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Abstrakt 

Tématem této magisterské práce je vztah mezi Soudním dvorem Evropské unie a 

členskými státy EU. Práce navazuje na debatu o povaze tohoto vztahu, která se v teorii 

vede od ř0. let 20. století, a to mezi intergovernmentalisty a neofunkcionalisty. Zároveň 

práce vychází i ze zkoumání tzv. soudního aktivismu, konkrétn  ve vztahu k Soudnímu 

dvoru. 

Cílem práce je ov it hypotézu, že hlavním aktérem, který ovlivňuje podobu 

unijního práva, je Soudní dv r, a ne členské státy. K tomu práce uplatňuje dv  

podhypotézy, a sice že: 1. Soudní dv r p i svém rozhodování v oblasti vnit ního trhu 

prosazuje prointegrační agendu, a to i navzdory preferencím členských stát ; a 2. 

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

ve sv j prosp ch prost ednictvím p ijetí nové legislativy.  

 Hypotéza práce je ov ena na p íkladu judikatury Soudního dvora v oblasti práv 

občan  EU a poskytování p eshraniční zdravotní péče a v návaznosti na ni p ijatých 

sm rnic 2004/3Ř/ES a 2011/24/EU. První podhypotéza je konkrétn  ov ena analýzou 

stanovisek členských stát  v ízeních p ed Soudním dvorem a analýzou samotných 

rozsudk , a to ve čty ech ízeních zabývajících se právy ekonomicky neaktivních osob a 

v šesti v novaných poskytování p eshraniční zdravotní péče. Druhá podhypotéza je 

ov ena zkoumáním ustanovení dotčených sm rnic, která navazovala na judikaturu 

Soudního dvora. 

 Záv rem práce je, že první podhypotézu lze považovat s výhradou za 

potvrzenou. Druhou podhypotézu lze naopak mít s výhradou za vyvrácenou. Celkov  je 

tedy hypotéza práce shledána vyvrácenou a je potvrzena hlavní role členských stát . 

 

 

 



   

Abstract 

The topic of this Master thesis is a relationship between the Court of Justice of the 

European Union and EU Member States. The thesis builds on a theoretical debate on the 

nature of this relationship which has been held since the 1990s between the 

intergovernmentalists and the neofuncionalists. At the same time, the thesis stems from 

the research on judicial activism, in particular with relation to the Court of Justice. 

The aim of the thesis is to verify a hypothesis that the key actor who influences 

the shape of EU law is the Court of Justice and not Member States. To achieve it, the 

thesis uses two sub-hypotheses: 1. The Court of Justice while adjudicating in the area of 

Internal Market promotes a pro-integration agenda even against the preferences of 

Member States; 2. Member States are not able to reverse the state of law created by the 

for-them-undesirable case law. 

The hypothesis is verified on the cases of rights of EU citizens and provision of 

cross-border health-care services, and on the subsequently adopted Directive 

2004/38/EC and Directive 2011/24/EU. The first sub-hypothesis is specifically verified 

by an analysis of Member States’ observations in proceedings before the Court of 

Justice compared with the judgments themselves in four cases dealing with rights of 

economically non-active persons and six cases on provision of cross-border healthcare. 

The second sub-hypothesis is verified by an analysis of provisions of the Directives 

which built on the case law of the Court of Justice. 

The thesis sums up that the first sub-hypothesis can be considered confirmed 

with a reservation. The second sub-hypothesis, on the contrary, can be considered 

disproved. As a whole, the hypothesis is found disproved and the key position of 

Member States is confirmed. 
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At the end of the storm, there’s a golden sky... 
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Úvod 

Tématem této práce je problematika vztahu mezi Soudním dvorem Evropské unie a 

členskými státy. Tento vztah je v odborné literatu e zkoumán od ř0. let 20. století, 

p ičemž auto i, kte í se debaty účastní, se rozd lili do dvou tábor , a to 

integrovernmentalistického a neofunkcionalistického. Zatímco auto i náležící k první 

skupin  hájí tezi, že prim hrají v tomto vztahu členské státy, jejich oponenti zastávají 

opačný názor. Práce blíže p edstavuje pr b h této debaty a konkrétní argumenty autor , 

p ičemž za východisko volí neofunkcionalistický p ístup, který se jeví být vzhledem 

k existující praxi rozhodování Soudního dvora a institucionálnímu nastavení EU, 

zejména v oblasti zm ny zakládacích Smluv a legislativního procesu, pro popis 

zkoumané oblasti vhodn jším. 

 Práce dále staví na výzkumu v novanému problematice tzv. soudního aktivismu, 

a to konkrétn  ve vztahu k Soudnímu dvoru. Tato problematika s tématem práce úzce 

souvisí, jelikož aktivistické jednání je východiskem pro neofunkcionalistické pojetí role 

Soudního dvora. Soudnímu aktivismu je proto v novaná samostatná kapitola, v níž jsou 

p edstavena možná chápání tohoto pojmu a zp soby, jakými se v praxi realizuje. 

Pozornost je v nována též d vod m, proč je takové jednání v rámci EU proveditelné, a 

možnostem členských stát  na n  reagovat. Tyto otázky pak celou prací prostupují. 

Zd razn na je i problematičnost soudního aktivismu, zejména pokud jde o otázku 

legitimity takového jednání a jeho souladu se principem d lby moci. Ov ení existence 

soudního aktivismu je zároveň součástí posuzování hypotézy p edložené v této práci. 

 Cílem, který si práce vytyčuje, je v návaznosti na výše zmín nou debatu mezi 

integrovernmentalisty a neofunkcionalisty ov it hypotézu, že hlavním aktérem, který 

ovlivňuje podobu unijního práva, je Soudní dv r, a ne členské státy. K tomu práce 

používá dv  podhypotézy, a sice že: 1. Soudní dv r p i svém rozhodování v oblasti 

vnit ního trhu prosazuje prointegrační agendu, a to i navzdory preferencím členských 

stát ; a 2. členské státy nejsou schopny právní stav plynoucí z pro n  nežádoucí 

judikatury zvrátit ve sv j prosp ch prost ednictvím p ijetí nové legislativy. 

 Z hlediska metodologie je práce p ípadovou studií. P edložená hypotéza, resp. 

její dv  podhypotézy, je konkrétn  ov ena na p íkladu judikatury Soudního dvora 

v oblasti práv občan  EU a poskytování p eshraniční zdravotní péče a na p íkladu 

v návaznosti na ni p ijatých sm rnic 2004/3Ř/ES a 2011/24/EU. Tyto oblasti je jeví být 

vhodnými ke zkoumání, jelikož v obou z nich Soudní dv r vydal v pom rn  nedávné 
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minulosti rozsudky, kterými zm nil do té doby platný právní stav sm rem k hlubší 

integraci. P ijímání navazujících sm rnic pak dalo členským stát m možnost na tyto 

rozsudky zareagovat a pro n  nežádoucí právní stav zvrátit. ůnalýza rozsudk  tedy 

slouží k ov ení první podhypotézy. Pozornost je v nována konkrétn  čty em 

rozsudk m v oblasti práv občan  EU a šesti rozsudk m v oblasti zdravotní péče. 

Zkoumány jsou jednak pozice členských stát  v ízeních, jednak samotné záv ry 

Soudního dvora. ůnalýza zmín ných sm rnic pak slouží k ov ení podhypotézy druhé, 

p ičemž je pozornost zam ena na ta jejich ustanovení, která p ímo upravila oblasti 

dotčené judikaturou. Výsledkem je pak ov ení p edložené hypotézy, které by m lo 

posloužit jako další p ísp vek do debaty mezi intergovernmentalisty a neofunkcionalisty 

o vztahu Soudního dvora a členských stát . 

 Práce se člení do šesti kapitol. V první je vymezeno téma práce a je stanovena 

hypotéza a podhypotézy. Ve druhé je blíže rozebrána debata mezi intergovernmentalisty 

a neofunkcionalisty, a to včetn  jejích inspiračních zdroj  nap íklad v teorii principal-

agent a kritiky obou p ístup . T etí kapitola se blíže v nuje problematice aktivismu 

Soudního dvora, kdy jsou jednak p edstavena teoretická vymezení tohoto pojmu, jednak 

je poukázáno na možnosti jeho prosazování v rámci EU. Zmín na je také 

problematičnost tohoto jednání a možné reakce členských stát . Čtvrtá a pátá kapitola 

se v nují samotné analýze, a to nejprve v oblasti občanství EU a poté v oblasti zdravotní 

péče. Vždy je p edstaven výchozí právní stav, následn  jsou rozebrány konkrétní 

rozsudky, na jejichž p íkladu je ov ena první podhypotéza. Poté jsou p iblíženy ob  

sm rnice se zam ením na oblasti, ve kterých unijní zákonodárce reagoval na p edchozí 

judikaturu, které pak slouží k ov ení druhé podhypotézy. Šestá kapitola pak shrnuje 

dosažená zjišt ní a ov uje platnost p edložené hypotézy. 

 Klíčovými autory pro téma této práce jsou konkrétní p edstavitelé 

intergovernmentalismu a neofunkcionalismu ve vztahu k Soudnímu dvoru, a sice 

p edevším Geoffrey Garrett a jeho kolegové na stran  jedné a Anne-Marie Burleyová 

(Slaughterová) a Walter Mattli, dopln ní dále Karen J. ůlterovou a ůlecem Stone 

Sweetem, na stran  druhé. Význačnými autory v oblasti soudního aktivismu jsou pak 

Michael Dougan, Mark Dawson nebo Vassilis Hatzopoulos. V oblasti praktického 

zkoumání vztahu mezi Soudním dvorem a členskými státy je pak t eba vyzdvihnout 

Dorte Sindbjerg Martinsenovou, která tomuto tématu v novala n kolik prací a 

samostatnou monografii „An ever more powerful court?: The political constraints of 

legal integration in the European Union“. ůutorka zároveň publikovala i adu prací 
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v oblasti zdravotní péče. V oblasti občanství jsou pak zásadními p edevším texty Fabia 

Wasserfallena a Kaye Hailbronnera, které p edstavují bližší pohled na sm rnici 2004/3Ř 

ve vztahu k judikatu e Soudního dvora. 

1 Teoreticko-metodologická koncepce práce 

1.1 Téma práce a stanovení hypotézy 

Tématem této práce je problematika vztahu Soudního dvora Evropské unie (Soudní 

dv r, SDEUě1 a členských stát  EU. Práce navazuje na debatu o povaze evropské 

integrace, která se vede v teorii již od 50. let 20. století, respektive na její nižší úroveň, 

která se v nuje roli Soudního dvora v EU a jeho vztahu v či členským stát m. Této 

debat , jak bude blíže rozvedeno v kapitole v nované p ehledu literatury, dominovaly 

od ř0. let dva tradiční sm ry – intergovernmentalismus a neofunkcionalismus. Jádrem 

jejich sporu p itom bylo vymezit povahu tohoto vztahu, respektive určit, zda Soudní 

dv r jedná v zájmu členských stát , nebo prosazuje vlastní agendu jim navzdory. 

 Tato práce vychází z neofunkcionalistického pojetí role SDEU, které považuje 

za vhodn jší vzhledem k prokazatelné existenci ady p íklad  aktivistického jednání 

Soudního dvora2 a vzhledem k p edpokládané obtížnosti nalézt společnou v li mezi 

členskými státy dotčenými soudní judikaturou a prosadit ji i v rámci legislativního 

procesu. Cílem práce je pak ov it hypotézu, že hlavním aktérem, který ovlivňuje 

podobu unijního práva, je Soudní dv r Ětedy orgán moci soudníě, a ne členské státy 

Ětedy součást moci zákonodárné a akté i stojící za vznikem EUě. Tato hlavní hypotéza 

se dále rozpadá na dv  podhypotézy: 1. Soudní dv r p i svém rozhodování v oblasti 

vnit ního trhu prosazuje prointegrační agendu Ětedy rozhoduje ve prosp ch usnadn ní 

volného pohybuě, a to i navzdory preferencím členských stát ; 2. členské státy nejsou 

schopny právní stav plynoucí z pro n  nežádoucí judikatury zvrátit ve sv j prosp ch 

prost ednictvím p ijetí nové legislativy. 

První podhypotéza se dotýká samotné rozhodovací činnosti Soudního dvora a 

v souladu s neofunkcionalistickým p ístupem má za to, že Soudní dv r jakožto 

supranacionální orgán Evropské unie má zájem na posilování volného pohybu a 

                                                 
1 V práci je z d vodu p ehlednosti používán aktuální název „Soudní dv r Evropské unie“, resp. jeho 
zkratky, i ve vztahu k dob  p ed Lisabonskou smlouvou, kdy oficiální název zn l „Evropský soudní 
dv r“. 
2 Jsou zde mín ny nap . rozsudky ve v cech 6/64 Costa, 26/62 van Gend, 120/78 Cassis nebo C-6/90 
Francovich. 
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rozši ování záb ru unijního práva. Tento p ístup však m že narážet na zájmy členských 

stát , které mohou zejména z ekonomických d vod  preferovat spíše restriktivní 

p ístup. Potvrzení první podhypotézy by tedy znamenalo, že ačkoli se členské státy 

podílí na vytvá ení unijní legislativy a mohou se p ed Soudním dvorem v rámci 

probíhajících ízení vyjad ovat k jejímu vykládání, unijní právo je prost ednictvím 

Soudního dvora formováno jim navzdory. 

Potvrzení první podhypotézy by nutn  nemuselo p edstavovat problém, jelikož 

základním prvkem soudní moci je soudcovská nezávislost a s ní spojená volnost p i 

výkladu práva. Soudy jsou tedy vázány pouze právem, a nikoli v li nebo zájmy jeho 

tv rc , a mají je vykládat v souladu se svým p esv dčením. Jestliže se tedy v rámci 

svého rozhodování udrží se v mezích ádného výkladu práva, m že Soudní dv r 

formovat podobu unijního práva Ěa tedy i integrace jako takovéě dle svého uvážení, aniž 

by výsledek m l být považován za nelegitimní. Problém však nastává z jiného hlediska, 

a to d lby moci a povahy rolí jednotlivých unijních orgán . V tomto sm ru platí, že tím, 

kdo je povolán určovat prost ednictvím unijní legislativy povahu evropské integrace a 

její sm ování, je unijní zákonodárce, tedy Rada EU Ěčlenské státy) a Evropský 

parlament. Jestliže tak dojde k odchýlení od jeho preferencí v d sledku rozhodování 

Soudního dvora, má mít zákonodárce možnost p ijmout zm ny a odpovídajícím 

zp sobem legislativu upravit. Pokud by tomu tak nebylo a hlavním aktérem 

ovlivňujícím podobu unijního práva by byl stále Soudní dv r, p edstavovala by tato 

situace problém z hlediska teorie d lby moci a demokratické legitimity, jak o nich bude 

pojednáno dále. 

Z uvedených d vod  bude práce zkoumat zároveň i platnost druhé podhypotézy, 

tedy že členské státy nejsou schopny zvrátit pro n  nep íznivý stav daný judikaturou 

SDEU p ijetím korigující legislativy. Toto jednání p edstavuje jednu z možností, které 

dle teorie mají členské státy k dispozici k tomu, aby zasáhly proti nežádoucímu jednání 

Soudního dvora. Ostatní prost edky, jak dosáhnout zm ny obsahu práva, jako nap . 

volba jiných soudc , omezení rozpočtu Soudního dvora nebo zm na obsahu jeho 

mandátu, by teoreticky mohly být rovn ž zkoumány, nicmén  z praktického hlediska se 

p ijetí nové legislativy jeví oproti ostatním prost edk m jako zdaleka nejúčinn jší, resp. 

nejsch dn jší. 

Ov ení platnosti obou podhypotéz by tedy potvrdilo skutečný primát Soudního 

dvora Ěmoci soudníě nad členskými státy Ěmocí zákonodárnouě. 
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1.2 Metodologická koncepce práce 

Z metodologického hlediska je práce p ípadovou studií. Platnost hlavní hypotézy bude 

zkoumána na p íkladu právní úpravy práva volného pohybu a sociálních nárok  

ekonomicky neaktivních osob a práv pacient  p i poskytování zdravotní péče. Ob  

oblasti jsou zvoleny za p edm t zkoumání, jelikož v nich Soudní dv r p ijal judikaturu 

týkající se usnadn ní volného pohybu osob, která umožňuje ov ení platnosti první 

podhypotézy, tedy tendence SDEU vykládat unijní právo sm rem k v tší integraci i 

proti v li členských stát . V d sledku podstatného významu obou oblastí 

z ekonomického a sociálního hlediska lze očekávat zvýšený zájem členských stát  a 

jejich snahu zajistit soulad právní úpravy se svými preferencemi. Zároveň se jedná o 

oblasti, v nichž v návaznosti na judikaturu Soudního dvora p ijala EU novou legislativu, 

a je tedy možné na nich zkoumat i platnost druhé podhypotézy, tedy Ěneěschopnosti 

členských stát  zm nit odpovídajícím zp sobem obsah unijního práva. 

 Použitou metodou bude obsahová analýza rozsudk  SDEU vydaných v ízeních 

o p edb žné otázce ve výše uvedených oblastech, a dvou sm rnic, které byly 

v návaznosti na tyto rozsudky p ijaty, tedy sm rnice 2004/3Ř/ES a 2011/24/EU. 

K ov ení první podhypotézy budou rozsudky porovnány s vyjád eními členských stát , 

která byla v rámci ízení podána, tak jak je shrnují samotné rozsudky, respektive 

stanoviska generálního advokáta. Cílem je určit, zda v rozsudcích Soudní dv r zaujal 

prointegrační postoj navzdory v li členských stát . K ov ení druhé podhypotézy bude 

právní stav plynoucí z Ěpro členské státy nežádoucíchě rozsudk  srovnán s obsahem 

následn  p ijatých sm rnic ve snaze určit, zda tyto sm rnice p edstavují zvrácení nebo 

p ejmutí judikaturou vyvolaného právního stavu. 

 V oblasti volného pohybu ekonomicky neaktivních osob bude práce konkrétn  

zkoumat rozsudky SDEU ve v cech Grzelczyk, Bidar, D’Hoop a Collins, do té doby 

platné sm rnice ř0/364/EHS a ř3/ř6/ESH a následn  p ijatou sm rnici 2004/3Ř/ES, 

zejména pak její článek č. 24. Tyto rozsudky byly zvoleny proto, že se p ímo dotýkají 

zkoumané oblasti, konkrétn  sociálních práv student  a osob hledajících práci. Zároveň 

byly vydány v časovém období mezi p ijetím Maastrichtské smlouvy Ěa zakotvením 

institutu unijního občanství v primárním právu EUě a p ijetím sm rnice 2004/3Ř/ES, 

jejímž prost ednictvím mohly členské státy na pro n  negativní judikaturu legislativn  

reagovat. V neposlední ad  jde o rozsudky, které jsou odbornou ve ejností nejčast ji 



  

 

9 

  

citovány v souvislosti s daným tématem, a lze se tedy domnívat, že jsou v tomto ohledu 

nejrelevantn jší. 

