
Abstrakt 

 Tato diplomová práce se svým tématem zaměřuje na oblast celního práva Evropské 

unie. Je rozdělena do dvou částí, přičemž každá z nich je samostatně uzavřena. V závěrečném 

shrnutí je zhodnocen celkový přínos práce, stejně tak jako stanovení platnosti předpokladu, 

formulovaného ve společném úvodu, o tom, zda spolu témata obou částí práce dostatečně 

souvisejí. První část je svým obsahem obecná, jejím cílem je analýza oblasti, v níž se 

formovalo a v současnosti realizuje celní práv EU. Druhá část, označovaná v textu práce za 

část zvláštní se pak věnuje problematice používání mezinárodních výkladových pravidel 

INCOTERMS k výkladu standardizovaných dodacích podmínek.  

 V úvodu této části se práce věnuje vymezení rámce, v němž je celní právo EU 

realizováno. Zabývá se tedy charakteristikou celní unie a vnitřního trhu, dále pak 

problematikou společné obchodní politiky, která je dále rozčleněna do podkapitol, které se 

zaměřují jednak na samotné základy realizace společné obchodní politiky, jednak na její cíle a 

zásady a analýzu nástrojů používaných k jejich uplatňování. Dále je jedna podkapitola 

věnována pramenům celního práva EU a následuje analýza základních předpisů upravujících 

tuto oblast. Obsahem závěru obecné části je rekapitulace vývoje v této oblasti, zhodnocení 

stávající právní úpravy a pokusu o nástin budoucího vývoje tak, jak vyplývá z analýzy vývoje 

dosavadního, popsaného v této části. 

 Druhá část se blíže zaměřuje na problematiku mezinárodního obchodu a v jeho rámci 

konkrétně na používání standardizovaných mezinárodních dodacích podmínek a jejich 

výkladu dle pravidel INCOTERMS 2010. Pozornost je nejprve věnována jejich 

charakteristice a funkci, dále je proveden rozbor vztahu tohoto tématu k celnímu právu EU. 

Další podkapitoly se zabývají systematikou členění jednotlivých parit. V závěru, po obligátní 

podrobné analýze jednotlivých dodacích podmínek, je provedeno zhodnocení úskalí použití 

konkrétních parit v určitých případech. Závěrem této části je opět provedeno zhodnocení 

dosavadního vývoje INCOTERMS, dopadu jejich aplikace na praxi mezinárodního obchodu a 

nastínění dalšího možného vývoje, zejména rozšiřování působnosti. 


