
Abstrakt: Diplomatické výsady a imunity orgánů a 

pracovníků institucí EU 

Předmětem této diplomové práce je co možná nejpodrobněji představit výsady a 

imunity, kterými je nadána Evropská Unie jako mezinárodní organizace, její úředníci, 

zaměstnanci a další osoby podílející se na jejím fungování. 

Výsady a imunity MO jsou na rozdíl od států, které jsou v souladu se zásadou 

svrchované rovnosti nadány neomezenou a absolutní imunitou, podmíněny funkční 

povahou. Primárním účelem výsad a imunit je zajistit MO určitou míru nezávislosti a 

autonomie při výkonu jejich funkcí. 

Unii jsou tak stejně jako v případě MO poskytovány výsady a imunity nezbytné 

k řádnému plnění jejich úkolů. Stěžejním právním dokumentem, ve kterém jsou výsady 

a imunity EU upraveny, je Protokol o výsadách a imunitách ES z 8. dubna 1965. 

Posledním platným revizním dokumentem se od 1. prosince 2009 stala Lisabonská 

smlouva. Vzhledem k tomu, že Evropská unie touto Smlouvou nahrazuje Evropské 

společenství, mění se i Protokol o výsadách a imunitách ES na Protokol o výsadách a 

imunitách Evropské unie. Protokol se týká, Unie, jejich orgánů, zástupců členských 

zemí, členů EP, úředníků a zaměstnanců, misí třetích zemí akreditovaných u EU, ale i 

EIB a ECB. I když je Protokol stěžejním dokumentem, nejedná se o jediný pramen 

práva v oblasti unijních výsad a imunit, proto by měl být vykládán v souvislosti 

s ustanoveními vycházejícími z vnitřních řádů či stanov některých orgánů a institucí 

Unie, Služebního řádu pro úředníky a Pracovního řádu pro ostatní zaměstnance Unie 

atd. Protože žádná pravidla neexistují sama pro sebe, ale ožívají až ve spojení s praxí, 

k výkladu některých pojmů výrazně přispívají především rozsudky Soudního dvora, 

které Protokol dotvářejí a nad rámec formují. 

Co se týká výsad a imunit Unie se třetími státy, na jejichž území se nachází 

delegace Unie, jsou obsaženy ve zvláštních smlouvách uzavřených s těmito státy. 

Delegace Unie požívají výsady a imunity odpovídající těm, jež jsou obsaženy ve VÚDS 

z roku 1961. 

 