Pro oblast poskytování zdravotní péče pak budou zkoumány rozsudky 

v p ípadech Decker, Kohll, Smits & Peerbooms, Müller-Fauré & van Riet, Watts a 

Komise v. Francie, dosavadní na ízení č. 140Ř/71/EHS a nov  p ijatá sm rnice 

2011/24/EU. V p ípad  zdravotní péče byly zvoleny rozsudky, které Soudní dv r vydal 

p ed p ijetím sm rnice 2011/24/EU, dotýkají se podstatných prvk  p eshraničního 

poskytování zdravotní péče a mají zároveň výrazný dopad na práva občan  i sociální 

systémy členských stát . Jde rovn ž o rozsudky, na které unijní zákonodárce p ímo 

reagoval ve sm rnici 2011/24/EU, a které navíc bývají v odborné literatu e nejčast ji 

uvád ny v souvislosti s tímto tématem. 

Rozsudky, které se problematiky zdravotní péče týkají, ale nejsou zde 

analyzovány, jsou nap . C-368/98 Vanbraekel Ězde Soudní dv r ani generální advokát 

v podstat  neuvádí argumentaci členských stát , takže není možné ov it první 

podhypotézu; navíc v c byla rozhodnuta společn  s p ípadem Smits & Peerbooms, takže 

n které body v argumentaci Soudního dvora jsou obdobné, p ípadn  byly již d íve 

naznačeny v rozsudcích Decker a Kohll); C-56/01 Inizan Ěv n m Soudní dv r prakticky 

zopakoval argumenty z p ípadu Smits & Peerbooms); C-466/04 Acereda Herrera (kde 

Soudní dv r jen rozvíjel postoj, který již d íve zaujal ve v ci Watts) nebo C-444/05 

Stamatelaki (zde se vyjád ily pouze t i státy včetn  dotčeného, takže lze p edpokládat, 

že obecn  byla ešená otázka Ěneědiskriminace soukromých zdravotních za ízení 

považována členskými státy za neproblematickouě. 

 ůutor práce si je v dom jistých nedokonalostí navržené metodologie. V první 

ad  jde o zjednodušení vymezení aktér , kdy členské státy jsou brány Ěobdobn  jako i 

v teoriiě jako jeden aktér, ačkoli v praxi se jejich zájmy mohou lišit. V tomto sm ru 

práce obecn  vychází z p edpokladu, že ve zkoumaných oblastech, které mají pro 

členské státy konkrétní dopady v ekonomické oblasti Ěnap . poskytováním podpory 

ekonomicky neaktivním občan m jiných členských stát ě bude p irozeným zájmem 

členských stát  bránit se proti rozši ování prointegrační podoby unijního práva. Opačný 

postoj n kterých stát  nelze vyloučit, nicmén  pokud by byl pouze velmi malý, nemusel 

by nutn  znamenat pop ení náhledu na členské státy jako na jeden celek. 

 Další nedokonalost p edstavuje pojetí členských stát  jako jednoho aktéra 

v ízeních p ed Soudním dvorem a p i p ijímání legislativy. Zde je faktem, že ne 

všechny členské státy využívají možnosti podat svá vyjád ení v soudních ízeních. Práce 
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proto nutn  m že pracovat jen se vyjád eními, která byla podána, respektive tlumočena 

navenek Soudním dvorem nebo generálním advokátem, a nezbývá než brát, že ostatní 

členské státy zaujímají obdobné postoje. 

 T etím nedostatkem je pojetí členských stát  jako téhož aktéra v soudních 

ízeních i p i p ijímání legislativy. Nelze totiž vyloučit, že jejich preference se mohou 

v mezidobí zm nit. Zde je t eba uvést, že zájmy členských stát  ve zkoumaných 

oblastech s jasnými ekonomickými dopady se patrn  nebudou v čase p íliš m nit, a 

navíc časová prodleva mezi rozsudky a p ijatou legislativou není až tak značná. Proto 

by tento aspekt nem l použitou metodologii p íliš zpochybňovat. 

Konečn  je t eba zmínit, že členské státy nejsou jediným aktérem, který se na 

p ijímání unijní legislativy podílí, ale na stejné úrovni s nimi je i Evropský parlament. 

Práce se však zam uje na vztah Soudního dvora a členských stát , a proto je pro ni 

podstatné, zda jsou členské státy schopny svoje zájmy, které byly Soudním dvorem 

dotčeny, následn  ochránit. Fakt, že jim tuto práci m že zt žovat Evropský parlament, 

pak není tolik podstatný. Hlavní je totiž skutečnost, že členské státy ĚRadaě jsou 

aktérem, který se na p ijímání unijní legislativy podílí, a m že ji tedy zm nit. 

2 P ehled literatury 

2.1 První úvahy o roli Soudního dvora 

Teorie role a vlivu Soudního dvora se v rámci studií evropské integrace začaly rozvíjet 

od 80. let 20. století. První zásadní dílo, článek „Lawyers, Judges, and the Making of a 

Transnational Constitution“, publikoval Eric Stein v roce 1981.3 Text, který začíná 

hojn  citovanou v tou „Skrytý v pohádkovém Vévodství lucemburském a požehnaný, 

až donedávna, blahosklonným nezájmem vyšších míst a masových médií, vytvo il 

Soudní dv r Evropských společenství v Evrop  ústavní rámec federální struktury“, se 

v nuje počátk m evropské integrace a zkoumá, jak Soudní dv r p etvo il právní rámce 

Evropského společenství z tradiční struktury odpovídající mezinárodnímu právu 

v ústavní rámec vymezený Smlouvami a odpovídající struktu e federálního státu. 

                                                 
3 Stein Eric: „Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution“. The American Journal 

of International Law, 75(1), 1981. 
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ůutor konkrétn  na p íkladu jedenácti zásadních rozsudk , kterými Soudní dv r 

formoval povahu právního ádu Společenství,4 analyzuje, zda p i svém počínání Soudní 

dv r p ihlížel k preferencím Evropské komise ĚKomiseě, generálních advokát  nebo 

členských stát . Srovnáním pozic jednotlivých aktér  dochází Stein k záv ru, že „...od 

p ípadu van Gend, se dv ma významnými výjimkami, byl Soudní dv r veden Komisí 

v neúprosném sm ování k v tší právní integraci a v tším pravomocem Společenství“.5 

D lo se tak navzdory obavám plynoucím ze „...setrvalé opozice v či zvýšené integraci 

ze strany členských vlád...“.6 Stein tímto textem otev el debatu na téma, jakým 

zp sobem k prom n  právního ádu Společenství došlo, a zároveň do ní vnesl tezi o 

Soudním dvoru prosazujícím v tší integraci p es opozici členských stát , z níž vychází i 

tato práce. 

 Na Steinovu práci navázal o deset let pozd ji J. H. H. Weiler, který ve dvou 

textech blíže rozebral konstitucionalizaci Společenství a roli Soudního dvora v tomto 

procesu. První text, nazvaný „The Transformation of Europe“,7 sleduje prom nu 

Společenství ve t ech obdobích, od roku 1ř5Ř do poloviny 70. let, od roku 1ř73 do 

poloviny Ř0. let a od poloviny Ř0. let dále. Téma konstitucionalizace Společenství, ale 

se zam ením p ímo na roli Soudního dvora, pak autor rozvádí v článku „ů Quiet 

Revolution: The European Court of Justice and Its Interlocutors“.8 

Ve svých textech Weiler zd razňuje význam Soudního dvora p i 

konstitucionalizaci Smluv a p em n  Společenství v útvar nejblíže podobný 

federálnímu státu. Za tzv. tichou revoluci pak označuje fakt, že „navzdory integrační 

radikalit  jeho doktrinálního konstruktu, s pár výjimkami, dokázal Soudní dv r 

ovládnout výklad ES a p esv dčit, p ibrat k sob  a p im t v tšinu, ne-li všechny další 

hlavní aktéry k tomu, aby p ijali základy jeho doktríny a jeho pozici konečného soudce 

ústavního vymezení Společenství.“9 Weiler nicmén  neopomíjí uvést, že p edstava, že 

úst ední oblastí, která sama o sob  zajistila zm nu, bylo právo, a hlavním aktérem byl 

bez dalšího Soudní dv r, je klamná, jelikož „právní a ústavn  strukturální zm ny byly 

zásadní, ale pouze ve svých součinnostech s politickým procesem Společenství.“10 

                                                 
4 Jedná se nap . o rozsudky ve v cech 6/64 Costa, 26/62 van Gend, 106/77 Simmenthal, 149/77 Defrenne 
41/74 nebo van Duyn. 
5 Stein: „Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution“ Ěop. cit.ě, s. 24. 
6 Ibid., s. 25. 
7 Weiler J. H. H.: „The Transformation of Europe“. The Yale Law Journal, 100, 1991. 
8 Weiler J. H. H.: „ů Quiet Revolution: The European Court of Justice and Its Interlocutors“. 
Comparative Political Studies, 26(4), 1994. 
9 Weiler: „ů Quiet Revolution“ Ěop. cit.ě, s. 517. 
10 Weiler: „The Transformation of Europe“ Ěop. cit.ě, s. 2407. 
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Samotnou konstitucionalizaci v počátečním období Weiler vysv tluje tak, že v 

oblasti práva zastával Soudní dv r jasný sm r a tvá í v tvá  politické krizi 60. let, 

plynoucí z de Gaullova sm ování Francie a klesající politické v le členských stát  

rozvíjet loajalitu k evropskému projektu, vstoupil Soudní dv r svými doktrínami do hry 

ve snaze udržet útvar pohromad . Weiler následn  p ichází s teorií, proč členské státy 

zm nu p ipustily. Jako možné d vody uvádí, že zm ny se týkaly oblasti práva, která 

bývá v Evrop  vnímána jako neutrální a v níž má Soudní dv r jasné postavení 

podpo ené osobami soudc  a právním zd vodn ním rozsudk ; zm ny byly dále p ijaty 

národními Ěnejvyššímiě soudy, které díky nim získaly novou moc; v d sledku zachování 

jednomyslnosti p i rozhodování m ly státy i nadále kontrolu nad vývojem integrace; 

z čist  racionálního hlediska u stát  p evážily materiální a politické výhody nad 

náklady, nap íklad pokud šlo o účinn jší vynucování závazk  členských stát ; 

v neposlední ad  mohl být d vodem i fakt, že právo Společenství v té dob  upravovalo 

spíše úzké a sociáln  a politicky nekontroverzní oblasti.11 

Weilerovy texty jsou pro pozd jší v deckou debatu a pot eby této práce 

inspirativní tím, že zkoumají fungování dialogu mezi Soudním dvorem a členskými 

státy. Podobn  jako Stein považuje i Weiler Soudní dv r za aktéra prosazujícího svoji 

p edstavu evropské integrace formou „tiché revoluce“. Ve svých úvahách však jde dál a 

zaobírá se i Ědomn lýmiě d vody, proč státy tuto zm nu p ipustily. Weilerem uvedené 

d vody naznačují, že Soudní dv r mohl využít své autority k prosazení vlastní agendy, 

ale zároveň se tak mohlo dít v souladu s v lí členských stát . Je zde tedy možné 

spat ovat p edobraz následného rozd lení debaty o roli Soudního dvora na dva proudy – 

intergovernmentalistický a neofunkcionalistický. Platnost jednotlivých d vod  nicmén  

Weiler nijak dále neov uje a p enechává tento úkol dalším autor m. 

2.2 Teorie principal-agent 

Východiskem pro úvahy o vztahu Soudního dvora a členských stát  v 90. letech se stala 

tzv. teorie principal-agent. Jedná se o teoretický rámec vycházející z teorie racionální 

volby,12 který popisuje p enášení pravomocí ze stát  na jiné útvary Ěmezinárodní 

organizace, soudy nebo vládní orgányě. Podle n j principals vytvá ejí formálním aktem 

agent a ud lují mu pravomoc p ijímat závazná rozhodnutí, agent následn  v rámci 

                                                 
11 Ibid., s. 2424-242ř. Weiler: „ů Quiet Revolution“ Ěop. cit.ě, s. 525-528. 
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t chto pravomocí jedná. Principals tedy od počátku ovládají agent tím, že mají možnost 

jej ustavit, či nikoli. Principals též vynakládají zdroje na delegování pravomocí, a proto 

se očekává, že p ínosy delegace p eváží nad náklady, tedy že bude fungovat ve 

prosp ch principals. Hlavními d vody k utvá ení agent jsou ešení problém , a tedy 

posílení d v ry v závazky učin né principals; p ekonání informačních nedostatk , kdy 

agent disponuje v tší odborností pro ešení spor  a utvá ení politik; zvyšování účinnosti 

pravidel prost ednictvím doplňování bílých míst a p ijímání politicky nepopulárních 

rozhodnutí.13 

 V rámci teorie principal-agent lze mimo jiné zkoumat dynamiku vztahu mezi 

ob ma aktéry. Ta je na stran  principals dána jejich obavou z „neposlušnosti“ agent a 

p ipraveností použít jim dostupné nástroje, jako je možnost jmenovat, propustit, omezit 

rozpočet nebo zm nit mandát, k potrestání agent. Ten má své vlastní preference, avšak 

chce zabránit zásahu principals, a proto se mu aktivn  snaží vyhnout. Využívává p itom 

skutečnosti, že principals nejsou jeden aktér, ale více aktér , kte í mají často rozdílné 

preference, pokud jde p ístup k agent, p ípadn  jeho sankcionování.14 Zároveň agent 

t ží z toho, že s r stem výhod plynoucích z celku je pro principals stále t žší vzep ít se 

nežádoucímu vývoji v jedné konkrétní oblasti; principals Ěnap . vládyě rovn ž sledují 

pom rn  krátký časový horizont, takže mohou p istupovat vlažn  k jednání agent, které 

m že mít dlouhodobé d sledky; navíc preference principals se v čase m ní, což m že 

oslabovat jejich možnost zasáhnout proti spíše stabiln jšímu jednání agent; a konečn  

principals nemusí být ani schopni rozpoznat „závažnost“ daného jednání agent a 

d sledky, které z n j pro n  plynou.15 D sledkem je, že vzniká rozdíl mezi tím, co si 

principals p ejí, a co agent d lá.16 V tšina analýz principal-agent pak zkoumá míru 

autonomie agent a kontroly principals, kdy určující jsou informační nerovnost 

                                                                                                                                               
12 Pollack Mark A.: „Principal-Agent Analysis and International Delegation: Red Herrings, Theoretical 
Clarifications and Empirical Disputes“. Bruges Political Research Papers, 2, únor 2007, s. 3. Dostupné z 
http://aei.pitt.edu/7344/1/wp2_Pollack.pdf, ov eno k 3. 12. 2016. 
13 Stone Sweet Alec: „The European Court of Justice and the Judicialization of EU Governance“. Living 

Reviews in EU Governance, 5(2), 2010, s. 10-11. Viz též Stone Sweet ůlec: „The European Court of 
Justice“. In Craig Paul a de Búrca Gráinne: The Evolution of EU Law, 2. vydání, Oxford: OUP, 2011, s. 
123-124. 
14 Stone Sweet ůlec a Caporaso James ů.: „From Free Trade to Supranational Polity: The European 
Court and integration“. In Sandholtz Wayne a Stone Sweet Alec (eds.): European integration and 

supranational governance, Oxford: OUP, 1998, s. 94. 
15 Moravcsik Andrew: „Liberal intergovernmentalism and integration: a rejoinder“. Journal of Common 

Market Studies, 33(4), 1995, s. 622. 
16 Pollack, Mark ů.: „Delegation, agency, and agenda setting in the European Community“. International 

organization, 51(1), 1997, s. 112. 

http://aei.pitt.edu/7344/1/wp2_Pollack.pdf
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umožňující agent zakrýt povahu svého jednání a náklady a komplikace spojené se 

zásahem principals proti „neposlušnému“ agent.17 

Pokud jde o aplikaci teorie principal-agent na vztah členských stát  a SDEU, 

panuje shoda na tom, že státy Ěprincipalsě Smlouvou vytvo ily Soudní dv r Ěagent) a 

ud lily mu pravomoci vymezené konkrétními typy ízení, ve kterých m že rozhodovat. 

Motivací p itom bylo p ekonat problémy spojené s budováním tržní a politické 

integrace, zejména zajistit dohled nad činnosti dalších aktér , jako je Evropská komise, 

ale i členských stát  samotných.18 Pro konkrétní analýzu fungování tohoto vztahu však 

samotná teorie principal-agent nep ináší konkrétní hypotézy. Teorie je totiž 

„...otev ená, pokud jde o konkrétní teoretický obsah, avšak poskytuje vhodný základ pro 

utvá ení teorie a organizování empirického výzkumu“.19 Z tohoto d vodu se teorie 

principal-agent stala východiskem pro teorie, které p išly vzáp tí.20 

2.3 Intergovernmentalismus 

Jak již bylo naznačeno, teorie principal-agent dává prostor pro r zné pojetí vztahu 

Soudního dvora a členských stát , a to na teoretické škále od pln  autonomního 

Soudního dvora po pln  ovládající členské státy. Teorie intergovernmentalismu, kterou 

ve vztahu k SDEU rozvíjel od počátku ř0. let p edevším Geoffrey Garrett, se v tomto 

ohledu kloní k siln jší roli členských stát . 

 Ke zkoumanému tématu Garrett publikoval nebo spolupublikoval n kolik text . 

