
TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Jméno: 

Tomáš Hrabal 

E-mail: 

TomasHrabal.seznam.cz 

Semestr: 

Letní 

Akademický rok: 

2014/2015 

Název práce: 

Vztah Soudního dvora EU a členských států: případ občanství EU a zdravotní péče  

Předpokládaný termín ukončení (semestr, školní rok): 

Letní, 2016 

Vedoucí diplomového semináře: 

Prof. Ivo Šlosarčík 

Vedoucí práce: 

Prof. Ivo Šlosarčík 

V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce? 

Původním cílem práce bylo zabývat se vývojem judikatury Soudního dvora 

ohledně občanství EU, konkrétně v oblastech sociálního zabezpečení a práv občanů třetích 

zemí, a odpovědět na otázku, proč se Soudní dvůr rozhodl uplatňovat občanství jako zdroj 

práv občanů EU. 

V současné podobě práce nadále operuje s občanstvím EU a judikaturou Soudního dvora 

EU, ale používá je k tomu, aby na nich zkoumala problematiku vztahu mezi Soudním 

dvorem EU a členskými státy. Cílem práce tedy nově je zkoumat otázku tzv. soudního 

aktivismu, tedy zda Soudní dvůr při svém rozhodování prosazuje prointegrační agendu, a to 

i navzdory preferencím členských států, a schopnosti členských států těmto rozhodnutím 

vzdorovat prostřednictvím přijetí nové legislativy. Tato otázka bude zkoumána na příkladu 

rozsudků Soudního dvora EU v oblasti sociálních práv ekonomicky neaktivních osob a práv 

občanů EU v oblasti zdravotní péče a na ně navazujících směrnic 2004/38 a 2011/24. Práce 

svým tématem tedy navazuje na debatu o vztahu mezi Soudním dvorem a členskými státy, 

která se ve vědecké obci vede od 90. let 20. století, resp. konkrétně na střet mezi zastánci 

intergovernmentalismu a neofunkcionalismu. 

Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu? 

Teritoriální vymezení práce zůstalo stejné, tedy zabývá se územím EU. 

 

Časové vymezení zůstává rovněž stejné, jen dochází k jeho přesnějšímu vymezení, a to na 

období od 70. let 20. století, kdy byly vydány první rozsudky Soudního dvora, kterými se 

práce zabývá, po rok 2011, kdy byla přijala druhá zkoumaná směrnice. 

 

Věcně došlo k vypuštění části věnovené právům občanů třetích zemí, jelikož s ohledem na 

posun cíle práce se již nejedná o vhodnou oblast ke zkoumání. Práce se tedy bude nadále 

zaměřovat na pouze judikaturou a legislativu v sociálních práv ekonomicky neaktivních 

občanů EU a poskytování zdravotní péče. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

1. Teoreticko-metodologická koncepce práce 

2. Přehled literatury 

a. Intergovernmentalismus 

b. Neofunkcionalismus 

3. Aktivismus Soudního dvora a reakce členských států 



4. Judikatura Soudního dvora a unijní legislativa: práva občanů EU 

5. Judikatura Soudního dvora a unijní legislativa: poskytování zdravotní péče 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

V původním pojetí bylo metodologickou koncepcí práce odpovědět na otázku, zda postoj 

Soudního dvora, kdy začal využívat institutu občanství jako zdroje práv občanů EU, plynul 

z přijetí sjednocující směrnice č. 2004/38, a to srovnáním judikatury Soudního dvora před 

přijetím směrnice a po něm v oblastech sociálních nároků a práv občanů třetích zemí. 

 

S ohledem na změnu pojetí práce dochází i k posunu metodologického přístupu. Práce tedy 

vychází z neofunkcionalistického pojetí vztahu Soudního dvora a členských států a její 

hypotézou je, že hlavním aktérem, který ovlivňuje podobu práva EU, je Soudní dvůr, a ne 

členské státy (zákonodárce). Tato hypotéza má pak dvě podhypotézy: 1. Soudní dvůr při 

svém rozhodování v oblasti vnitřního trhu prosazuje prointegrační agendu (tedy rozhoduje 

ve prospěch usnadnění volného pohybu), a to i navzdory preferencím členských států; 2. 

členské státy nejsou schopny právní stav plynoucí z pro ně nežádoucí judikatury zvrátit ve 

svůj prospěch prostřednictvím přijetí nové legislativy. První podhypotéza bude ověřena 

analýzou rozsudků Soudního dvora ve zkoumaných oblastech s ohledem na v řízeních 

předložená vyjádření členských států. Druhá podhypotéza bude ověřena analýzou obsahu 

směrnic 2004/38 a 2011/24 ve vztahu k předchozí judikatuře. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila 

celek práce? 

Došlo převážně ke zpracování sekundární literatury věnované vztahu Soudního dvora a 

členských států - např. článku "Europe before the Court: A Political Theory of Legal 

Integration" od Anne-Marie Burleyové a Waltera Mattliho nebo článku „International 

Cooperation and Institutional Choice: The European Community's Internal Market“ od 

Geoffreyho Garretta. V oblasti práv občanů pak byly zpracovány např. články "The 

Judiciary as Legislator" od Fabia Wasserfallena nebo "Union Citizenship and Access to 

Social Benefits" od Kaye Hailbronnera. V oblasti zdravotní péče byl zkoumán např. článek 

"Towards an Internal Health Market" od Dorte Sindbjergové Martinsenové. 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a 

pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech): 

1. Cílem projektu, jak byl zadán, bylo zkoumat, zda změna přístupu Soudního dvora 

v oblasti přiznávání práv osobám na základě občanství EU plynula ze zavedení 

"sjednocující" směrnice č. 2004/38, a to na příkladu sociálních nároků a práv občanů třetích 

zemí. 

2. Po bližším zkoumání tématu se toto pojetí práce neukázalo jako vhodné, a proto došlo 

k přehodnocení v tom směru, že jako hlavní cíl práce bylo stanoveno zkoumání vztahu 

Soudního dvora a členských států. 

3. Jako zkoumaná oblast byla proto zvolena judikatura Soudního dvora v oblasti sociálních 

práv ekonomicky neaktivních osob a poskytování zdravotní péče občanům EU a v návaznosti 

na ni přijaté směrnice 2004/38 a 2011/24. 

4. Pokrok, který byl na práci proveden, spočívá v bližším prozkoumání tématu, zejména 

debaty mezi intergovernmentalisty a neofunkcionalisty probíhající od 90. let, což umožnilo 

lépe vymezit vědecký problém, stanovit hypotézy a ujasnit metodologickou koncepci práce.  
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