatní benefity 

Dlouho před zavedením občanství EU uţívaly státy zejména, pokud šlo o 

sociální benefity, solidaritu jako argument, který měl spíše vytvořit jasnou čáru mezi 

státními příslušníky oprávněnými k výplatě dávek a ostatními z práva na jejich výplatu 

vyloučených. Ukázkovým případem, v němţ ESD odmítl obdobnou argumentaci 

Francie, byl případ Cowan (C – 186/87).
99

 I. W. Cowan byl britským občanem 

zraněným při krátkodobém pobytu ve Francii, který po útoku na něm spáchaném 

poţádal francouzský stát o kompenzaci, jeţ podle francouzského trestního řádu 

příslušela osobám, které následkem útoku utrpěly fyzické zranění určité závaţnosti a 

nemohly se kompenzace domoci z jiných zdrojů. Cowanova ţádost byla zmítnuta 

s poukázáním na to, ţe není ani francouzským státním příslušníkem, ani příslušníkem 

státu, s nímţ je uzavřena reciproční smlouva, a ani drţitelem povolení k pobytu. Cowan 

tvrdil, ţe jeho vyloučení z nároku na výplatu dávky omezuje jeho právo volného pohybu 

po EU. Francouzské orgány zdůrazňovaly, ţe podmínky výplaty diskutované dávky 

pouze reflektují princip národní solidarity a vyţadují uţší svazek mezi příjemci dávky a 

státem, neţ jaký existuje mezi státem a Cowanem. ESD odmítl argumentaci francouzské 

strany a rozhodl, ţe článek 7 Smlouvy o EHS (článek 12 SES, článek 18 SFEU 

obsahující zákaz diskriminace) musí být interpretován tak, ţe ve vztahu k osobám, 

jejichţ svoboda cestovat do členského státu je garantována komunitárním právem, 

nemůţe tento stát podmínit udělení odškodnění od státu za škodu způsobenou v tomto 

                                                 
98 Van der Mei A. Pieter, Free Movement of Persons within the European Community. Cross Border 
Access to Public Benefits (Oxford: Hart Publishing 2003) 123; případ C – 1/72, rozsudek ESD ze dne 
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2011) 
99 O'Leary Síofra, “Solidarity and Citizenship Rights in the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union” in EU Law and the Welfare State: In Search of Solidarity, ed. Gráinne de Búrca 
(Oxford: Oxford University Press 2005) 58 
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státě oběti útoku s následkem fyzického zranění, drţením povolení k pobytu, nebo 

statusem příslušníka státu, se kterým je uzavřena reciproční smlouva.
100

 

V roce 2004 stál ESD opět před otázkou, zda dávky státní podpory jsou 

garantovány osobě pouze na základě jejího objektivního statusu občana EU ve spojení 

s pouţitím článku 12 SES (18 SFEU) o zákazu diskriminace. Soud v případu C – 456/02 

Trojani rozhodl, ţe osoba ekonomicky neaktivní můţe poţívat svého práva pobytu jen 

na základě jejího statusu občana EU za pouţití čl. 18 SES (čl. 21 SEU). Jakkoli můţe 

být diskutované právo omezeno a podmíněno dalšími skutečnostmi, členské státy 

musejí ctít základní principy evropského práva, jmenovitě princip proporcionality. 

Pobývá-li občan legálně v hostitelském státě, je v jeho případě aplikovatelný princip 

zákazu diskriminace a dávka státní podpory musí být na tomto podkladě přiznána.
101
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Závěr 
Občanství Evropské unie bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou a od té doby 

uplynula jiţ řada let. Primárním cílem bylo aspoň podle názoru Komise zvýšení 

legitimity Evropské unie. EU se však dle mého názoru stále potýká s demokratickým 

deficitem, na druhou stranu však zavádí opatření, která by měla demokratický deficit 

sníţit. Příkladem je například lidová iniciativa zavedena Lisabonskou smlouvou, jejíţ 

realizace také patří mezi práva občana Unie, nebo proklamované posílení národních 

parlamentů. Občanství Unie je nepochybně krokem na cestě k větší legitimitě EU, ale 

není fenoménem nijak spásným.  

Občan EU je nyní nadán právy plynoucími z jeho objektivního občanského 

statusu, můţe např. volit či být volen v komunálních volbách v jiném členském státě či 

má právo na diplomatickou a konzulární ochranu v třetích zemích ze strany jiného 

členského státu EU, nemá-li v dané zemi jeho stát své zastoupení. Na posledně 

zmíněném právu je vidět přetrvávající nedokonalost některých unijních opatření v této 

oblasti, neboť členské státy EU mají sice povinnost poskytnout ochranu občanovi jiného 

členského státu Unie, ale zásadní v celé věci je postoj země, ve které se dotčený občan 

nachází. Jinými slovy je nutno uzavřít další mezinárodní smlouvy, aby konkrétně toto 

ustanovení nebylo bezzubé. 

Hypotézou práce byl předpoklad rostoucích závazků členských států 

v důsledku prohlubující se integrace, a to právě v rámci sociální sféry, coţ pro stát 

znamená především ekonomické konsekvence, větší finanční zatíţení. Hypotéza byla 

potvrzena a můţeme konstatovat, ţe ačkoli Společenství původně povaţovalo za 

samozřejmé, ţe národní systém sociálního zabezpečení je teritoriálně vymezen a stát je 

oprávněn omezit udělování sociálních benefitů osobám pobývajícím v daném státě, 

evropská integrace, zejména ve formě volného pohybu osob, resp. občanů EU, tento 

postoj výrazně proměnila. Nařízení 1408/71 v tomto ohledu pouze vytyčilo jisté 

výjimky z principu teritoriality ve vztahu k některým skupinám migrantů.  Značný 

význam pro státy po ekonomické stránce má zásada převoditelnosti benefitů. 

V současnosti uţ Unie vychází z myšlenky, ţe jakékoli odmítnutí členského státu 

převést benefit plynoucí z jeho systému sociálního zabezpečení znamená porušení 

principu volného pohybu osob, k němuţ ale můţe v zásadě dojít pouze v případě 

naléhavého veřejného zájmu. Převoditelnost benefitů není dávno vnímána jako 

privilegium Společenstvím štědře udělené některým subjektům. Teritoriální omezení 
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národních systémů sociálního zabezpečení je dnes chápáno spíše jako překáţka plné 

ekonomické a společenské integraci unijních občanů v prostoru EU.
102

 

Na oblasti občanství EU a oblasti sociálních benefitů, které náleţí občanům 

EU, je moţné jasně demonstrovat, jaký vliv má na podobu evropského práva Soudní 

dvůr. SDEU (ESD) se ve své činnosti dlouhodobě snaţí překonat nedostatky právních 

předpisů a rozšiřuje aplikaci jejich ustanovení. Na poli sociálních benefitů to lze 

dokázat tím, ţe ţadatel o dávky v hostitelském státě můţe, jak vyplývá z judikatury 

SDEU, svůj nárok opřít o obecné ustanovení smluv (čl. 12 SES, čl. 18 SFEU) 

garantující rovné zacházení. Proto osoba, na kterou se nevztahuje nařízení 1408/71, 

můţe ţádat o sociální benefity jako migrující pracovník podle čl. 7 odst. 2 nařízení 

1612/68, článku 39 SES (čl. 45 SFEU) nebo dle čl. 12 SES (čl. 18 SFEU).
103

 SDEU 

sahá často k extenzivnímu výkladu konkrétních ustanovení a zdůrazňuje princip 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. SDEU se rovněţ hlavní měrou podílel na 

tom, ţe ekonomické benefity jsou přístupné nejen ekonomicky aktivním osobám, ale 

také ekonomicky neaktivním (případy Sala, Grzelczyk), coţ koresponduje s rozšířením 

volného pohybu po Unii na další kategorie osob a koneckonců i se zavedením institutu 

unijního občanství, který se vztahuje na všechny osoby s občanstvím některého 

z členských států. Bude zajímavé sledovat, jak se koncept unijního občanství střetně 

s nedávno proklamovanou snahou Nizozemska ukončovat povolení k dlouhodobému 

pobytu osobám, které by si činily „nepřiměřené“ nároky na sociální dávky. Občanství 

Unie snad v tomto případě prokáţe svoji hodnotu.
104

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Dougan Michael, “Expanding the Frontiers of European Union Citizenship by Dismantling the 
Territorial Boundaries of the National Welfare States” in The Outer Limits of European Union Law, 
eds., Barnard Catherine a Odudu Okeoghene (Oxford: Hart 2009) 128 
103 Tamtéž 124 
104 Holandsko chce vykazovat občany EU kvůli sociálním dávkám, Euractiv.cz 3. 5. 2011:  
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Summary 

This bachelor thesis “Citizenship of the EU and Benefits of Financial Character 

Arising Therefrom“ focuses on the economical dimension of the citizenship of the 

European Union. It concentrates on the current issue of financial results coming from 

the introduction of citizenship of the EU.  

The thesis deals also with the concept of the citizenship in general and in its 

first part offers a description of development of the Union citizenship and character of 

the most important rights of the Union citizens.  

The second part concentrates on the economical consequences of the 

citizenship rights with a view to the citizens – both economically active and inactive – 

and a view to the member states. The crucial source for this part is practice of the Court 

of Justice of the European Union.  

Aim of this thesis is to find out  - mainly through the analysis of the 

citizenship rights in decisions of the Court of Justice of the EU - whether the deepening 

European integration changed the approach in access to the financial benefits arising 

mainly from the social security systems of member states. 
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lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs

,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checkte

xte=checkbox&visu=#texte (staţeno dne 23. 3. 2011) 

 Smlouva o Evropské unii, text smlouvy dostupný na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF 

(staţeno dne 21. 3. 2011) 

 Smlouva o fungování Evropské unie, dostupná na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF 

(staţeno dne 21. 3. 2011) 

 Rozhodnutí 95/553/ES ze dne 19. prosince 1995 o ochraně občanů 

Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení, Úřední 

věstník L 314, 28. 12. 2011, str. 73 – 76, text dostupný na: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&n

bl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte (staţeno dne 23. 3. 2011) 

 

Judikatura SDEU: 

 případ C – 1/72, rozsudek ESD ze dne 22. 6 . 1972, dostupný na: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972J0001:EN:HTML (staţeno 

dne 1. 5. 2011) 

 případ C – 316/85, rozsudek ESD ze dne 18. června 1987, dostupný na: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0316:EN:HTML (staţeno 

dne 5. 5. 2011) 

 případ C – 186/87, rozsudek ESD z 2. 2. 1989 dostupný na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0186:EN:HTML (staţeno 

2. 5. 2011) 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=387152:cs&lang=cs&list=502624:cs,453556:cs,405490:cs,458792:cs,387153:cs,387152:cs,&pos=6&page=1&nbl=6&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=%23texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=207292:cs&lang=cs&list=207292:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972J0001:EN:HTML%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972J0001:EN:HTML%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0316:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0316:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0186:EN:HTML%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0186:EN:HTML%20
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 případ C-369/90, rozhodnutí ESD ze 7. 7. 1992, dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0369:EN:HTML (staţeno 

dne 25. 3. 2011) 

 případ C-18/95, rozsudek ESD ze dne 26. 1. 1999, dostupný na: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

C-

18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affi

nt&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docs

om&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag

&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typ

eord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher (staţeno dne 28. 4. 

2011) 

 případ C – 85/96, rozsudek ESD ze dne 12. 5. 1998, dostupný na: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=a

llcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav

=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoo

r&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=doco

p&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Recherch

er (staţeno dne 29. 4. 2011) 

 případ C – 224/98, rozsudek ESD ze dne 11. 7. 2002, dostupný na: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0224:EN:HTML (staţeno 

dne 7. 5. 2011) 

 případ C – 184/99, rozsudek ESD ze dne 20. 9. 2001, dostupný na: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

C&nomusuel=Grzelczyk&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affi

nt=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docso

m=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=d

ocppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=doc

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0369:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0369:EN:HTML
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-18/95&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Mart%C3%ADnez%20Sala&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0224:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0224:EN:HTML
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C&nomusuel=Grzelczyk&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C&nomusuel=Grzelczyk&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C&nomusuel=Grzelczyk&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C&nomusuel=Grzelczyk&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C&nomusuel=Grzelczyk&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C&nomusuel=Grzelczyk&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
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noj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher (staţeno 30. 

4. 2011) 

 případ C – 138/02, rozsudek ESD ze dne 23. 3. 2004, dostupný na: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=aff

int&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=doc

som&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoa

g&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&ty

peord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher (staţeno dne 29. 4. 

2011) 

 případ C-148/02, rozsudek ESD z 2. 10. 2003, dostupný na: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

C-

148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&aff

int=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docso

m=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=d

ocppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=doc

noj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher (staţeno 

dne 25. 3. 2011) 

 případ C – 456/02, rozsudek ESD,  dostupný na: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=aff

int&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&

docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=d

ocnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop

=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Re

chercher (staţeno dne 6. 5. 2011) 

 případ C – 22/08, rozsudek ESD ze dne 4. 6. 2009, dostupný na: 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=collins&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-148/02&nomusuel=Avello&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=trojani&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher%20
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-22/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-22/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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C-

22/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affi

nt&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docs

om&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag

&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typ

eord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher (staţeno dne 20. 4. 

2011) 

 případ  C-135/08, stanovisko generálního advokáta Madura z 30.  9. 

2009, dostupné na: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=

&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint

=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom

=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=doc

ppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docno

j&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher (staţeno dne 

25. 3. 2011) 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Rottmann&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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