V prvním z nich, článku „International Cooperation and Institutional Choice: The 

European Community's Internal Market“,21 se autor v nuje primárn  p íčinám vzniku 

evropského vnit ního trhu v jeho existující podob . Dochází p itom k záv ru, že „jak 

ekonomická pravidla, tak politické instituce ídící vnit ní trh, odráží preference 

nejmocn jších zemí ES: Francie a N mecka.“22 

                                                 
17 ůlter Karen J.: „ůgents of trustees? International courts in their political context“. TranState working 

papers, 8, 2004, s. 3-4. 
18 Stone Sweet: „The European Court of Justice and the Judicialization of EU Governance“ Ěop. cit.ě, s. 
14. 
19 Stone Sweet a Caporaso: „From Free Trade to Supranational Polity“ Ěop. cit.ě, s. ř3. 
20 V teorii se sice objevuje kritika vhodnosti aplikace teorie principal-agent na Soudní dv r, nap . pokud 
jde o možnost agent prosazovat svoji v li nebo z d vodu celkové neužitečnosti teorie. Pollack nicmén  
kritické názory vyvrací s tím, že jde zpravidla o nepochopení teorie, resp. autor , kte í ji aplikují – 
Pollack: „Principal-Agent Analysis and International Delegation“ Ěop. cit.ě, s. 5-8. 
21 Garrett Geoffrey: „International Cooperation and Institutional Choice: The European Community's 
Internal Market“. International Organization, 46(2), 1992. 
22 Ibid., s. 560. 
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 Pokud jde o roli Soudního dvora, Garrett tvrdí, že obecn , pokud si soudy cht jí 

udržet autoritu, legitimitu a nezávislost, musí usilovat o to, aby jejich rozhodnutí nebyla 

zvrácena. Očekávají proto možné reakce politických aktér  a snaží se vyhnout jejich 

zásah m. Konkrétn  SDEU pak má zájem se takto chovat zejména kv li své 

institucionální slabosti dané jmenováním soudc  vládami členských stát  s možností 

opakování mandátu. Lze tedy očekávat, že se soudci budou snažit jednat v souladu se 

preferencemi silných politických aktér  ES, tedy zejména Francie a N mecka. Jako 

d kaz pak Garrett uvádí judikaturu Soudního dvora k principu vzájemného uznávání, 

který byl uplatn n pro oblast volného pohybu zboží, ale ne již v dalších oblastech, 

v nichž by pro tyto dva státy nebyl tak výhodný.23 

 V navazujícím textu „Ideas, Interests, and Institutions: Constructing the 

European Community‘s Internal Market“24 Garrett problematiku jednání Soudního 

dvora dále rozvádí, když íká, že „pokud by soudci jednali p íliš za hranicemi 

p ijatelnými všemi členy, členské státy by mohly podstatn  omezit jejich pravomoci 

prost ednictvím dalších zm n ímské smlouvy... Institucionální struktura ES tedy 

vytvá í silné p ekážky proti snaze Soudního dvora jednat zp sobem, který by v tšina 

člen  shledala nespravedlivým. ůčkoli by Evropský soudní dv r mohl teoreticky 

shledat sm rnici „neústavní“, z praktického hlediska tak učiní, pouze když bude mít 

takové rozhodnutí širokou podporu Společenství. V opačném p ípad  by vyvolal 

otev enou reakci, která by zvrátila soudní rozhodnutí Ěnap . sm rnicíě nebo h e, p ímo 

by zm nila rozsah autonomie, pravomocí nebo jurisdikce Soudního dvora.“25 

 Racionalistický rozm r svých úvah Garrett dále rozebírá v článku „The Politics 

of Legal Integration in the European Union“,26 v n mž se rovn ž vymezuje v či 

názor m dále zmín ných Anne-Marie Burleyové and Waltera Mattliho. Hned na úvod 

Garrett zd razňuje práv  racionalismus v jednání obou stran, kdy „primární cíl soudc  

je rozší it záb r evropského práva a své moci je vykládat. Chápou však, že jejich moc 

není založena na lite e Smluv EU, ale spíše rozhodujícím zp sobem závisí na trvalém 

souhlasu národních vlád“. Racionalita však existuje i na stran  vlád, které „...musí vážit 

náklady p ijetí rozhodnutí Soudního dvora proti výhodám plynoucím z existence 

                                                 
23 Ibid., s. 558-559. 
24 Garrett Geoffrey a Weingast Barry R.: „Ideas, Interests, and Institutions: Constructing the European 
Community‘s Internal Market“. In Goldstein Judith a Keohane Robert Ěeds.ě: Ideas and Foreign Policy. 
Ithaca: Cornell Univ. Press, 1993. 
25 Ibid., s. 202. 
26 Garrett Geoffrey: „The Politics of Legal Integration in the European Union“. International 

Organization, 49(1), 1995. 
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účinného právního systému v EU (ve smyslu posílení fungování vnit ního trhuě... 

P ínosy p ijetí rozhodnutí jsou funkcí velikosti ekonomických p ínos  zem  plynoucích 

z vnit ního trhu. Jestliže širší p ínosy vlády plynoucí z existence účinného právního 

systému zajišťujícího fungování vnit ního trhu p eváží nad konkrétními domácími 

náklady spojenými s rozhodnutím Soudního dvora v daném p ípad , bude racionální 

strategií vlády p ijmout toto rozhodnutí“.27 

 K racionalit  p i rozhodování Soudního dvora následn  Garrett uvádí t i možné 

scéná e: 

aě „negativní“ rozhodnutí v nevýznamné oblasti pro silný členský stát Soudní dv r 

učiní, jelikož mu umožní rozší it záb r evropského práva i proti v li silných vlád a 

očekává, že vlády toto rozhodnutí p ijmou; 

b) „negativní“ rozhodnutí proti vládám mén  silných členských stát  Soudní dv r také 

nejspíš učiní, i když existuje šance, že se tyto státy pokusí rozhodnutí vyhnout; 

cě „negativní“ rozhodnutí ve významné oblasti pro silný členský stát bude nejspíš 

obejito, a navíc ohrozí v rohodnost a moc Soudního dvora, a proto lze očekávat, že jej 

Soudní dv r neučiní.28 

 Úvahy, které ve svých textech Garrett p ináší, byly inspirací pro následnou 

debatu vedenou se zastánci neofunkcionalismu. Z hlediska zam ení této práce lze 

polemizovat p edevším s Garrettovými hypotézami o racionálním uvažování 

jednotlivých aktér . Ke snaze Soudního dvora vyvarovat se zvrácení svých rozhodnutí 

tím, že bude p ijímat „negativní“ rozhodnutí jen v nevýznamných oblastech, ale již ne 

ve významných, lze poznamenat, že je p edevším obtížné pro Soudní dv r rozlišit, kde 

končí hranice nevýznamných a začíná hranice významných oblastí. 

P edpoklad, že Soudní dv r nebude rozhodovat proti v li silných stát  ve 

významných oblastech, je rovn ž sporný. Jakkoli je zat žko soudit, zda by Garrett 

považoval v této práci zkoumané oblasti volného pohybu ekonomicky neaktivních osob 

a poskytování zdravotní péče za d ležité pro silné státy, či nikoli, pokud bychom 

vycházeli z p edpokladu že ano, pak bude tato práce p edstavovat vhodný prostor pro 

ov ení této teze. 

Ješt  problematičt jší se jeví Garrett v p edpoklad, že racionalita v uvažování 

Soudního dvora a p edvídání možného zásahu členských stát  prakticky vylučuje 

                                                 
27 Ibid., s. 172-173. 
28 Jako d kaz uvádí autor pozitivní rozhodnutí v p ípadu 120/7Ř Cassis a negativní v p ípadu 60/Ř4 
Cinetheque. 



  

 

17 

  

možnost, aby členské státy kdy reagovaly na „negativní“ rozhodnutí SDEU jeho 

zvrácením Ěnikdy by totiž k takovému jednání nem ly mít d vodě. Takové tvrzení je 

značn  diskutabilní a je rovn ž úzce spojeno s tématem této práce, p edevším s 

p edloženou první podhypotézou o jednání Soudního dvora proti v li členských stát . 

V tomto ohledu je namíst  poznamenat, že autor sám si patrn  problematičnost této 

úvahy pozd ji uv domil, když v článku „The European Court of Justice, National 

Governments, and Legal Integration in the European Union“29 spolu s dalšími kolegy 

uvádí nástroje, které mají členské státy k dispozici ke zvrácení nežádoucích rozsudk ,30 

a rovn ž zmiňuje praktické p íklady, kdy k takovému jednání došlo, nap . p ijetím 

Barberova protokolu k Maastrichtské smlouv .31 V článku je navíc dodána podstatná 

informace, že hra mezi SDEU a členskými státy není hrou úplných informací. „Pokud 

by tomu tak bylo, Soudní dv r by netlačil tak siln  ve svém rozši ujícím výkladu..., 

jelikož by v d l, že by to bylo pro členské vlády EU všeobecn  nep ijatelné.“32 

Posledním Garrettovým záv rem, se kterým lze polemizovat, je p edpoklad, že 

členské státy váží p ed zásahem proti „negativnímu“ rozhodnutí negativní dopady 

takového svého jednání proti p ínos m plynoucím z existence účinného právního 

systému zajišťujícího fungování vnit ního trhu. Je nepochybné, že členské státy ve 

svých úvahách racionalitu uplatňují, avšak pokud by skutečn  m l být každý jejich 

„zákrok“ posuzován ve vztahu k výhodách fungování vnit ního trhu, pak si lze jen 

velmi t žko p edstavit rozhodnutí Soudního dvora, jehož d sledky by byly pro státy 

natolik negativní, že by p evážily nad t mito výhodami. Jelikož však existují p íklady, 

kdy ke zvrácení rozhodnutí došlo a u nichž je pochybné, zda rozhodnutí bylo skutečn  

až takto závažné Ějak bylo zmín no, Garrett sám uvádí p íklad Barberova protokolu), 

lze mít za to, že státy p i svém rozhodování uplatňují spíše mén  p ísná m ítka. 

2.4 Neofunkcionalismus 

Opozicí v či Garrettov  intergovernmentalismu v debat  ř0. let o roli Soudního dvora 

byl neofunkcionalismus, reprezentovaný p edevším Anne-Marií Burleyovou 

(Slaughterovou) a Walterem Mattlim. Ti svém prvním textu, článku „Europe before the 

                                                 
29 Garrett Geoffrey, Kelemen R. Daniel a Schulz Heiner: „The European Court of Justice, National 
Governments, and Legal Integration in the European Union“. International Organization, 52(1), 1998. 
30 Vedle možností de lege ferenda, jako je vydávání disentních stanovisek, omezení možnosti podávat 
p edb žné otázky pouze na nejvyšší soudy nebo pravomoci Rady p ímo zvrátit rozhodnutí, auto i zmiňují 
revizi zakládajících Smluv a p ijetí nové legislativy. 
31 Garrett, Kelemen a Schulz: „The European Court of Justice, National Governments, and Legal 
Integration in the European Union“ Ěop. cit.), s. 160. 
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Court: A Political Theory of Legal Integration“,33 p edstavili teorii role Soudního dvora 

ve Společenství, která spojovala právní a politologický pohled, a tvrdili, že „...právní 

integrace Společenství nápadn  dob e odpovídá p vodnímu neofunkcionalistickému 

modelu vytvo enému Ernstem Haasem na konci 50. let.“34 Právní integraci konkrétn  

auto i pojímají jako pronikání evropského práva do práv národních a pronikání právní 

regulace z ekonomických oblastí do dalších, nap . do školství. Tahouny tohoto procesu 

jsou pak supranacionální akté i, kte í tak prosazují své vlastní zájmy. Podstatným 

p itom je, že oblast práva je vnímána jako technická, tedy politicky neutrální, a p esto, 

nebo spíše práv  proto, jsou významná politická rozhodnutí probírána a rozhodována 

jazykem práva. Takto lze nahlížet i na jednání soudc  Soudního dvora, kte í právními 

rozhodnutími mohou rozvíjet evropskou integraci, jejich volnost je p itom dána 

„minimální mírou v rnosti hmotnému právu a metodologickým p ekážkám plynoucím 

z právní argumentace.“35 

 P i konkrétní aplikaci neofunkcionalistické teorie na jednání Soudního dvora p i 

rozvíjení právní integrace definují Burleyová a Mattli čty i prvky, které je t eba 

zkoumat: akté i, motivy, proces a kontext. Aktéry jsou v tomto p ípad  Soudní dv r 

Ětvo ený soudci, generálními advokáty a sekretariátemě a právnická obec. Motivací je 

sobecký zájem aktér , kdy rozhodnutí Soudního dvora rozši ují záb r evropského práva, 

čímž roste význam Soudního dvora a také vzniká prostor pro aktivitu právnické obce. 

Procesem je funkční spillover, tzn. rozši ování záb ru evropského práva do nových 

oblastí, a politický spillover, tedy posun očekávání aktér  Ětedy i členských stát ě o tom, 

co je právo, v závislosti na nových extenzivních rozhodnutích. Kontextem je konečn  

vnímání práva jako neutrální oblasti odd lené od politiky, kdy se Soudní dv r snaží 

zachovávat zdání politické neutrality tím, že má své rozsudky ádn  od vodn né, 

p ičemž využívá právo jako masku, kterou kryje prosazování svých politických zájm , 

což je možné, dokud respektuje principy právní argumentace,36 resp. text a účel Smluv a 

sekundárních právních akt .37 Členské státy se pak proti rozhodnutím Soudního dvora 

                                                                                                                                               
32 Ibid., s. 168. 
33 Burley Anne-Marie a Mattli Walter: „Europe before the Court: A Political Theory of Legal 
Integration“. International Organization, 47(1), 1993. 
34 Ibid., s. 43. 
35 Ibid., s. 44. 
36 Ibid., s. 54-73. 
37 Mattli Walter a Slaughter Anne-Marie: „Law and politics in the European Union: a reply to Garrett“. 
International Organization, 49(1), 1995, s. 187. 
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mohou bránit pouze tím, že budou „hrát jeho hru“, a tedy budou mu odporovat právními 

argumenty.38 

 Tvrzení Burleyové a Mattliho lze tedy shrnout tak, že Soudní dv r se p i svém 

rozhodování ídí vlastní politickou agendou spočívající v prosazování hlubší integrace, 

čímž zároveň posiluje své vlastní postavení. Činí tak p itom „pod maskou“ neutrálního 

práva, což mu umožňuje jít i za rámec jinak p ijatelný pro členské státy. Z dané teze 

vychází i tato práce, kdy p edevším první podhypotéza se týká pravdivost tvrzení o 

prointegračním rozhodování proti v li členských stát . Teorie Burleyové a Mattliho 

však p sobí p íliš zjednodušen  tím, že bere celý proces pom rn  jednostrann  jako 

„zcela vít zný“ pro Soudní dv r a nep ipouští p íliš možnost členských stát  se proti 

jeho rozhodnutím bránit. V této práci proto bude zkoumána i platnost druhé, doplňující 

podhypotézy, o schopnosti členských stát  na jednání Soudního dvora účinn  reagovat. 

 Je namíst  zmínit, že Mattli a Burleyová Ěpozd ji Slaughterováě se k debat  o 

roli Soudního dvora pozd ji kritičt ji vrátili s p ipomínkou, že jak 

intergovernmentalismus, tak neofunkcionalismus pojímají proces p íliš zjednodušen  a 

ignorují nap íklad motivaci jednotlivc , kte í jednotlivé soudní p ípady iniciují, nebo 

komplexnost aktér  tvo ících státy a jejich rozdílné zájmy.39 Jelikož se však tato práce 

zam uje na dynamiku vztahu mezi Soudním dvorem a členskými státy 

(reprezentovanými jejich vládami), a to s ohledem na roli t chto aktér  v evropské 

integraci, není bráno za nutné rozebírat motivaci dalších aktér  Ěnap . národních soud ě, 

jak požadují Mattli a Burleyová ĚSlaughterováě. 

 Další autorka, která zastávala neofunkcionalistického pojetí, je Karen J. 

Alterová. Ta ve svých textech vycházela z teorie principal-agent a doposud zmín nou 

debatu obohatila o úvahy o možnostech členských stát  kontrolovat jednání Soudního 

dvora. V článku „Who are the „Masters of the Treaty?““40 nejprve Alterová polemizuje 

s Garrettovým záv rem, že pokud vlády členských stát  nezm nily evropský právní 

systém ani jej neobešly, pak musí z racionálního hlediska tento rámec podporovat jejich 

zájmy. Sama k uvedenému poznamenává, že „z nečinnosti proti soudnímu aktivismu 

nelze dovozovat politickou podporu... je rovn ž tak pravd podobné a spíše odpovídá 

                                                 
38 Ibid. 
39 Mattli Walter a Slaughter Anne-Marie: „Revisiting the European Court of Justice“. International 

Organization, 52(1), 1998. 
40 ůlter Karen J.: „Who are the „Masters of the Treaty“? European Governments and the European Court 
of Justice“, 1řř7. Dostupné z www.aei.pitt.edu/2434, ov eno k 12. 1. 2016. 

http://www.aei.pitt.edu/2434
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existujícím d kaz m, že národní p edstavitelé nesouhlasili s aktivistickou judikaturou 

Soudního dvora, ale byli institucionáln  neschopní ji zvrátit.“41 

 ůlterová dále vysv tluje, proč jsou p edpokládané možnosti zásahu stát  proti 

Soudnímu dvoru v praxi komplikované. V první ad  zmiňuje možnost stát  reagovat na 

rozhodnutí p ijetím nové legislativy. Toto jednání je teoreticky možné, avšak v praxi se 

událo jen v hrstce p ípad , jelikož členské státy často naráží na tzv. past 

spolurozhodování (joint-decision trapě. Její podstatou je, že k p ijetí na ízení nebo 

sm rnic je t eba souhlasu všech, p ípadn  kvalifikované v tšiny členských stát . 

Rozhodnutí SDEU však obvykle ovlivňují členské státy r zn , takže chybí koalice stát  

podporující zm nu sporné legislativy. Zm nit Soudním dvorem dovozené doktríny, jako 

je p ímý účinek nebo aplikační p ednost evropského práva, p ípadn  zm nit mandát 

SDEU, by pak vyžadovalo p epsání Smluv, a tedy jednomyslný souhlas stát  a ratifikaci 

všemi národními parlamenty. Jelikož však zejména malé státy mají zájem na silném 

evropském právním systému, je takové jednání prakticky nemožné.42 Tento záv r 

rovn ž zpochybňuje pravdivost Garrettova tvrzení, že z obavy p ed odvetou ze strany 

členských stát  Soudní dv r zmírňuje své rozhodování.43 

 ůlterová dále zpochybňuje možnost členských stát  ovlivnit rozhodování SDEU 

prost ednictvím jmenování soudc . D vodem je jednak, že p i výb ru soudc  hrají 

jejich názory na evropské právní záležitosti z ídkakdy roli, jednak že rozhodujícími 

bývají spíše politické d vody jako nap . stranická p íslušnost. Možnost p sobit na 

soudce v souvislosti s jejich znovuzvolením do funkce je rovn ž spíše hypotetická, 

jelikož pro p ípad skončení ve funkci mají prakticky jisté nové uplatn ní, a navíc 

rozhodnutí SDEU jsou vydávána jako jednomyslná, takže z nich není možné 

identifikovat názory jednotlivých soudc .44 

 Konečn  ůlterová zmiňuje i možnost členských stát  p sobit na Soudní dv r 

hrozbou nerespektování vydaných rozhodnutí. Takovou hrozbu však nepovažuje za 

reálnou, a navíc jejím podlehnutím by Soudní dv r ohrozil vlastní legitimitu.45 

 Úvahy ůlterové jsou dalším hodnotným vstupem pro tuto práci. V první ad  jde 

o její tezi v reakci na Garretta, že nečinnost vlád tvá í v tvá  nežádoucím rozsudk m 

                                                 
41 Ibid., s. 17. 
42 V jiném textu ůlterová zmiňuje pokus Velké Británie z roku 1995 zavést právo politického veta 
rozhodnutí Soudního dvora, který však ostatní státy odmítly; d vodem byla patrn  úcta k soudcovské 
nezávislosti – ůlter: „ůgents of trustees?“ Ěop. cit.ě, s. 16. 
43 ůlter: „Who are the „Masters of the Treaty?““ Ěop. cit.ě, s. 1Ř-20. 
44 Ibid., s. 21. 
45 Ibid. 
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neznamená nutn  jejich souhlas, ale m že spíše vypovídat o absenci dostupných 

nástroj . S tímto názorem lze souhlasit, ostatn  cílem ov ení první podhypotézy této 

práce je zjistit, zda ke st et m v le mezi státy a Soudním dvorem skutečn  dochází. 

Otázka možnosti stát  kontrolovat SDEU je pak spjata s druhou podhypotézou, tedy 

zkoumáním možnosti stát  účinn  reagovat zm nou legislativy. Pokud by se prokázalo, 

že státy nejsou tohoto reáln  schopné, ůlterovou zmín na past spolurozhodování by 

mohla být jedním z d vod . Tím spíše by pak dávala smysl další poznámka ůlterové, že 

hrozba „neposlušnosti“ se nejeví být reálnou pro ovlivn ní rozhodování soudc . 

 Posledním zde zmín ným autorem, který z neofunkcionalismu vycházel, je ůlex 

Stone Sweet. Tento autor publikoval adu text  na téma role Soudního dvora v evropské 

integraci a v či pracím Steina, Weilera, Garretta a Burleyové a Mattliho se kriticky 

vymezil s tím, že „žádný z t chto text  se nepokusil ov it svá tvrzení zp sobem 

odpovídajícím sociálním v dám.“46 Sám se proto pokusil tento deficit napravit, p ičemž 

završením jeho snah o zkoumání vlivu SDEU na fungování EU byla kniha „The Judicial 

Construction of Europe“. Pro účely této práce je podstatná jeho myšlenka, že vliv 

Soudního dvora na vládnutí v EU odpovídá smyčce, kdy soudní rozhodnutí ovlivňují 

politický proces, a ten zp tn  ovlivňuje soud.47 

Z konkrétních otázek, které si v tomto ohledu Stone Sweet klade, je pak 

významná zejména ta mí ící na možné reakce nesoudních aktér  na pro n  omezující 

rozhodování soudu. K analýzám zkoumajícím tento problém Ěmezi n ž se adí i tato 

práceě má Stone Sweet spíše metodologické než obsahové poznámky. Upozorňuje 

p edevším na fakt, že u legislativy p ijaté v návaznosti na rozhodování Soudního dvora 

je dovozování obecných záv r  o soudním vlivu problematické, jelikož jeho míra se liší 

v čase a nap íč oblastmi. Tato práce se daný problém pokouší zmírnit ov ením své 

hypotézy na dvou p íkladech, u nichž lze p edpokládat platnost první podhypotézy a je 

možná ov itelnost druhé. Omezenost dovozování obecných záv r  nicmén  p ipouští. 

2.5 Další vývoj debaty 

Rozd lení debaty ohledn  role Soudního dvora a jeho vztahu k členským stát m, jak je 

provedli výše zmín ní auto i, p edstavuje teoretický základ, na který dále navázalo 

                                                 
46 Stone Sweet: „The European Court of Justice and the Judicialization of EU Governance“ Ěop. cit.ě, s. 
18. 
47 Ibid., s. 23. 
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zkoumání z nich plynoucích dílčích hypotéz, ale i kritika zpochybňující uplatn ná 

východiska. 

2.5.1 Ov ování platnosti stávajících teorií 

Jak již bylo zmín no u díla Stone Sweeta, pojetí integrovernmentalismu a 

neofunkcionalismu, jak jej načrtli Garrett a spol. a Burleyová s Mattlim, je spíše obecné 

povahy a postrádá konkrétní hypotézy a jejich ov ování metodami společenských v d. 

Další vývoj debaty o roli Soudního dvora a jeho vztahu k členským stát m se proto 

zam il tímto sm rem. 

 Z pohledu této práce, konkrétn  její první podhypotézy, je podstatná p edevším 

debata ohledn  samotného rozhodování Soudního dvora tvá í v tvá  členským stát m. 

Intergovernmentalisté, jak již bylo uvedeno, v tomto ohledu tvrdí, Soudní dv r má 

p edevším zájem na tom, aby proti jeho rozhodnutím členské státy následn  nezasáhly, 

a proto se bude p i svém rozhodování p izp sobovat jejich preferencím. 

 Jako první se do ov ování této hypotézy pustil výše zmín ný Eric Stein, který 

konkrétn  na p íkladu jedenácti klíčových rozsudk  Soudního dvora48 prokázal, že ve 

všech t chto p ípadech Soudní dv r rozhodl ve prosp ch pokračování právní integrace 

Společenství; v devíti p ípadech pak jeho rozhodnutí odpovídala stanovisku Evropské 

komise Ěčlenské státy, které se v p ípadech vyjád ily, byly tém  vždy protiě.49 Stein v 

článek tedy vede k pom rn  jasnému záv ru ve prosp ch neofunkcionalismu, ale nelze 

opomenout kritické hlasy, které zmiňují, že Stein se zabýval pouze úzce vymezeným 

souborem p ípad , ve kterých Soudní dv r rozhodl ve prosp ch další integrace a v nichž 

počet členských stát , které se vyjád ily, nebyl p íliš velký.50 

 V tší analýzu provedla ve své disertační práci „Integration through Law“ 

Bernadette Kilroyová, která zkoumala rozhodování Soudního dvora na p íkladu 2ř3 

rozsudk  ohledn  p ímých žalob a p edb žných otázek v oblasti volného pohybu zboží 

a sociální politiky v letech 1ř5Ř až 1řř4. Jejím záv rem bylo, že v p ípad , že se ve 

v ci nevyjád il žádný další členský stát, Soudní dv r rozhodl ve 23 % p ípad  ve 

prosp ch dotčeného členského státu, pokud však tento stát svými vyjád eními podpo ila 

                                                 
48 Šlo o rozsudky z let 1963-1ř7Ř ve v cech van Gend, Costa, van Duyn apod. 
49 Stein: „Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution“ Ěop. cit.ě, s. 26. 
50 Pollack Mark A.: The engines of European integration: delegation, agency, and agenda setting in the 

EU. Oxford: OUP, 2003, s. 196. 
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prostá v tšina stát , Soudní dv r se na jeho stranu p iklonil v 73 % p ípad . Nepotvrdilo 

se však, že by Soudní dv r zvlášť stranil velkým členským stát m, jak tvrdí Garrett.51  

 Debata v této oblasti dále pokračovala menším společenskov dním soubojem 

mezi stoupenci intergovernmentalismu (Cliffordem J. Carrubbou, Matthewem Gabelem 

a Charlesem Hanklou) a neofunkcionalismu (Alecem Stone Sweetem a Thomasem 

Brunellem). V n m jako první tasili Carrubba a spol., kte í ve své kvalitativní studii 

ov ovali na p íkladu všech 3 176 rozsudk  Soudního dvora z let 1řŘ7 až 1řř7 mj. 

p edpoklad, že v rohodnost hrozby zakročení proti rozsudku ze strany Rady povede 

Soudní dv r k rozhodování ve prosp ch pozice vlád členských stát .52 Tento p edpoklad 

studie potvrdila, když v p ípad  ízení o p edb žné otázce mají negativní stanoviska 

vlád, a tedy i potenciální hrozba zvrácení rozsudku, sice pom rn  malý, ale p esto jistý 

vliv na rozhodování Soudního dvora v jejich prosp ch.53 

 Následoval protiútok vedený Stone Sweetem a Brunellem, kte í zpochybnili 

záv ry dovozené Carrubbou a spol. Stone Sweet a Brunell se podívali p edevším na 

údaje týkající se ízení o p edb žné otázce, u nichž zejména Ěoproti ízením o p ímých 

žalobáchě hrozí možnost následného zvrácení. Konkrétn  se pak zam ili na p ípady, 

kdy Evropská komise podala vyjád ení, které odporovalo vyjád ením členských stát , a 

p esn  mí eným touché poukázali na fakt, že Soudní dv r se ve dvou t etinách t chto 

p ípad  p iklonil na stranu Evropské komise.54 

 Carrubba a spol. nicmén  kontrolovali, že Stone Sweet a Brunell mí ili na špatný 

terč, jelikož p vodní Ěpotvrzenáě hypotéza se týká citlivosti Soudního dvora v či 

Ěrostoucímuě počtu stanovisek členských stát . Stone Sweet a Brunell naproti tomu 

zkoumali pouze rozhodování Soudního dvora ve vztahu k pozici členských stát  a 

Evropské komise obecn . Dalšími propočty pak Carrubba a spol. prokázali, že r st 

                                                 
51 Kilroy Bernadette Ann.: Integration through Law: ECJ and Governments in the EU Ědisertační práceě, 
UCLA, 1999. Citováno podle Pollack: The engines of European integration (op. cit.), s. 197-199, a 
Conant Lisa: „Judicial Politics“. In Jørgensen Knud Erik, Pollack Mark A. a Rosamond Ben (eds.): 
Handbook of European Union politics, Londýn: Sage, 2006, s. 6. Dostupné z: 
http://knowledge.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/hdbk_eurounion/SAGE.xml, ov eno k 5. 3. 2017. 
52 Carrubba Clifford J., Gabel Matthew a Hankla Charles: „Judicial behavior under political constraints: 
Evidence from the European Court of Justice“. American Political Science Review, 102(04), 2008, s. 439-
440. 
53 Ibid., s. 445. 
54 Stone Sweet Alec a Brunell Thomas: „How the European Legal System Works: Override, Non-
Compliance, and Majoritarian Activism in International Regimes“, 2011, s. 30. Dostupné z 
http://ssrn.com/abstract=1780902, ov eno k 12. 11. 2016. 

http://knowledge.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/view/hdbk_eurounion/SAGE.xml
http://ssrn.com/abstract=1780902
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počtu stanovisek členských stát  vede Soudní dv r k p íklonu na jejich stranu, což však 

neplatí ve vztahu k Evropské komisi.55 

 Další náhled do celé debaty vznesla Rachel ů. Cichowská, která na p íkladu 

všech ŘŘ rozsudk  Soudního dvora v oblasti sociální politiky v letech 1ř71 až 1řř3 

prokázala, že v ř1 % p ípad  odpovídal rozsudek stanovisku Evropské komise a 

zároveň že rostoucí počet stanovisek členských stát  nemá vliv na rozhodnutí Soudního 

dvora Ětedy p esný opak toho, co tvrdili Carrubba a spol.ě.56 

Jako zatím poslední se do této debaty zapojili Olof Larsson a Daniel Naurin, 

kte í zkoumali 1 593 ízení o p edb žné otázce, která prob hla p ed Soudním dvorem 

v letech 1997 až 200Ř. ůuto i ve své studii vytvo ili n kolik model , nicmén  v pro tuto 

práci klíčové otázce došli k záv ru, že „všechny t i modely prokazují podstatný a 

významný vliv vyjád ení členských stát  na rozhodnutí Soudního dvora, ať již 

argumentovaly ve prosp ch více Evropy, nebo za zachování národní suverenity“.57 

Jak je z uvedeného p ehledu patrné, dosavadní studie dochází v otázce vztahu 

mezi rozhodováním Soudního dvora a preferencemi členských stát  k rozdílným 

záv r m. Pro pot eby této práce bude nicmén  podstatné v novat pozornost samotné 

skutečnosti, že rozhodnutí Soudního dvora mohou již obsáhnout názory členských stát , 

a tedy a priori vyloučit otázku jejich následného zvrácení. Bude tedy obzvlášt  d ležité 

ádn  ov it platnost první podhypotézy a p esn  analyzovat stanoviska členských stát  

a jednotlivé rozsudky. 

2.5.2 Kritika stávajících teorií z hlediska p ístupu k právu 

Debata ohledn  role Soudního dvora se však vyvinula i dalším sm rem. Podstatná 

kritika stávajících teorií, kterou vzneslo hned n kolik autor , se dotkla p ístupu 

intergovernmentalismu a neofunkcionalismu k právu jako takovému. Jako první s touto 

kritikou p išel v roce 1řřŘ Kenneth ů. ůrmstrong, který sv j článek uvedl slovy: 

„Politologie objevila Evropský soudní dv r ĚESDě. Objevila ale právo?“58 

ůrmstrongova kritika pak mí í na to, že v teorii bývá v dci právo pojímáno jako nástroj, 

který je využíván politickými aktéry k prosazení jejich v le. Dle autora je však právo 

                                                 
55 Carruba Clifford J., Gabel Matthew a Hankla Charles: „Understanding the role of the European Court 
of Justice in European integration“. American Political Science Review, 106(01), 2012, 219-220. 
56 Cichowski, Rachel ů.: „Women's rights, the European Court, and supranational 
constitutionalism“. Law & Society Review, 38(3), 2004, s. 499-500. 
57 Larsson Olof a Naurin Daniel: „Judicial Independence and Political Uncertainty: How the Risk of 
Override Affects the Court of Justice of the EU“. International Organization, 70(2), 2016, s. 398. 
58 ůrmstrong Kenneth ů.: „Legal Integration: Theorizing the Legal Dimension of European Integration“. 
Journal of Common Market Studies, 36(2), 1998, s. 155. 
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institucí, a proto je jím jednání Soudního dvora formováno. Soudní dv r pak musí brát 

ohled i na svá d ív jší rozhodnutí Ěkterá jsou také součástí unijního právaě, čímž je jeho 

prostor pro jednání dále zúžen.59 ůutor se pak vymezuje v či Garrettovi, který dle n j 

„...nabízí pojetí právní integrace bez práva a pojetí ESD, které nebere v potaz jeho 

funkci jakožto soudu v rámci instituce práva“.60 

 Ve zd razňování role práva na ůrmstronga navázala Gráinne de Búrca. Ta 

v první ad  ocenila práci Burleyové a Mattliho, jejichž použití neofunkcionalismu „...k 

analyzování rozm r  právní integrace bylo zajímavým a neočekávaným pojetím 

Haasova díla.“ V záp tí však autor m vyčetla, že jejich analýza opomenula práv  

otázky týkající se významu práva a jeho role v neofunkcionalistické teorii.61 De Búrca 

pak p ichází s vlastní teorií a uvádí p t zp sob , jak právo ovlivňuje proces politické 

integrace: a) dává institucím mandát k jednání a vymezuje jejich prostor; b) brání 

aktér m p ijímat určité politiky, nap . prost ednictvím základních práv; cě utvá í 

parametry, v rámci nichž akté i jednají; dě symbolicky legitimizuje pravidla, jak činí 

nap . ústavy; a eě podn cuje aktéry k jednání a utvá ení jejich preferencí.62 Záv rem de 

Búrca vyzývá k citliv jšímu p ístupu ve výzkumu a k v tšímu zohledňování role práva 

p i zkoumání jednání politických aktér .63 

 Z dalších autor , kte í vystupují proti p ehlížení práva v teorii, lze zmínit 

ůndrease Grimmela, který rovn ž dosavadní debat  vyčítá, že „právo je v ní vnímané 

jako prom nná, která je závislá na zájmech aktér  a jejich krátkozraké v li je 

prosazovat v rámci integrace. Je tak na n j nahlíženo jako na pouhý nástroj integrace, 

zatímco vnit ní procesy, jako je vláda práva, nejsou považovány za d ležité.“ Grimmel 

tedy zpochybňuje dosavadní „mechanické“ pojetí racionalismu k vysv tlení evropské 

integrace a zd razňuje, že správné pochopení role Soudního dvora v evropské integraci 

je možné pouze p i zkoumání práva jako nezávislého prostoru. Pokud bychom dle 

Grimmela Soudnímu dvoru p iznali volné pole p sobnosti bez ohledu na právo, byla by 

tím zpochybn na legitimita celého integračního procesu.64 

                                                 
59 Ibid., s. 156. 
60 Ibid., s. 158. 
61 De Búrca Gráinne: „Rethinking law in neofunctionalist theory“. Journal of European Public Policy, 
12(2), 2005, s. 312. 
62 Ibid., s. 318-321. 
63 Ibid., s. 323. 
64 Grimmel ůndreas: „Judicial Interpretation or Judicial Activism?: the Legacy of Rationalism in the 
Studies 
of the European Court of Justice“. Center for European Studies Working Paper Series #176, 2010, s. 1-2. 
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 V dalším textu pak Grimmel sv j postoj dále rozvádí a zd razňuje, že soudy 

svou činností právo interpretují a dotvá í, a proto své kroky musí v rámci práva také 

od vodnit. Dle autora tedy „...pouze kontext práva a souhrn jeho pravidel uznaný 

právním společenstvím, a ne motivy aktér , m že íci, která tvrzení a které argumenty 

jsou legitimní a které je t eba odmítnout“. 65 Dle Grimmela tedy soudní výklad musí 

plynout z práva, být od vodn ný a odpovídat právním zásadám, aby byl legitimní. 

K p ijetí rozsudku pak nestačí, aby jej vydala konkrétní instituce, ale je rovn ž t eba, 

aby byl podložen p esv dčivou právní argumentací a byl v souladu s dosavadní 

judikaturou.66 

 Výše zmín ným „obhájc m práva“ lze zcela jist  dát za pravdu, že jednání 

politických aktér  je nutn  omezeno právem jako takovým. Je rovn ž pravdou, že 

intergovernmentalisté ve svém výkladu právo prakticky opomíjejí. Oproti tomu kritika 

neofunkcionalist  není zcela oprávn ná. Burleyová a Mattli se svém díle zdaleka 

netvrdí, že Soudní dv r má neomezený prostor pro jednání; naopak zd razňují, že se 

musí pohybovat v limitech daných textem práva a zásadami právního výkladu. Jejich 

teze pak zní, že tyto meze dávají Soudnímu dvoru prostor pro jednání, který také 

využívá. Je pravdou, že tento argument ve svém díle dále nerozvád jí, což m že vést 

k nepochopení a následné kritice. Texty de Búrcy a Grimmela tak lze chápat ne jako 

vyvrácení neofunkcionalistického p ístupu, ale spíš jako jeho další rozvedení. Zároveň 

je t eba zd raznit, že dovedený ad absurdum by p ehnaný d raz na roli práva mohl 

znamenat, že by Soudní dv r p i aplikaci práva prakticky nem l prostor pro vlastní 

uvážení, což v d sledku obecné povahy právních p edpis  zpravidla nebude odpovídat 

realit . 

2.5.3 Kritika stávajících teorií z hlediska kauzality: model odpadkového koše 

Jako další p íklad pohledu, který se vymezil v či intergovernmentalismu a 

neofunkcionalismu, lze uvést dílo Tobiase Nowaka, který na problematiku vlivu 

Soudního dvora a navazující reakce členských stát  uplatnil model „odpadkového koše“ 

(garbage can model) Michaela D. Cohena.67 Nowak v první ad  zpochybňuje 

                                                 
65 Grimmel ůndreas: „Integration in the Context of Law: Why the European Court of Justice is not a 
Political Actor“. Les Cahier Européens de Sciences Po, 3, 2011, s. 10. Dostupné z 
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/sites/sciencespo.fr.centre-etudes-
europeennes/files/03_2011%20integration-and-the-context-of-law-why-the-european-court-o.pdf, 
ov eno k 1. 11. 2016. 
66 Ibid., s. 11. 
67 Nowak Tobias: „Of Garbage Cans and Rulings: Judgments of the European Court of Justice in the EU 
Legislative Process“. West European Politics, 33(4), 2010. 

https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/sites/sciencespo.fr.centre-etudes-europeennes/files/03_2011%20integration-and-the-context-of-law-why-the-european-court-o.pdf
https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/sites/sciencespo.fr.centre-etudes-europeennes/files/03_2011%20integration-and-the-context-of-law-why-the-european-court-o.pdf
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v literatu e uplatňovaný pohled, který vidí p ímou kauzalitu mezi rozsudky Soudního 

dvora a následn  p ijatou legislativou, p ičemž jednotliví auto i se liší v názoru na to, 

jaká je míra vlivu Soudního dvora Ěod žádného vlivu a rozhodující role členských stát  

po prakticky automatické p ejímání rozsudk  do unijní legislativyě. Model 

odpadkového koše oproti tomu p edpokládá, že Soudní dv r se svými rozhodnutími 

vyjad uje k existujícím problém m a nabízí jejich ešení Ěkteré umisťuje do 

„odpadkového koše“ě. Rekce členských stát  pak mohou být r zné – mohou rozhodnutí 

ignorovat, p izp sobit se mu nebo se pokusit jeho d sledky zm nit Ětedy vytáhnout je 

z odpadkového koše a dále s ním pracovatě. Jaká možnost v praxi nastane záleží na 

okolnostech, tedy zda členské státy spat ují v rozsudku problém, či nikoli Ěcož se odvíjí 

od dalších okolnostíě, zda existující procesní pravidla umožňují zm nu apod.68 

 Nowak v p ístup je inspirativní tím, že pokazuje na fakt, že každý rozsudek 

SDEU nemusí nutn  vést k reakci členských stát  Ěve svém článku používá srovnání 

reakcí na podobné rozsudky ve v cech Dassonville a Cassis). Nowak se tak na celý 

vztah dívá z v tšího nadhledu a více zd razňuje vliv okolností a samotné v le členských 

stát  na rozsudky n jakým zp sobem reagovat. Práv  obecnost modelu odpadkového 

koše je však zároveň z pohledu této práce jeho nevýhodou. Nowak sice zmiňuje, že 

záleží na okolnostech daného p ípadu, zda členské státy „vytáhnou rozsudek z koše“ a 

budou na n j reagovat. Již ale neposkytuje bližší návod k odpov di na otázka, zda 

v p ípad , že tak členské státy učiní a budou na rozsudek reagovat, se jim poda í upravit 

situaci k obrazu svému. 

Pro pot eby této práce, konkrétn  její metodologie, tak z stává podstatnou 

p edevším poznámka, že existující okolnosti se v čase m ní. Je tedy možné, že 

preference členských stát  b hem ízení p ed Soudním dvorem ohledn  „správnosti“ 

rozsudku a preference po p ijetí rozsudku ohledn  zm ny pravidel nemusí být totožné. 

Jak již bylo zmín no, tato práce, která ob  preference ztotožňuje, si je možných rozdíl  

v doma. Vzhledem k tomu, že zkoumané p ípady se dotýkají politicky pom rn  

zásadních oblastí, se lze nicmén  domnívat, že nesouhlas členských stát  s rozsudkem 

bude odpovídat i jejich v li po následné zm n . 

                                                 
68 Ibid., s. 759-760. 
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3 ůktivismus Soudního dvora a reakce členských stát  

3.1 Pojem soudního aktivismu 

S tématem této práce úzce souvisí problematika tzv. soudního aktivismu Soudního 

dvora. Tento pojem vytvo ila teorie k popisu jednání, kterým Soudní dv r p ekračuje 

jemu vytyčené hranice. Zpočátku se kritika aktivismu týkala zejména rozsudk  

z počátku evropské integrace, kterými Soudní dv r p isp l k tzv. konstitucionalizaci 

Smluv; debata v tomto sm ru nicmén  pokračuje až do současnosti a zabývá se soudní 

judikaturou i v dalších oblastech práva EU. 

 Roli Soudního dvora v EU vyjad uje pom rn  lapidárn  čl. 1ř odst. 1 Smlouvy o 

EU ĚSEUě tak, že „zajišťuje dodržování práva p i výkladu a provád ní Smluv“. 

Konkrétn  pak Soudní dv r rozhoduje dle čl. 1ř odst. 3 SEU zejména: aě o žalobách 

podaných členským státem, orgánem nebo fyzickými či právnickými osobami; a bě na 

žádost vnitrostátních soud  o p edb žných otázkách týkajících se výkladu práva Unie 

nebo platnosti akt  p ijatých orgány EU. Soudní dv r tedy právo EU vykládá a má 

pravomoc zrušit právní akty orgán  EU, které jsou s ním v rozporu. Takto obecn  

vymezené úkoly však p irozen  mohou být Soudním dvorem vykonávány r zným 

zp sobem, z čehož pramení i následné spory. 

 Sabine Saurrugerová a Fabien Terpan p i shrnutí dosavadní debaty soudní 

aktivismus Ěneboli judicializaciě definují jako „proces jehož prost ednictvím soudci a 

soudní instituce jednají jako tv rci politik, doplňující nebo nahrazující politické aktéry 

nebo s nimi soupe ící“.69 Dále pak rozvádí, že aktivistický soud znamená soud, který 

vytvá í právo, namísto aby skrze n j právo promlouvalo Ěa soud byl tedy „ústy 

práva“ě.70 Na dalších místech pak auto i zmiňují r zná konkrétní pojetí aktivismu, 

z nichž nejpodstatn jším je z pohledu této práce aktivismus ve vztahu k členským 

stát m a jejich preferencím. 

Obdobné pojetí lze rovn ž nalézt u Michaela Dougana, který zmiňuje, že kritika 

soudního aktivismu SDEU se vztahuje zejména na situace, kdy Soudní dv r p ekročil 

svoji funkci tím, že prosazoval vlastní prointegrační politickou agendu Ězejm. v otázce 

p ednosti práva EU a jeho p ímého účinkuě nebo se postavil do role zákonodárce na 

                                                 
69 Saurugger Sabine a Terpan Fabien: „Measuring Judicial Activism: Is the Court of Justice of the 
European Union an activist court?“. ECPR General Conference, Montréal, 2015, s. 4. Dostupné z 
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/e60cc10f-6fce-445f-9d60-5f4681bdf8f5.pdf, ov eno k 5. 6. 2016. 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/e60cc10f-6fce-445f-9d60-5f4681bdf8f5.pdf
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místo p íslušných politických institucí Ěnap . v oblasti vysílání pracovník  v souvislosti 

s kauzou C-341/05 Laval).71 

Teorie se v nuje i otázce, jaká je motivace Soudního dvora k aktivistickému 

jednání. Stone Sweet v tomto sm ru uvádí t i d vody: aě SDEU usiluje o podporu 

integrace (tedy hodnot vlastních Smlouvám); b) SDEU má zájem na maximalizaci své 

judikatury, aby posílil svou legitimitu; a cě SDEU se obává „neposlušnosti“ národních 

soud , orgán  EU a členských stát , a proto vytvá í techniky k dodržování své 

judikatury.72 Stone Sweet tedy podává prakticky stejné d vody jako výše zmín ní 

Burleyová a Mattli, resp. již Stein, a to že Soudní dv r se p i svém rozhodování ídí 

vlastní politickou agendou spočívající v prosazování hlubší integrace, jelikož tím 

zároveň posiluje své vlastní postavení. 

Aktivismus Soudního dvora tedy v obecné rovin  lze vymezit pom rn  

srozumiteln . Otázkou pak z stává, jakým konkrétním zp sobem jej Soudní dv r 

realizuje. 

3.2 Provád ní soudního aktivismu 

V minulosti Soudní dv r uplatňoval aktivismus v r zných obdobích r zn . V první fázi 

šlo o tzv. konstitucionalizaci Smluv, kdy ve v cech 6/64 Costa a 26/62 van Gend 

Soudní dv r prosadil nad rámec p vodních p edstav zakladatel  EHS doktrínu aplikační 

p ednosti a p ímého účinku práva Společenství. Dále Soudní dv r posiloval ústavní 

základy Společenství včetn  práv občan , konkrétn  nap . ve v cech 2ř4/Ř3 Les Verts, 

C-70/88 Chernobyl nebo C-6/90 Francovich, a to i když m l pro své rozhodování jen 

slabou oporu ve Smlouvách. Konečn  Soudní dv r svými rozsudky p isp l k rozši ování 

vnit ního trhu nap . v oblastech svobody usazování, volného pohybu pracovník , práv 

občan  nebo hospodá ské sout že.73 

 Další otázkou je, jakým konkrétním zp sobem se z hlediska práva soudní 

aktivismus projevuje. Vassilis Hatzopoulos k tomuto poskytuje systematické člen ní, 

kdy v první skupin  je jednání Soudního dvora, kterým podn cuje politické instituce 

                                                                                                                                               
70 Ibid., s. 5. 
71 Dougan Michael: „Judicial ůctivism or Constitutional Interaction? Policymaking by the ECJ in the 
Field of Union Citizenship“. In Micklitz Hans-Wolfgang a de Witte Bruno (eds.): The European Court of 

Justice and the Autonomy of the Member States, Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, 2012, s. 114-
116. 
72 Stone Sweet: „The European Court of Justice“. In Craig a de Búrca: The Evolution of EU Law (op. cit.), 
s. 146. 
73 De Waele Henri: „The Role of the European Court of Justice in the Integration Process: A 
Contemporary and Normative Assessment“. Hanse Law Review, 6(1), 2010, s. 4-7. 
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k aktivit  Ěusnadňuje jejich jednáníě. Zde pak mohou nastat t i situace: aě pro jednání 

Soudního dvora existuje jistý právní základ ve Smlouv , který ale není dostatečný, a on 

proto buďto podn cuje politické aktéry k jednání, nebo sám extenzivn  vykládá 

odpovídající ustanovení Smlouvy Ěnap . v oblasti vzájemného uznávání); b) pro jednání 

neexistuje žádný právní základ ve Smlouv  a Soudní dv r jej sám vytvá í, čímž 

podn cuje zákonodárce k činnosti Ěnap . u vysílání pracovník ě; a cě Smlouva vylučuje 

p sobnost EU, a Soudní dv r tak jedná contra legem Ěviz oblast zdravotní péče nebo 

vzd láváníě. 

Ve druhé skupin  je pak dle Hatzopoula jednání Soudního dvora, kterým 

„rozši uje v li politických institucí“ vyjád enou sekundárními právními akty EU. Zde 

konkrétn  Soudní dv r: aě schválí odhodlání politických institucí p ijmout legislativu 

v jakékoli oblasti Ěnap . i navzdory možnému rozporu se zásadou subsidiarity); b) 

„vynalezne“ právní základ pro legislativu, aby ji podpo il, i když Smlouvy v dané 

oblasti mlčí Ěnap . ve v ci C-ř5 až řŘ a 1Ř0/řř Khalil a otázce platnosti na ízení 

140Ř/71ě; a cě rozší í oblast p sobnosti a posílí účinnost sekundární legislativy – 

p iznáním p ímého účinku, rozší ením v cné nebo osobní p sobnosti, aplikací princip  

nebo mechanism  p ímo v legislativ  neobsažených, p ípadn  potvrzením rozhodnutí 

politických institucí z stat nečinné navzdory zmocňujícím ustanovením Smlouvy. 

Vedle toho však mohou nastat i p ípady, kdy Soudní dv r i ve vztahu k sekundární 

legislativ  rozhodne v rozporu s jejím textem, nap . zúžením p sobnosti právního 

aktu.74 

Na provád ní aktivismu Soudním dvorem se lze rovn ž dívat z pohledu p ístupu 

k výkladu unijního práva. Joxerramon Bengoetxea ve své knize „The Legal Reasoning 

of the European Court of Justice“ v tomto sm ru uvádí možné formy výkladu: aě 

jazykový Ětzn. dle ádného významu slov, pokud je jasný; v takovém p ípad  je 

aktivistický ten p ístup, který tento ádný význam nerespektujeě; bě systematický Ětedy 

výklad ustanovení s ohledem na principy, pravidla a koncepty platnými pro stejnou 

oblast právního systémuě; cě genetický Ětj. výklad podle v le zákonodárce; tento výklad 

však Soudní dv r neuplatňuje, a navíc pro jeho použití je pot eba, aby byly zve ejn ny 

nap . související pracovní dokumenty, což nebývá vždy pravidlemě; a dě dynamický 

                                                 
74 Hatzopoulos Vassilis: „Actively talking to each other: the Court and the political institutions“. In 
Dawson Mark, de Witte Bruno a Muir Elise (eds.): Judicial Activism at the European Court of Justice, 
Northampton: Edward Elgar, 2013, s. 113-133. 
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Ědále člen ný na výklad funkční – podle účinnosti ešení, teleologický – v souladu s cíli 

ustanovení, a konsekvenční – s ohledem na d sledky ešeníě.75 

Soudní dv r se pak často uchyluje k dynamickému výkladu ve svých 

p evratných rozsudcích.76 Zásadní je p itom jeho samotné chápání povahy Smluv jako 

ústavy EU a Unie jakožto organizace utvá ené touto „evropskou ústavou“, která je 

„...strukturáln  nejisté politické společenství..., které je funkčn  definované na základ  

základních cíl  integrace stát “.77 Soudní dv r tedy nesleduje p vodní v li 

zákonodárce, ale cíl, kterého má být dosaženo. „Doslovné čtení proto musí být 

p ekonáno, aby bylo možné prosadit cíl práva Společenství a vyvarovat se negativních 

d sledk  mechanického vynucování jeho ustanovení“.78 

Lze tedy shrnout, že provád ní aktivismu Soudního dvora má r zné podoby, a to 

v závislosti na oblastech, ve kterých k n mu dochází, a zp sobu, jakým je realizován 

Ětedy jak Soudní dv r zachází s právním textem, který vykládáě. Zám r Soudního dvora 

je však srozumitelný, a to prosadit prointegrační výklad práva EU k dosažení cíl , které 

sleduje, i za cenu rozporu s p vodním úmyslem zákonodárce. 

3.3 Vysv tlení provád ní soudního aktivismu 

Zásadní otázka v souvislosti s provád ním aktivismu Ětedy minimáln  z pohledu 

členských stát  sporného jednáníě Soudním dvorem zní: Proč je takové jednání v bec 

možné? D vody, které v tomto sm ru auto i v debat  uvádí, souvisí zejména s povahou 

práva EU a nastavením unijního institucionálního systému. Pom rn  hojný počet autor , 

kte í vysv tlují provád ní aktivismu, a pádnost argument , které uvád jí, m že dokonce 

vytvá et dojem jeho neodvratitelnosti. Tím spíše je pak d ležitý zám r této práce, tedy 

ov it, zda je „obrana“ členských stát  proti z jejich strany nežádoucímu aktivistickému 

jednání Soudního dvora realitou, či nikoli. 

 Konkrétní možná zd vodn ní provád ní aktivismu Soudním dvorem jsou 

následující: 

1. Povaha a zn ní Smluv: 

Specifikem Smlouvy o fungování Evropské unie ĚSmlouva, SFEUě je, že na rozdíl od 

„standardních“ ústav národních stát , které upravují zpravidla pouze otázky ústavních 

                                                 
75 Citováno podle Itzcovich Giulio: „The Interpretation of Community Law by the European Court of 
Justice“. German Law Journal, 10, 2009, s. 550-555. 
76 Ibid., s. 555. 
77 Ibid., s. 559. 
78 Ibid., s. 556. 
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institucí, obsahuje SFEU i základní politické cíle pro oblasti p sobnosti EU.79 Tato 

skutečnost tedy p ímo p edurčuje Soudní dv r, aby se vyjad oval k politickým otázkám, 

což nutn  vede i k riziku, že taková rozhodnutí budou kolidovat se zájmy politických 

aktér , a budou tedy považována za aktivistická. 

 Články Smlouvy jsou zároveň výsledkem složitého politického kompromisu,80 a 

proto bývají jejich zn ní a používaná terminologie dosti obecné81 a bez definic,82 což 

dává Soudnímu dvoru široký prostor pro uvážení p i jejich výkladu; platí to tím spíše, 

že ustanovení zjevn  nebyla napsána s cílem stanovit Soudnímu dvoru limity pro jejich 

výklad.83 Smlouvy navíc balancují mezi ekonomickými a sociálními zájmy, čemuž čelí i 

Soudní dv r, a proto snadno nastane, že p i p íklonu na jednu stranu jej zastánci 

druhého tábora obviní z aktivismu.84 

2. Povaha soudního rozhodování 

Dále je možné íct, že se soudním rozhodováním je Ěpodez ení zě aktivismu inherentn  

spjato. V první ad  je d vodem, že na rozdíl od zákonodárce, který se m že v p ípad  

nemožnosti dohodnout se na konkrétním ešení „schovat“ za vágní kompromisní 

ustanovení p ijímaných právních p edpis , soudy mají povinnost jim p edložené 

p ípady rozhodnout, aby nedošlo k denegation iustitiae.85 Soudní dv r tak m že být i 

proti své v li postaven unijním zákonodárcem do role ešitele politicky 

komplikovaných problém .86 Samotné rozhodování navíc per se znamená dotvá ení 

                                                 
79 Davies Gareth: „The European Union Legislature as an ůgent of the European Court of Justice“. 
Journal of Common Market Studies, 2016, s. 1. 
80 Pollicino Oreste: „Legal Reasoning of the Court of Justice in the Context of Principle of Equality 
between Judicial Activism and Self-Restraint“. German Law Journal, 5(3), 2004, s. 288. De Waele: „The 
role of the European Court of Justice in the integration process“ Ěop. cit.ě, s. ř. 
81 Saurugger a Terpan: „Measuring Judicial Activism“ Ěop. cit.ě, s. 5. De Freitas Lourenço Vilhena: „The 
Judicial ůctivism of the European Court of Justice“. In Coutinho Luís Pereira, La Torre Massimo a Smith 
Steven D. (eds.): Judicial activism: an interdisciplinary approach to the American and European 

experiences, Springer, 2015, s. 179. Schmidt Susanne K.: „Law-making in the shadow of judicial 
politics“. In Dehousse Renaud Ěed.ě: The ‘Community Method’: Obstinate or Obsolete?, Palgrave 
Macmillan UK, 2011, s. 45. Dehousse Renaud: The European Court of Justice: the politics of judicial 

integration. New York: St. Martin's Press, 1998, s. 72. 
82 Pollicino: „Legal Reasoning of the Court of Justice in the Context of Principle of Equality between 
Judicial Activism and Self-Restraint“ Ěop. cit.ě, s. 2ŘŘ. 
83 Horsley Thomas: „Reflections on the role of the Court of Justice as the “motor” of European 
integration: Legal limits to judicial lawmaking“. Common Market Law Review, 50(4), 2013, s. 953. 
84 Dawson Mark: „The Political Face of Judicial ůctivism: Europe’s Law-politics Imbalance“. In De 
Witte, Muir a Dawson (eds.): Judicial activism at the European Court of Justice (op. cit.), s. 26. 
85 Saurugger a Terpan: „Measuring Judicial Activism“ Ěop. cit.ě, s. 5. Dawson: „The Political Face of 
Judicial Activism“ Ěop. cit.), s. 27. Schmidt: „Law-making in the shadow of judicial politics“ Ěop. cit.ě, s. 
46. 
86 De Waele: „The role of the European Court of Justice in the integration process“ Ěop. cit.ě, s. ř. 
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práva, a tedy p ijímání opat ení s d sledky v oblasti politiky.87 Soudní dv r p itom často 

podává Ěv rámci ízení o p edb žné otázceě výklad práva v souvislosti se situacemi, 

které vyvstaly v praxi a dotýkají se práv jednotlivc  – občan  EU88 (typicky 

v souvislosti s výkonem jejich práv v rámci vnit ního trhuě. Protiváhou t chto práv však 

často jsou povinnosti členských stát . Pokud se tedy Soudní dv r ve svém rozhodnutí 

p ikloní na stranu jednotlivce, je riziko jeho obvin ní členskými státy z aktivismu dosti 

vysoké. 

 Vedle výše zmín ných názor , které naznačují alespoň částečnou 

nevyhnutelnost Ěobvin ní zě aktivismu p i rozhodování Soudního dvora, se objevují i 

další Ěhájené neofunkcionalistyě, které vnímají rozhodování SDEU na základ  práva EU 

naopak jako prost edek k zast ení jeho politických zájm . Již byl zmín n koncept práva 

jako „masky“, za níž Soudní dv r skrývá své zájmy, se kterým p išli Burleyová 

s Mattlim. Ten p itom vychází ze stejných východisek, jaká byla uvedena výše, ale dívá 

se na n  z jiného úhlu. Soudní dv r tak údajn  má své politické preference a prosazuje 

je tím, že využívá otev enosti ustanovení Smluv a jejich p ednosti p ed sekundárním 

právem.89 Soudní dv r zároveň komplikuje p ípadným oponent m situaci tím, že jeho 

rozsudky nebývají často dostatečn  zd vodn né a využívá v nich autonomních 

koncept , jako je občanství EU, jejichž obsah není zákonodárcem detailn  vymezený.90 

Soudní dv r rovn ž využívá toho, že má relativn  volný prostor pro volbu výkladových 

prost edk , a m že tedy zvolit tu formu výkladu, které vyhovuje jeho zám r m Ětedy 

zejm. dynamický – teleologický výklad).91 

3. Nastavení systému unijních institucí a legislativního procesu 

Mezi d vody vysv tlení aktivismu se konečn  objevuje i nastavení systému 

institucí v EU včetn  legislativního procesu a „výhodnost“ postavení Soudního dvora 

v n m. Tento systém údajn  nedává členským stát m moc prostoru pro to, aby proti 

nežádoucím rozsudk m zakročily, takže Soudní dv r není pod tlakem p ípadné hrozby 

zásahu a m že „svobodn “ rozhodovat. Tento argument a jednotlivé možnosti reakce 

členských stát  budou podrobn ji rozebrány v samostatné kapitole. 

                                                 
87 Pollicino: „Legal Reasoning of the Court of Justice in the Context of Principle of Equality between 
Judicial Activism and Self-Restraint“ Ěop. cit.ě, s. 2Ř6. 
88 Dehousse: The European Court of Justice (op. cit.), s. 75. 
89 Stone Sweet: „The European Court of Justice“ Ěop. cit.ě, s. 147. Syrpis Phil: „The relationship between 
primary and secondary law in the EU“. Common Market Law Review, 52(2), 2015, s. 483-484. 
90 Dawson: „The Political Face of Judicial Activism“ Ěop. cit.ě, s. 20-23. 
91 Horsley Thomas: „Reflections on the role of the Court of Justice as the “motor” of European 
integration“ Ěop. cit.ě, s. ř40. Schmidt: „Law-making in the shadow of judicial politics“ Ěop. cit.ě, s. 46. 
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3.4 Kritika soudního aktivismu 

V souvislosti s Ěúdajnýmě aktivismem Soudního dvora je na míst  se ptát, proč v bec 

má být takový aktivismus problematický. Jako první d vod lze uvést, že aktivistickým 

rozhodováním si Soudní dv r jednoduše p isvojuje roli, která mu nep ísluší.92 Jakožto 

orgán moci soudní totiž postrádá demokratickou legitimitu k de facto vytvá ení 

legislativy, jež náleží pouze zákonodárci. Politické preference Soudního dvora dále 

zpochybňují jeho neutralitu a nestrannost a zároveň vyvstává známá otázka „kdo ohlídá 

hlídače“. Celkov  pak lze íct, že zásah soudní moci do domény moci zákonodárné vede 

k narušení principu d lby mocí a jejich splynutí v jedn ch rukou bez skutečné 

kontroly.93 

 Objevují se nicmén  i námitky, že tradiční systém d lby moci není možné na EU 

uplatnit. D vodem je, že na rozdíl od tradičních ústavních systém , ve kterých Ěalespoň 

v ideálním p ípad ě každé složce státní moci odpovídá jeden orgán státu, v EU probíhá 

d lba i nap íč jednotlivými složkami moci. Orgány moci výkonné jsou tedy Evropská 

komise i Rada. Orgány moci zákonodárné dokonce Evropská komise, Rada (resp. 

Evropská rada skrze strategické dokumentyě, Evropský parlament i jednotlivé členské 

státy, které unijní legislativu implementují.94 V p ípad  moci soudní pak vedle 

samotného Soudního dvora p sobí i národní soudy, které jeho rozhodnutí o 

p edb žných otázkách aplikují ve svých rozhodnutích.95 Navíc moc soudní je 

v národních státech typicky rozd lena mezi n kolik stupň  soudní soustavy. Soudní 

dv r Ěbyť tvo en dv ma soudyě oproti tomu v sob  koncentruje roli ústavního soudu 

Ěrozhodováním interinstitucionálních spor  nebo spor  o rozd lení pravomocí mezi EU 

a členské státyě, nejvyššího soudu Ězajišťováním jednotnosti výkladu práva EUě i 

správního soudu Ěposkytováním ochrany p ed neoprávn nými zásahy orgán  EUě.96 

V neposlední ad  pak princip d lby moci slouží p edevším k ochran  jednotlivce p ed 

zv li státních institucí, což v p ípad  EU tak zcela neplatí.97 

                                                 
92 Hatzopoulos: „Actively talking to each other“ Ěop. cit.ě, s. 107.  
93 Urbano Maria Benedita: „Politics and the Judiciary: A Naïve Step Towards the End of Judicial Policy-
Making“. In Coutinho, La Torre a Smith (eds.): Judicial activism (op. cit.), s. 166-167. 
94 Höreth Marcus: „The Least Dangerous Branch of European Governance? The European Court of 
Justice Under the Checks and Balances Doctrine“. In Dawson, de Witte a Muir (eds.): Judicial Activism 

at the European Court of Justice (op. cit.), s. 52. 
95 Lenaerts Koen: „Some reflections on the separation of powers in the European Community“. Common 

Market Law Review, 28, 1991, s. 18. 
96 Ibid., s. 32-33. 
97 Fritzsche ůlexander: „Discretion, scope of judicial review and institutional balance in European 
Law“. Common Market Law Review, 47, 2010, s. 385. 



  

 

35 

  

Na druhou stranu je nutné poznamenat, že ani v rámci národních stát  se princip 

d lby moci obvykle neuplatňuje ve své čisté podob  Ětj. jedna složka moci ≈ jeden státní 

orgán), a proto se jeho úplné odmítnutí ve vztahu k EU zdá být pon kud p ehnané. 

Navíc v rámci moci soudní Soudnímu dvoru mezi unijními institucemi žádná jiná 

nekonkuruje a rovn ž pokusy o aplikaci principu d lby moci na EU nenaznačují, že by 

Soudní dv r m l n jakým zp sobem být aktivní v oblasti moci zákonodárné.98 Inspiraci 

v principu d lby moci p i posuzování možné nelegitimnosti aktivismu Soudního dvora 

tedy nejspíš nalézt lze. 

Sám Soudní dv r ve svém rozhodování na místo principu d lby moci p išel se 

zásadou institucionální rovnováhy (institutional balanceě, která je dle n j obecnou 

zásadou práva EU plynoucí p ímo se Smluv Ěty z izují instituce a vymezují jejich rozsah 

p sobnostiě. „Institucionální rovnováha [pak] je narušena, kdykoli se orgán, který 

rozhoduje, liší od instituce, kterou Smlouvy určují za odpov dnou, což by nastalo, 

pokud by si soudy usurpovaly diskreční pravomoci vyhrazené jiným institucím tím, že 

by p ekročily své pravomoci p ezkumu.“99 ůvšak i u této zásady lze nalézt komplikace, 

a to jak z d vodu subjektivity vnímání toho, co je rovnováha, tak kv li nedostatku 

kritérií, která Soudní dv r poskytl k posouzení, zda je tato zásada v konkrétním p ípad  

dodržena, či nikoli.100 

 Celkov  lze íct, že ať již na roli Soudního dvora v systému institucí EU 

nahlížíme optikou principu d lby moci nebo institucionální rovnováhy, jeví se jako 

zjevné, že moc zákonodárná v EU p ísluší jiným orgán m, než je SDEU, a aktivistické 

rozhodování Soudního dvora, které by bylo ingerencí do této moci, by z pohledu obou 

dvou princip  bylo nelegitimní. 

3.5 Reakce členských stát  na soudní aktivismus 

Pokud p ijmeme pojetí aktivismu SDEU jako rozhodování proti preferencím členských 

stát , je nasnad  dále zkoumat, jaké možnosti mají členské státy na taková rozhodnutí 

reagovat. 

                                                 
98 Viz nap . K. Lenaertsem zmín né organické pojetí d lby moci – Lenaerts: „Some reflections on the 
separation of powers in the European Community“ Ěop. cit.ě, s. 16-18. 
99 Fritzsche ůlexander: „Discretion, scope of judicial review and institutional balance in European Law“ 
(op. cit.), s. 382. 
100 Conway Gerard: „Recovering a separation of powers in the European Union“. European Law Journal, 
17(3), 2011, s. 319. 
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1. P ijetí rozsudku 

První z možných reakcí členských stát  je rozsudek jednoduše p ijmout. D vodem 

m že být, že negativní d sledku pro z n  z rozsudku plynoucí jsou jednoduše nižší než 

negativa spojená s jednotlivými možnostmi reakce, pokud jsou v bec proveditelné 

Ěproblémem m že být nap ., pokud Evropská komise odmítne iniciovat legislativu, 

kterou by bylo možné rozsudek zvrátitě. 

V p ípad  p ijetí se členské státy mohou pokusit alespoň zmírnit pro n  negativní 

d sledky plynoucí z rozsudku a implementovat jej jen v nezbytné mí e. P irozen  pak 

mohou i „tasit zbran “ v p ípadných navazujících ízeních p ed Soudním dvorem a 

pokusit se tak jeho judikaturu zm nit.101 

2. P ijetí legislativy, která rozsudek kodifikuje 

Obdobou p ijetí rozsudku je jeho kodifikace.102 K tomu mohou být členské státy 

vedeny, zejména pokud s judikaturou souhlasí, resp. pokud se nejsou schopny 

dohodnout se na právní úprav  a judikatura Soudního dvora pro n  p edstavuje 

p ijatelné kompromisní ešení. 

3. Jednostranné nerespektování rozsudku 

Jako první možnost odporu členských stát  lze uvést jednostranné nerespektování 

rozsudku. Tato možnost p ipadá v úvahu zejm. u ízení vedených p ímo proti 

konkrétnímu členskému státu Ěať již Evropskou komisí nebo jiným členským státemě. 

P i bližším zkoumání se však ukazuje značná problematičnost tohoto postupu. 

D vodem je p edevším, že čl. 260 SFEU umožňuje v p ípad  nerespektování rozsudku 

uložit dotčenému členskému státu finanční sankce Ěa to i v podob  penále dle délky 

trvání protiprávního stavuě. P irozen  by bylo možné uvažovat i o ignorování t chto 

sankcí, nicmén  v takovém p ípad  by se daný členských stát nepochybn  dostal pod 

značný politický tlak, jelikož by jeho jednání znamenalo zpochybn ní rule of law a 

účinnosti právního systému EU, nemluv  o poškození pov sti a hrozb  politické odvety 

dalších členských stát .103 Navíc jakkoli by se dotčený členský stát daným rozsudkem 

ne ídil, nebyl by touto cestou schopný zm nit právní stav, který rozsudek vyvolal.104 

                                                 
101 Bulterman Mielle a Wissels Corinna: „Strategies Developed by – and Between – National 
Governments to Interact with the ECJ“. In Dawson, De Witte a Muir (eds.): Judicial activism at the 

European Court of Justice (op. cit.), s. 270-272. 
102 Martinsen Dorte Sindbjerg: „Judicial influence on policy outputs? The political constraints of legal 
integration in the European Union“. Comparative Political Studies, 48(12), 2015, s. 11.  
103 Beach Derek: „Between law and politics: Taking the law seriously in rationalist models of judicial 
autonomy in the EU“. ECSA Seventh Biennial International Conference, Wisconsin: Madison, 2001, s. 
16. Dostupné z http://aei.pitt.edu/2049/1/002092_1.PDF, ov eno k 6. 9. 2016. 
104 Pollack: The engines of European integration (op. cit.), s. 176. 

http://aei.pitt.edu/2049/1/002092_1.PDF
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V p ípad  rozhodnutí o p edb žné otázce, kdy na ízení p ed SDEU navazuje 

pokračování ízení p ed národním soudem, který p edb žnou otázku položil, by členské 

státy nerespektováním záv r  Soudního dvora a na jejich základech vydaných rozsudk  

domácích soud  zároveň zpochybnily jurisdikci vlastních soud , což by pro n  mohlo 

znamenat značné vnitrostátní komplikace.105  

4. P ijetí legislativy, která rozsudek zvrátí 

Další možností odporu je p ijetí legislativy, která rozsudek zvrátí. Teoreticky 

však tento p ístup čelí hned n kolika obtížím. Jednak jde o fakt, že Soudní dv r m že Ěa 

také tak často činíě op ít sv j výklad o ustanovení primárního práva, které má p ednost 

p ed sekundárním. V takovém p ípad  by členské státy musely revidovat Smlouvy, což 

je vzhledem k požadavku jednomyslnosti i komplikovanosti jejich otev ení 

z politického hlediska dost obtížn  prosaditelné. 

I pokud by šlo pouze o zm nu unijní legislativy, kv li požadavku na dosažení 

shody typicky kvalifikované v tšiny členských stát  je takový postup složitý – v teorii 

se hovo í o tzv. pasti spolurozhodování Ějoint-decision trap).106 Prosazení unijní 

legislativy navíc komplikuje ješt  výlučná pravomoc Evropské komise ji navrhovat.107 

Na druhou stranu je t eba zmínit, že v minulosti se úpravu primárního práva 

v návaznosti na judikaturu Soudního dvora poda ilo prosadit. Šlo nap . o tzv. Barberův 

protokol k Maastrichtské smlouv , zmírňující dopady rozsudku SDEU ve v ci C-262/88 

Barber ohledn  rovnosti penzí. I v tomto p ípad  však protokol nevedl ke zrušení 

rozsudku, ale jen k omezení jeho dopad .108 

5. Zm na mandátu Soudního dvora 

Na aktivistickou judikaturu by bylo rovn ž možné reagovat zm nou Smluv a mandátu 

Soudního dvora. Tento postup se pokusila prosadit v rámci p ijímání ůmsterdamské 

smlouvy Velká Británie Ěkonkrétn  šlo o zavedení zjednodušené procedury v Rad  pro 

zm nu legislativy, která byla interpretována Soudním dvorem v rozporu s p vodními 

zám ry autor , nebo o p ipojení protokolu ke Smlouv , který by zavazoval Soudní dv r 

v p ípad  v tšího počtu možností interpretace ustanovení unijního práva volit výklad co 

nejmén  zasahující do svobod členských stát ě. Pro tyto zm ny, které by nepochybn  

                                                 
105 Moravcsik Andrew: „Liberal intergovernmentalism and integration“ Ěop. cit.ě, s. 623-624. 
106 Scharpf Fritz W.: „Perpetual momentum: directed and unconstrained?“. Journal of European Public 

Policy, 19(1), 2012, s. 128. 
107 Dehousse: The European Court of Justice (op. cit.), s. 81. 
108 Arnull Anthony: „Me and My Shadow: The European Court of Justice and the Disintegration of 
European Union Law“. Fordham International Law Journal, 31(5), 2007, s. 1190. 
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mohly být napadeny jako zásah do nezávislosti Soudního dvora, však Velká Británie 

nezískala mezi ostatními členskými státy dostatečnou podporu.109 

6. Výb r soudc  

Členské státy mají teoreticky možnost ovlivnit rozhodování Soudního dvora také skrze 

výb r soudc  Ěkte í mohou být zvoleni i opakovan ě, nicmén  ani toto se neukazuje být 

reálnou cestou. D vodem je jednak, že rozsudky SDEU jsou vydávány bez disentních 

stanovisek a p irozen  ani nejsou ve ejné porady senát /pléna, takže vlády členských 

stát  nejsou s to zjistit, jakým zp sobem jimi zvolený soudce rozhoduje.110 Navíc i 

kdyby nap . protiintegračn  zam ená vláda prosadila do Soudního dvora obdobn  

zam eného soudce, systém rozhodování, kdy o v cech v SDEU rozhodují senáty (o 

závažn jších pak rozší ené senáty nebo plénumě, možný vliv takového soudce na 

sm ování Soudního dvora dosti snižuje. I pokud by obdobn  jednostrann  

orientovaných soudc  bylo víc, prost ednictvím jejich rozd lení do senát  je možné 

p ípadné extrémní hlasy v Soudním dvo e „na edit“.111 Rovn ž je Soudní dv r skrze 

path dependence a doktrínu stare decisis omezován v možné zm n  kurzu svými 

p edchozími rozhodnutími.112 Nemluv  navíc o vlivu prost edí, ve kterém se soudce 

pohybuje a které jej m že podnítit k p ehodnocení d ív jších názor .113 

7. Zásahy do rozpočtu Soudního dvora 

V úvahu by konečn  p ipadala možnost p sobení na soudce SDEU skrze zásahy do 

rozpočtu. Platy soudc  jsou však navázány na platy ostatních zam stnanc  EU, resp. na 

délku výkonu jejich funkce, takže p ípadný zásah do plat  soudc  by byl obtížn  

realizovatelný.114 I kv li značným politickým rizik m takovéhoto p ístupu, a navíc 

nejistým výsledk m, ani tato možnost nep ipadá p íliš do úvahy.115 

Výše uvedené d vody tedy naznačují, že Soudní dv r se nachází v pom rn  

luxusním postavení co do volnosti rozhodování. Tím spíše je pak podstatný cíl této 

práce, tedy ov it, zda skutečn  je schopen svou judikaturou ovlivnit právní ád EU i 

proti v li členských stát . 

                                                 
109 Ibid., s. 1192. 
110 Ibid. Pollack: „Delegation, agency, and agenda setting in the European Community“ Ěop. cit.ě, s. 117. 
111 Kelemen Daniel R.: „The political foundations of judicial independence in the European 
Union“. Journal of European Public Policy, 19(1), 2012, s. 11-12. 
112 Schmidt Susanne K.: „Who cares about nationality? The path-dependent case law of the ECJ from 
goods to citizens“. Journal of European Public Policy, 19(1), 2012, s. 9. 
113 Pollack: The engines of European integration (op. cit.), s. 169. 
114 Dawson Mark: „Constitutional Dialogue between Courts and Legislatures in the European Union: 
Prospects and Limits“. European Public Law, 19(2), 2013, s. 391. 
115 Pollack: „Delegation, agency, and agenda setting in the European Community“ Ěop. cit.ě, s. 117. 
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4 Judikatura Soudního dvora a unijní legislativa: práva 
občan  EU 

Výše uvedené teorie vztahu mezi Soudním dvorem a členskými státy budou nyní 

podrobeny ov ení na základ  konkrétní judikatury Soudního dvora a v návaznosti na ni 

p ijaté unijní legislativy. V této kapitole bude zkoumána judikatura a legislativa 

v oblasti práv občan  EU, se zam ením na práva ekonomicky neaktivních osob Ětj. 

student  a osob hledajících práciě. Nejprve bude p edstaven stav práva ES ĚEUě 

počátkem ř0. let a zkoumána „p elomová“ judikatura Soudního dvora. Takto bude 

ov ena platnost první podhypotézy, tedy že Soudní dv r p i svém rozhodování 

v oblasti vnit ního trhu prosazuje prointegrační agendu Ětedy rozhoduje ve prosp ch 

usnadn ní volného pohybuě, a to i navzdory preferencím členských stát . Následn  

bude na p íkladu p ijímání sm rnice 2004/3Ř/ES ov ena druhá podhypotéza, že členské 

státy nejsou schopny právní stav plynoucí z pro n  nežádoucí judikatury zvrátit ve sv j 

prosp ch prost ednictvím p ijetí nové legislativy. 

4.1 Legislativa EU (ES) v 90. letech 20. století 

Již od ímských smluv byl volný pohyb osob v EHSĚEUě zam ený primárn  na osoby 

ekonomicky aktivní (zam stnance a osoby samostatn  výd lečn  činnéě. Počátkem ř0. 

let pak byly p ijaty sm rnice, které stanovily legislativní rámec pro pohyb osob 

ekonomicky neaktivních, konkrétn  sm rnice ř3/ř6/ESH o právu pobytu pro studenty 

Ěsm rnice ř3/ř6ě, sm rnice ř0/364/EHS o právu pobytu Ěsm rnice ř0/364ě a sm rnice 

90/365/EHS o právu pobytu zam stnaných osob a osob samostatn  výd lečn  činných 

po skončení jejich pracovní činnosti Ěsm rnice ř0/365ě. Z hlediska této práce jsou 

podstatné p edevším první dv  jmenované. 

Sm rnice ř3/ř6 konkrétn  p iznala student m právo pobytu k zajišt ní p ístupu 

k odbornému vzd lání. Podmínkou nicmén  bylo, že student prokáže „...že má 

dostatečné prost edky, aby se nestal b hem svého pobytu zatížením pro systém 

sociálního zabezpečení hostitelského členského státu, a za podmínky, že je zapsán do 

uznaného vzd lávacího za ízení, aby v n m jako hlavní činnost získal odborné vzd lání, 

a že má v hostitelském členském stát  uzav eno nemocenské pojišt ní v či všem 

rizik m“ Ěčlánek 1ě. V článku 3 pak bylo jasn  ečeno, že sm rnice „...nezakládá pro 

studenty požívající právo pobytu nárok na výplatu stipendií od hostitelského státu“. Je 
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tedy zjevné, že úmyslem zákonodárce bylo dát student m jednoho členského státu 

právo pobytu v jiném členském stát  za účelem studia, avšak nic dalšího. 

Sm rnice ř0/364 pak obdobn  poskytla „...právo pobytu státním p íslušník m 

členských stát , kterým toto právo nevzniklo na základ  jiných ustanovení práva 

Společenství, a jejich rodinným p íslušník m uvedeným v odstavci 2 za podmínky, že 

mají pro sebe i pro své rodinné p íslušníky uzav eno nemocenské pojišt ní v či všem 

rizik m v hostitelském členském stát  a mají dostatečné finanční prost edky, aby se 

b hem svého pobytu nestali zát ží pro sociální pomoc hostitelského členského státu“ 

Ěčlánek 1ě. Žádné nároky dotčených ekonomicky neaktivních osob na sociální podporu 

v jiném členském stát  sm rnice nezavedla. 

4.2 Judikatura Soudního dvora a její vývoj p ed sm rnicí 2004/3Ř 

4.2.1 Judikatura p ed p ijetím Maastrichtské smlouvy 

Soudní dv r v li zákonodárce nep iznat student m a osobám hledajícím práci finanční 

nároky respektoval, když nejprve v rozsudku ve v ci 3ř/Ř6 Lair uvedl, že studenti 

mohou žádat o finanční podporu pro studium pouze z pozice pracovníka (bod 41). Ve 

v ci 1ř7/Ř6 Brown pak Soudní dv r dále specifikoval, že finanční podpora poskytovaná 

členskými státy na náklady spojené se studiem spadá mimo rámec práva EHS Ěbod 1řě. 

Konečn  v rozsudku ve v ci 316/Ř5 Lebon Soudní dv r vyloučil právo na rovné 

zacházení (ve vztahu k sociální podpo eě u ekonomicky neaktivních osob (bod 14).116 

 P ijetím Maastrichtské smlouvy a zavedením institutu občanství v primárním 

právu však došlo ke zm n  „pravidel hry“. Jakkoli bylo občanství zpočátku považováno 

za „nic než jen symbolické gesto“,117 následná soudní praxe jej naopak pojala za základ 

práv, která občané EU na vnit ním trhu mají. 

4.2.2 P ípad Grzelczyk 

V rámci zkoumané oblasti práv student  a osob hledajících práci uplatnil Soudní dv r 

poprvé nový p ístup k občanství v rozsudku ve v ci C-184/99 Grzelczyk.118 V n m se 

                                                 
116 Uvedené rozsudky byly vydány p ed p ijetím sm rnice ř3/ř6, nicmén  vycházely ze Smlouvy o EHS, 
a to p ed platností Maastrichtské smlouvy Ěa tedy zavedením institutu unijního občanstvíě. 
117 Wollenschläger Ferdinand: „The Evolution of Union Citizenship between Judicial and Legislative 
ůction“. Twelfth Biennial International Conference of the European Union Studies Association (EUSA), 
Boston, USA, 2.–5. b ezna, 2011, s. 3. Dostupné z 
http://euce.org/eusa/2011/papers/8d_wollenschlaeger.pdf, ov eno k 15. 11. 2016. 
118 Nutno podotknout, že prvním p íkladem tohoto nového p ístupu byl rozsudek ve v ci C-85/96 
Martínez Sala, v níž se Soudní dv r vyjad oval k žádosti špan lské občanky pobývající v N mecku o 

http://euce.org/eusa/2011/papers/8d_wollenschlaeger.pdf
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vyjad oval k p ípadu francouzského studenta studujícího v Belgii a žádajícího zde o 

vyplácení belgického životního minima Ě„minimex“ě. Tento p ísp vek mu však byla 

odep en s od vodn ním, že jeho status studenta neumožňuje, aby byl považován za 

pracovníka, a jeho pobyt v Belgii není výsledkem uplatn ní zásady volného pohybu 

pracovník  podle na ízení 1612/6Ř/EHS o volném pohybu pracovník  uvnit  

Společenství Ěna belgické státní p íslušníky se však taková podmínka nevztahovalaě. 

V ízení vyjád ilo celkem p t členských stát , p ičemž čty i z nich: Belgie, 

Dánsko, Francie a Velká Británie hájily protiintegrační postoj. ůrgumentovaly zejména 

tím, že „...z občanství Unie nevyplývá, že její občané získávají nová a širší práva než ta, 

která již vyplývají ze Smlouvy o ES a sekundárního práva“, občanství EU tedy nemá 

nezávislý obsah, ale navazuje pouze na ostatní ustanovení této Smlouvy (bod 21), resp. 

že p ípad v bec nespadá do p sobnosti Smlouvy o ES Ěbod 24ě. Tento postoj je 

pochopitelný, jelikož opak by státy nutil garantovat ekonomicky neaktivním státním 

p íslušník m jiných členských stát  rovné zacházení, pokud jde o p ísp vky 

poskytované ze svých sociálních systém . Jediným státem, který v ízení požadoval 

zvolit prointegrační p ístup, a to s ohledem na z ízení institutu občanství EU, bylo 

Portugalsko (bod 23). 

 Soudní dv r v rozsudku vyšel z článku 6 Smlouvy o ES, který stanovoval, že „v 

rámci použití této smlouvy, aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána 

jakákoli diskriminace na základ  státní p íslušnosti“. Soudní dv r p itom uvedl, že 

belgický student ve stejném postavení jako pan Grzelczyk by podmínky získání 

minimexu splňoval Ěbod 2řě. Občanství EU je pak určeno být „...být základním 

statusem státních p íslušník  členských stát  umožňujícím t m z nich, kte í se nacházejí 

ve stejné situaci, požívat, bez ohledu na jejich státní p íslušnosti a s výhradou výjimek 

výslovn  stanovených v tomto ohledu, stejného právního zacházení“ Ěbod 31ě. 

Soudní dv r pak uvedl, že „článek 3 sm rnice ř3/ř6 up esňuje, že sm rnice 

nezakládá pro studenty požívající právo pobytu nárok na výplatu stipendií od 

hostitelského státu. Naproti tomu žádné ustanovení uvedené sm rnice nevylučuje osoby, 

                                                                                                                                               
p ísp vek na výchovu jejího dít te. Podstatou zm nou, kterou tento rozsudek p inesl, bylo, že na základ  
unijního občanství Soudní dv r p iznal občan m EU právo dovolávat se ve všech p ípadech spadajících 
do v cné p sobnosti práva Společenství zákazu diskriminace plynoucího ze Smlouvy o ES. Nerovné 
zacházení Soudní dv r p ipustil, nicmén  nesmí p edstavovat diskriminaci na základ  státní p íslušnosti 
(body 62-64). Tento rozsudek nicmén  není podrobn ji analyzován, jelikož se p ímo nedotýká zkoumané 
oblasti práv student  a osob hledajících práci. 
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na n ž se vztahuje, z nároku na sociální dávky“ Ěbod 3řě.119 Členské státy nicmén  

nemají zcela svázané ruce, jelikož sm rnice ř3/ř6 nevylučuje, aby, pokud „...student, 

který využívá sociální pomoci, p estal splňovat podmínky, kterým podléhá jeho právo 

pobytu [tedy nap . že nebude zatížením pro systém sociálního zabezpečení hostitelského 

členského státu, pozn. T. H.]... p ijal, p i dodržení omezení stanovených v tomto ohledu 

právem Společenství, opat ení za účelem buďto ukončení povolení k pobytu tohoto 

státního p íslušníka, nebo jeho neprodloužení“ Ěbod 42ě. Nem že však jít o automatický 

d sledek toho, že takový student využil sociální pomoci daného členského státu Ěbod 

43ě. Soudní dv r konečn  uzav el, že „články 6 a 8 Smlouvy brání tomu, aby byl nárok 

na takovou sociální dávku nep ísp vkového typu, jako je minimex, podmín n, pokud 

jde o státní p íslušníky jiných členských stát ... tím, že... spadají do p sobnosti na ízení 

č. 1612/6Ř, ačkoli na státní p íslušníky hostitelského členského státu se žádná taková 

podmínka nevztahuje“ Ěbod 46ě“. 

 Soudní dv r tedy svým rozsudkem v p ípadu Grzelczyk potvrdil, že zákazu 

nediskriminace na základ  státní p íslušnosti Ěa tedy práva na rovné zacházeníě, se 

mohou dovolávat všichni občané EU Ěčili i ekonomicky neaktivníě. Toto právo totiž 

plyne občan m EU již z primárního práva a je p ímo aplikovatelné; sekundární právo 

v tomto ohledu vyjad uje jen podmínky/omezení tohoto práva a není jeho samotným 

zdrojem.120 Vyloučení student  z nároku na stipendia dle čl. 3 sm rnice ř3/ř6 Ěa tedy 

omezení práva na rovné zacházeníě však Soudní dv r nezpochybnil. 

Pokud na p íkladu rozsudku SDEU ve v ci Grzelczyk ov ujeme platnost první 

podhypotézy, tedy že Soudní dv r p i svém rozhodování v oblasti vnit ního trhu 

prosazuje prointegrační agendu, a to i navzdory preferencím členských stát , výsledek 

je zjevn  kladný. ešenou otázkou v této v ci bylo, zjednodušen  ečeno, zda právo na 

rovné zacházení p ísluší občan m v konkrétní oblasti automaticky na základ  

primárního práva, nebo zda je k tomu t eba výslovného vyjád ení v konkrétním právním 

aktu sekundárního práva. Soudní dv r zvolil první, tedy prointegrační variantu, zatímco 

v tšina členských stát  hájila druhou zmín nou pozici. Soudní dv r však mlčky 

                                                 
119 Michael Dougan k tomuto vhodn  poznamenává, že n které státy mohou poskytovat podporu 
student m prost ednictvím obecných nástroj  svého sociálního systému – Dougan Michael: „Fees, grants, 
loans and dole cheques: who covers the costs of migrant education within the EU“. Common Market Law 

Review, 42(4), 2005, s. 964-ř65. Soudní dv r tento fakt opomíjí. Lze se však domnívat, že i kdyby se jím 
zaobíral, patrn  by v duchu zvolené argumentace neopomn l zmínit, že pokud nelze určit, že konkrétní 
dávka spadá pod výjimku dle čl. 3 sm rnice ř3/ř6, nelze studenty z nároku na ni vyloučit. 
120 Dougan: „Fees, grants, loans and dole cheques“ Ěop. cit.ě, s. 957-958. Wollenschläger Ferdinand: „The 
judiciary, the legislature and the evolution of Union citizenship“. In Syrpis Phil (ed.): The judiciary, the 

legislature and the EU internal market, Cambridge: CUP, 2012, s. 310. 
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p ipustil existenci jistých omezení, když nezpochybnil platnost vyloučení nároku 

student  na stipendia dle čl. 3 sm rnice ř3/ř6. 

4.2.3 P ípad Bidar 

Na rozsudek Grzelczyk navázal Soudní dv r svým rozhodnutím ve v ci C-209/03 Bidar. 

To bylo sice vydáno až po p ijetí sm rnice 2004/3Ř, nicmén  jen záhy, a vztahovalo se 

stále p edchozího právního stavu. P ípad se týkal francouzského studenta, který 

vystudoval st ední školu ve Velké Británii, kde také nastoupil na univerzitu. P itom 

požádal o studentskou p jčku, která mu ale byla odep ena s tím, že nebyl usazen ve 

Velké Británii.121 P edb žné otázky se pak týkaly p sobnosti Smlouvy o ES, resp. 

možnosti omezit z ní plynoucí právo na rovné zacházení. 

Pan Bidar v ízení argumentoval tím, že podmínka usazení odporuje zákazu 

diskriminace dle čl. 12 Smlouvy o ES. Britské orgány se pak dovolávaly judikát  Lair a 

Brown, značných finančních náklad  poskytování p jček všem zahraničním student m 

a nemožnosti uplatnit nárok ani podle na ízení 1612/6Ř, ani podle sm rnice ř3/ř6 Ěbod 

24ě. Všechny státy, které se v ízení vyjád ily, pak zastávaly názor, že finanční podpora 

poskytovaná student m na pokrytí životních náklad  spadá i nadále mimo rámec 

p sobnosti Smlouvy o ES (bod 37 stanoviska generálního advokáta Geelhoeda). 

Soudní dv r v duchu rozsudku Grzelczyk prohlásil, že dotované p jčky spadají 

do p sobnosti Smlouvy o ES z hlediska zákazu diskriminace (bod 48). K samotné 

podmínce Velké Británie, aby žadatel o podporu byl ve stát  usazen a bydlel v n m 

v p edchozích t ech letech, Soudní dv r uvedl, že členské státy mají p i organizaci 

a uplatňování svých systém  sociální péče projevovat určitý stupeň finanční solidarity 

se státními p íslušníky jiných členských stát  Ěbod 56ě. Mohou tak dbát na to, aby se 

ud lení podpor student m z jiných členských stát  nestalo nep im enou zát ží Ěbod 

56). Podporu na životní náklady student  tak lze ud lovat pouze student m, kte í 

prokázali určitý stupeň integrace do společnosti Ěbod 57ě. To je možné prokázat 

spln ním podmínky p edchozího bydlišt , nap . po dobu 3 let, na území státu Ěbod 61ě. 

Pan Bidar však jako student nemohl získat status usazené osoby, takže p estože ve stát  

vystudoval st ední školu, a vytvo il si tak k jeho společnosti skutečný vztah, britské 

zákony mu nárok na p jčku nep iznaly. Z tohoto d vodu shledal Soudní dv r britskou 

právní úpravu odporující čl. 12 Smlouvy o ES Ěbod 63ě. 

                                                 
121 Doba strávená celodenním vzd láváním se však pro účely usazení nezapočítávala. 
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Ve v ci Bidar Soudní dv r potvrdil, že národní p edpisy upravující poskytování 

podpory podléhají omezením z čl. 12 Smlouvy o ES. Zároveň se tak postavil proti 

sekundární legislativ  Ěčl. 3 sm rnice ř3/ř6ě, která vylučovala zahraniční studenty 

z nároku na podporu.122 Na rozdíl od p ípadu Grzelczyk ve v ci Bidar projevil Soudní 

dv r v tší shovívavost v či členským stát m, kdy p ipustil možnost podmínit ud lení 

studentské p jčky p edchozím pobytem ve stát  po dobu 3 let. Problematickou pak byla 

konkrétn  britská praxe, kdy se do této doby nezapočítávala doba strávená celodenním 

studiem. Britské zákony tak zjevn  sledovaly za cíl p iznat podporu zahraničním 

student m, kte í m li skutečný vztah s britským trhem práce,123 nicmén  jak 

poznamenal Soudní dv r v bod  5Ř rozsudku, tento vztah nelze požadovat po 

studentech. 

Posouzení první podhypotézy tedy i p ípadu Bidar vyznívá kladn . Zatímco 

členské státy se ve zkoumané oblasti nadále stav ly proti p sobnosti Smlouvy o ES, 

Soudní dv r tuto p sobnost potvrdil. Zároveň však prokázal i částečn  restriktivní 

p ístup, když obdobn  jako v níže zmín ných rozsudcích ve v cech D’Hoop a Collins 

p ipustil, že členské státy mohou Ěv mezích stanovených Soudním dvoremě omezit nebo 

podmínit nároky ekonomicky neaktivních občan  EU plynoucí se zákazu diskriminace 

na základ  státní p íslušnosti. 

4.2.4 P ípad D‘Hoop 

Vedle výše uvedených judikát  v oblasti nárok  student  vynesl Soudní dv r i n kolik 

zásadních rozsudk , pokud jde o p ísp vky poskytované osobám hledajícím práci. Jako 

první zmiňme rozsudek ve v ci C-224/98 D’Hoop, která se týkala belgického p ísp vku 

v nezam stnanosti poskytovaného čerstvým absolvent m, jehož ud lení bylo nicmén  

podmín no absolvováním st edoškolského vzd lání v Belgii. O tento p ísp vek si 

zažádala Belgičanka, která absolvovala st ední školu ve Francii a vysokou školu 

v Belgii, avšak nebyl jí poskytnut pro nespln ní zákonných podmínek. 

Paní D’Hoopová se v ízení dovolávala zákazu diskriminace na základ  státní 

p íslušnosti dle čl. 12 Smlouvy o ES. Velká Británie, která se v ízení jako jediný stát 

krom  Belgie vyjád ila, zastávala naproti tomu názor, že „...pouhá skutečnost legálního 

pobytu v jiném členském stát  neumožňuje p íslušníku členského státu Společenství 

                                                 
122 Van der Mei ů. P.: „Union Citizenship and the ‘De-Nationalisation’ of the Territorial Welfare State: 
Comments on Case C-456/02 Trojani and Case C-209/03 Bidar“. European Journal of Migration and 

Law, 7, 2005, s. 208. 
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dovolávat se ustanovení Smlouvy o občanství Unie“. „...krom toho [je] t eba, aby 

vykonávaná činnost spadala do oblasti p sobnosti práva Společenství“ Ěbod 22ě. 

Dle Soudního dvora vnitrostátní právní úprava znevýhodňuje n které vlastní 

státní p íslušníky pouze na základ  skutečnosti, že využili své svobody pohybu za 

účelem studia v jiném členském stát  Ěbod 34ě. Takové nerovné zacházení je pak 

v rozporu se zásadou stejného právního zacházení p i využití svobody pohybu Ěbod 35ě. 

Uložení podmínky Soudní dv r p ipustil pouze tehdy, „...kdyby se zakládala na 

objektivních úvahách nezávislých na státní p íslušnosti dotyčných osob a byla 

p im ená legitimnímu cíli sledovanému vnitrostátním právem“ Ěbod 36ě. Je p itom 

legitimní, „že se vnitrostátní zákonodárce chce ujistit o existenci skutečného spojení 

mezi žadatelem o uvedené p ísp vky a dotčeným zem pisným trhem práce“ Ěbod 3Řě. 

Samotná podmínka týkající se místa získání st edoškolského diplomu má však p íliš 

výlučný charakter, jelikož „neprávem... up ednostňuje prvek, který nezbytn  

neprokazuje skutečný a efektivní stupeň spojení mezi žadatelem o čekací p ísp vky 

a zem pisným trhem práce“ Ěbod 3řě. 

P ípad D’Hoop je specifický tím, že se týká p ísp vku v nezam stnanosti 

poskytovaným čerstvým absolvent m, tedy dávkou, o níž lze p edpokládat, že nebude 

pro všechny členské státy typická. Je však vhodné se jím zabývat, jelikož v oblasti práv 

ekonomicky neaktivních osob p edstavuje st et mezi zájmy členských stát  a Soudního 

dvora. Vyjád ení členských stát , které v ízení vystoupily, bohužel nejsou v rozsudku 

ani ve stanovisku generálního advokáta p íliš rozvedeny, nicmén  z informací, které 

jsou známé, je patrné, že hájily belgický p ístup. Velká Británie pak konkrétn  odmítla 

možnost dovolávat se Smlouvy o ES čist  jen na základ  vykonání volného pohybu a 

trvala na tom, aby konkrétní činnost spadala do oblasti p sobnosti práva Společenství. 

To by bylo spln no, pokud by paní D’Hoopová vykonala volný pohyb za účelem studia 

p ipravující jí na budoucí povolání, nicmén  ne již k absolvování všeobecného studia, 

jak tomu bylo ve zkoumaném p ípad . 

Soudní dv r nicmén  tento p ístup odmítl, když právo na rovné zacházení spojil 

se samotným volným pohybem. Na rozdíl od rozsudku Grzelczyk však p ipustil možnost 

omezení nároku existencí skutečného spojení mezi žadatelem a dotčeným trhem práce, 

pokud p íslušná podmínka bude nezávislá na státním občanství a bude p im ená. 

                                                                                                                                               
123 Viz srovnání s možností podmínit nárok na dávku p i hledání zam stnání skutečným vztahem s trhem 
práce dle rozsudku Collins. 
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Belgie ani Velká Británie nicmén  Soudní dv r nep esv dčily, že zkoumaný zákonný 

požadavek t mto nárok m vyhovuje. 

První podhypotézu tedy lze v p ípadu D’Hoop považovat za potvrzenou, 

nicmén  s p ihlédnutím k částečn  restriktivnímu p ístupu, který Soudní dv r zvolil, 

když p ipustil jistou diskreci členských stát  Ěbyť byla v konkrétním p ípad  mimo 

vymezené hranice). 

4.2.5 P ípad Collins 

Podrobn ji se Soudní dv r vyjád il k nárok m osob hledajících práci rozsudkem ve v ci 

C-138/02 Collins.124 V tomto ízení Soudní dv r posuzoval p ípad občana USů a Irska, 

který v letech 1řŘ0 a 1řŘ1 pobýval pracovn  ve Velké Británii. Následn  se vrátil do 

USA a v roce 1řřŘ p ijel op t do Velké Británie hledat práci. V této souvislosti požádal 

o dávku p i hledání zam stnání. Ta mu však byla britskými orgány odep ena s tím, že 

jej nelze považovat za osobu, která má obvyklý pobyt125 ve Velké Británii, protože 

jednak tento pobyt nebyl dostatečn  dlouhý, a jednak není pracovníkem ve smyslu 

na ízení č. 1612/68 ani nemá právo pobytu ve smyslu sm rnice 6Ř/360 o odstran ní 

omezení pohybu a pobytu pracovník . Soudnímu dvoru pak byly p edloženy t i 

p edb žné otázky týkají se toho, zda pan Collins spadá pod pojem pracovníka dle 

na ízení 1612/6Ř, p ípadn  pod právo pobytu na základ  sm rnice 6Ř/360. Pokud by 

tomu tak nebylo, m l Soudní dv r odpov d t, zda z práva Společenství plyne právo 

pana Collinse na rovné zacházení v p ístupu k dotčené dávce. 

Zásadní byla v této v ci otázka t etí. K ní pan Collins uvedl, že má legální pobyt 

ve Velké Británii a dotčená dávka spadá do p sobnosti Smlouvy. Z rozsudku Grzelczyk 

pak plyne, že taková dávka nem že podléhat podmínce, která by se nevztahovala na 

státní p íslušníky Spojeného království. V tomto p ípad  sice jak Britové, tak cizozemci 

museli splnit podmínku obvyklého pobytu, tento požadavek však byl diskriminační, 

jelikož britští občané jej mohli splnit samotnou svou podstatou Ěbod 45ě. 

Velká Británie a N mecko naopak hájily názor, že „...ani zákaz diskriminace na 

základ  státní p íslušnosti stanovený článkem 12 Smlouvy o ES, ani práva občan  dle 

článku 17 Smlouvy o ES ani právo volného pohybu a pobytu na území Evropské unie, 

uvedené v článku 1Ř Smlouvy o ES, nezavazují členský stát ud lit dávku p i hledání 

                                                 
124 P ipomeňme, že v p edmaastrichtské dob  Soudní dv r rozsudkem ve v ci Lebon vyloučil právo na 
rovné zacházení ve vztahu k sociální podpo e u ekonomicky neaktivních osob Ějako opak existence tohoto 
práva u zam stnanc ě. 
125 Nárok na tuto dávku byl podmín n práv  požadavkem obvyklého pobytu ve Velké Británii. 
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zam stnání osobám v postavení pana Collinse, které v blízké minulosti nepracovaly 

v daném stát , v n mž ani nemají trvalý pobyt nebo centrum zájm , a které navíc 

postrádají jakoukoli vazbu na domácí trh práce (bod 15 stanoviska generálního advokáta 

Ruize-Jaraba Colomera). 

 Soudní dv r zd raznil, že státní p íslušníci jednoho členského státu hledající 

zam stnání v jiném členském stát  spadají do rozsahu p sobnosti čl. 4Ř Smlouvy o ES, 

a mají tedy právo na rovné zacházení (bod 57). Toto právo p itom panu Collinsovi 

neplyne z na ízení č. 1612/6Ř Ěbod 5Ř-59). SDEU pak zopakoval argumentaci 

z rozsudku Grzelczyk, že „...občané Unie, kte í legáln  pobývají na území hostitelského 

členského státu, se mohou dovolávat článku 6 Smlouvy ve všech situacích spadajících 

do oblasti v cné p sobnosti práva Společenství“ Ěbod 61ě. Oproti d ív jšku pak Soudní 

dv r zd raznil, že „s ohledem na zavedení občanství Unie a výklad práva na rovné 

zacházení, jehož požívají občané Unie, není dále v judikatu e možné z rozsahu 

p sobnosti čl. 48 odst. 2 Smlouvy, který je vyjád ením základní zásady rovného 

zacházení zaručené článkem 6 Smlouvy, vyloučit finanční dávku určenou ke 

zjednodušení p ístupu k zam stnání na pracovním trhu v členském stát “ Ěbod 63ě. 

Podmínka obvyklého pobytu v dotčeném p ípad  znevýhodňuje státní p íslušníky 

ostatních členských stát  Ěbod 65ě. 

Dále pak Soudní dv r stanovil, kdy je možné takovou podmínku od vodnit, a to 

„...pouze tehdy, kdyby se zakládala na objektivních úvahách nezávislých na státní 

p íslušnosti dotyčných osob a byla p im ená legitimnímu cíli sledovanému 

vnitrostátním právem“ Ěbod 66ě. Je p itom legitimní, „...aby se vnitrostátní zákonodárce 

ujistil o existenci skutečného pouta žadatele o dávku s povahou sociální výhody ve 

smyslu čl. 7 odst. 2 na ízení č. 1612/68 k dotčenému zem pisnému trhu práce“ Ěbod 67ě. 

Velká Británie tak „m že požadovat existenci vazby mezi osobami, které žádají 

o poskytnutí takové dávky, a svým trhem práce“ Ěbod 71ě. P íkladem m že být 

skutečnost, že „...dotčená osoba b hem p im en  dlouhé doby efektivn  a skutečn  

hledala zam stnání v daném členském stát “ Ěbod 70ě. Podmínka pobytu je také 

v zásad  zp sobilá zajistit takovou vazbu, avšak aby byla p im ená, nesmí p ekračovat 

meze toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné. Její použití pak musí spočívat na 

jasných a p edem známých kritériích a musí být stanovena možnost opravného 

prost edku soudní povahy Ěbod 72ě. Soudní dv r tedy uzav el, že Smlouva o ES 

„nebrání vnitrostátní právní úprav , která pod izuje p iznání nároku na dávku p i 

hledání zam stnání podmínce pobytu, pokud tato podmínka m že být od vodn na na 
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základ  objektivních úvah nezávislých na státní p íslušnosti dotyčných osob 

a p im ených legitimnímu cíli sledovanému vnitrostátním právem“ Ěbod 73). 

První podhypotéza se i v p ípadu Collins zdá být spln na. Členské státy ve svých 

vyjád ení zastávaly protiintegrační postoj a vylučovaly samotnou možnost, že by se na 

zkoumanou situaci vztahovaly povinnosti Ězákaz diskriminaceě vyplývající p ímo ze 

Smlouvy o ES. Jejich vyjád ení tak byla, nutno íct, v souladu s dosavadní judikaturou 

Soudního dvora, konkrétn  rozsudkem Lebon. Soudní dv r však svoji d ív jší 

judikaturu p ehodnotil a s ohledem na institut unijního občanství Ějak již zd raznil nap . 

v rozsudku Grzelczykě považoval za nutné poskytnout ekonomicky neaktivním 

občan m EU právo dovolávat se nároku na podporu p i hledání zam stnání. Soudní 

dv r tak v souladu s první podhypotézou zastal prointegrační postoj, a to i navzdory 

členským stát m. 

Nutno však zd raznit, že obdobn  jako v pon kud úžeji zam ené v ci D’Hoop 

samotný rozsudek nevyznívá pro členské státy zcela negativn . Soudní dv r totiž 

výslovn  p ipustil možnost podmínit právo existencí skutečného pouta k dotčenému 

trhu práce. Uložená podmínka však musí být p im ená, musí spočívat na jasných 

a p edem známých kritériích a musí být od vodn ná na základ  objektivních úvah 

nezávislých na státní p íslušnosti. Soudní dv r tak dal členským stát m prostor pro 

prosazení svých politických cíl  Ěskrze vymezení podmínek pro vznik „skutečného 

pouta“ě, nicmén  sám stanovil jejich parametry. Kritériem p itom m že být nap . 

p im en  dlouhá doba skutečného hledání práce. Délka pobytu, která v zásad  není 

diskriminační, m že být vhodným kritériem, avšak jen v nezbytné mí e.126 

4.2.6 Posouzení první podhypotézy na základ  judikatury 

S ohledem na výše zmín nou judikaturu je na míst  nyní posoudit platnost první 

podhypotézy, tedy že Soudní dv r p i svém rozhodování v oblasti vnit ního trhu 

prosazuje prointegrační agendu Ětedy rozhoduje ve prosp ch usnadn ní volného 

pohybuě, a to i navzdory preferencím členských stát . 

Jak ukázaly p íklady rozsudk  ve v cech Grzelczyk, D’Hoop a Collins, ve všech 

t chto p ípadech zvolil Soudní dv r prointegrační postoj navzdory preferencím 

členských stát . Státy totiž jednotn  odmítaly rozší ení p ímé aplikovatelnosti 

                                                 
126 Meulmen Jochen a de Waele Henri: „Funding the Life of Brian: Jobseekers, Welfare Shopping and the 
Frontiers of European Citizenship: ECJ, Judgment of 23 March 2004, Case C-138/02, Brian Francis 

Collins v. Secretary of State for Work and Pensions“. Legal Issues of Economic Integration, 31(4), 2004, 
s. 285. 
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p íslušných článk  Smlouvy o ES na zkoumanou oblast práv ekonomicky neaktivních 

osob, a to s odvoláním na výsostné právo nastavit si systémy sociálního zabezpečení dle 

své v le. Ve v ci Collins mimo to státy odmítly i p iznání práva cizinc m, kte í nemají 

žádnou vazbu na jejich trh práce. 

Soudní dv r oproti tomu zastal ve všech zkoumaných p ípadech prointegrační 

postoj a rozší il záb r Smlouvy o ES a z ní plynoucího zákazu diskriminace i na oblasti, 

v nichž se do té doby neuplatnil, i p esto, že takové právo není stanoveno konkrétním 

unijním legislativním aktem. Využil p itom p edevším primárního práva Ěa nov  

vytvo eného institutu unijního občanstvíě, které p edstavuje silnou zbraň proti 

argumentaci členských stát  opírající se o sekundární právo, resp. judikaturu Soudního 

dvora z p edmaastrichtského období. 

 Vedle výše zmín ného je t eba uvést, že Soudní dv r v rozsudcích p iznal 

členským stát m možnost obrany svých zájm , kterou však vymezil pom rn  úzce, 

jelikož se musí zakládat na objektivních úvahách nezávislých na státní p íslušnosti 

dotyčných osob a musí být p im ená legitimnímu cíli sledovanému vnitrostátním 

právem. V p ípad  nárok  osob hledajících práci m že být tedy požadováno „skutečné 

spojení“ s trhem práce, a to tím, že dotčená osoba b hem p im en  dlouhé doby 

efektivn  a skutečn  hledala zam stnání v dotčeném členském stát , nebo tím, že 

v daném stát  pobývala po určitou dobu, která však musí být p im ená a nesmí 

p ekračovat meze toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné. Rozsudek D’Hoop 

nicmén  naznačil, že Soudní dv r bude otázku vyloučení osob z nárok  z d vodu 

absence „skutečného spojení“ posuzovat pom rn  p ísn  a nebude respektovat p ípady, 

kdy osoby, které zjevn  toto skutečné spojení mají, jsou z nárok  vyloučeny z d vodu 

p íliš úzce vymezených pravidel. 

 Lze tedy shrnout, že první hypotézu lze považovat za potvrzenou, a to na dvou 

úrovních: aě učin ním unijního občanství „základním statusem“ pro práva občan  EU a 

stanovním p ímého účinku Smlouvy o ES, a bě určením úzké diskrece členských stát  

vyloučit ekonomicky neaktivní osoby ze sociálních nárok  z d vodu absence 

„skutečného spojení“ s trhem práce, resp. společností daného státu. 

4.3 Reakce na judikaturu Soudního dvora ve sm rnici 2004/3Ř 

Členské státy m ly možnost reagovat na judikaturu SDEU p i p ijímání sm rnice 

2004/38/ES o právu občan  Unie a jejich rodinných p íslušník  svobodn  se pohybovat 

a pobývat na území členských stát  Ěsm rnice 2004/3Řě. Na p íkladu této sm rnice 
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proto bude ov ena platnost druhé podhypotézy, tedy že členské státy nejsou schopny 

právní stav plynoucí z pro n  nežádoucí judikatury zvrátit ve sv j prosp ch 

prost ednictvím p ijetí nové legislativy. 

 Sm rnice 2004/3Ř byla reakcí unijního zákonodárce na zavedené institutu 

unijního občanství do právního rámce EU.127 Její význam spočíval p edevším v tom, že 

Smlouva o ES (nyní Smlouva o fungování Evropské unie – SFEU) vymezovala práva 

občan  EU voln  se pohybovat a usazovat bez diskriminace na základ  státní 

p íslušnosti pom rn  opatrn  s tím, že tato práva existují „s výhradou omezení 

a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opat eních p ijatých k jejich provedení“ Ěčl. 

12 a 1Ř Smlouvy o ES, dnešní čl. 1Ř a 21 SFEUě.128 Otázkou tedy nebylo, jestli mají 

n jaká omezení být, ale jakou mají mít podobu,129 resp. jestli tato podoba má být 

odlišná od p edstavy Soudního dvora, jak ji vyjád il ve svých rozsudcích. 

4.3.1 P ístup k unijnímu občanství a primárnímu právu EU 

V či výše zmín né judikatu e SDEU se tedy sm rnice 2004/3Ř vymezuje na dvou 

úrovních. V první ad  jde o pojetí unijního občanství jako základu pro práva osob. 

V tomto sm ru v bodu 3 od vodn ní unijní zákonodárce stanovil, že „občanství Unie by 

m lo p edstavovat základní postavení státních p íslušník  členských stát  p i výkonu 

jejich práva volného pohybu a pobytu“, tedy p evzal argumentaci Soudního dvora 

opakovanou od p ípadu Grzelczyk. M l by tedy být p ekonán dosavadní odv tvový 

p ístup vyjád ený nap . sm rnicemi ř3/ř6 a ř0/364 Ěbod 4 od vodn níě, což rovn ž 

naznačuje p ístup zvolený v judikatu e. Zákonodárce rovn ž spojil zákaz diskriminace 

z d vodu státního občanství v oblastech, na n ž se vztahuje Smlouva o ES ĚSFEUě 

s výkonem práva pohybu a pobytu Ěčl. 24 odst. 1 a bod 20 od vodn níě, tedy p ijal 

opačnou pozici, než jakou hájily členské státy ve výše zmín ných soudních ízeních. Na 

této úrovni tedy unijní zákonodárce Ěčili i členské státyě p istoupil na pravidla hry 

stanovená judikaturou SDEU bez zjevné snahy se v či nim n jak vymezit. 

4.3.2 Práva student  

Druhou úrovní st etu mezi unijním zákonodárcem a Soudním dvorem byla práva 

ekonomicky neaktivních osob. V této oblasti zákonodárce trval na zachování zvláštních 

                                                 
127 Wollenschläger: „The Evolution of Union Citizenship between Judicial and Legislative ůction“ Ěop. 
cit.), s. 10. 
128 Davies Gareth: „Legislative control of the European Court of Justice“. Common Market Law 

Review, 51(6), 2014, 1598. 
129 Ibid., s. 1599. 
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výhod pro občany EU, kte í jsou zam stnanci nebo osobami samostatn  výd lečn  

činnými Ěbod 1ř od vodn níě, tedy na pokračování svého dosavadního p ístupu. 

Z hlediska vztahu k judikatu e Soudního dvora však platí, že ďábel je skryt v detailu, 

tedy v konkrétním nastavení pravidel. 

 V p ípad  student  nejprve Evropská komise navrhovala neomezené právo 

pobytu Ětedy bez nutnosti mít dostatečné finanční zdroje a zdravotní pojišt níě, ale bez 

nároku na sociální podporu. Členské státy však možnost nepodmín ného pobytu 

odmítly a prosadily zachování daných podmínek, jak byly ostatn  stanoveny 

v dosavadní sm rnici ř3/ř6.130 Do jednání o pravidlech sociální podpory pak zasáhl 

rozsudek Grzelczyk. Ten byl vydán až po p edstavení návrhu Komise, a proto si členské 

státy vyžádaly od Právní služby Rady analýzu jeho dopad . Z ní vyplynulo, že rozsudek 

vyloučení nárok  student  zapovídá. N mecko a Rakousko Ěa také Evropská komiseě 

tedy prohlásily, že limity určené Soudním dvorem by m ly být respektovány; v tšina 

členských stát  nicmén  nebyla ochotna platit podporu zahraničním student m, „ať již o 

tom Soudní dv r ekl cokoli“. