
Abstrakt: Separatistické tendence v jednotlivých členských 

státech EU a případný dopad na volný pohyb občanů EU   

 Tato diplomová práce se zabývá separatistickými tendencemi v rámci členských států 

Evropské Unie. Jedná se tedy o případ, kdy se určitý region v rámci členského státu rozhodne 

od něj odtrhnout. Toto je potřeba odlišit od situace, kdy se celý členský stát rozhodne z Unie 

vystoupit. Cílem práce je pak analyzovat jednotlivé možné scénáře v případě, kdy dojde 

k separaci takového regionu od členského státu, v kontextu jeho případné kontinuity v rámci 

Unie; dále bude práce zkoumat rozdíly mezi dvěma nejožehavějšími ohnisky secese 

v současné Evropě: Katalánskem a Skotskem, nejpravděpodobnější scénáře v obou případech 

a následný subjektivní dopad takové secese na občany dotčeného území a na jejich práva 

v kontextu Unie, zejména na právo volného pohybu. První kapitola práce se věnuje definici 

pojmu separatismus a obecným charakteristikám praktického chování dotčených regionů a 

mateřských států v jednotlivých případech a následně v návaznosti a v kontextu EU, zejména 

pak pohledu na vztah mateřského státu a regionu a EU a dotčeného regionu, zde na příkladu 

Kosova. Druhá kapitola pak v návaznosti analyzuje otázku vnitřního rozšíření Unie a 

následků, které tento krok přináší v kontextu primárního práva. Dále nabízí tato kapitola 

možný pohled na zřízení Unie jako takové a na následnou aplikaci různých vzorových modelů 

na případ řešení vnitřního rozšíření EU. Třetí kapitolou začíná praktická část práce, tj. 

případová studie, zde analýzou Katalánského případu se stručným historickým přehledem, 

analýzou možného oddělení od Španělska a možným a pravděpodobným scénářem v případě 

takového oddělení. Čtvrtá kapitola se pak v podobném duchu věnuje Skotsku, znovu 

analyzuje historické souvislosti a přibližuje lepší vztahy skotské a britské vlády na příkladu 

referenda. Následně opět ukazuje možné scénáře při separaci a nakonec zdůrazňuje rozdíly 

mezi oběma případy. Pátá a poslední kapitola pak analyzuje subjektivní dopad vnitřní secese 

na občany dotčeného území a poukazuje na možné paradoxní scénáře, které mohou nastat a 

také na vhodnost předběžné dohody o volném pohybu osob mezi EU a separatistickým 

celkem. Závěr práce pak zdůrazňuje problematiku absence precedentu a zároveň jednotný 

negativní postoj představitelů Unie k automatické kontinuitě členství. Také však zdůrazňuje 

odlišnou situaci v obou zkoumaných regionech a důvěru v možnou plynulou kontinuitu 

v případě Skotska. 
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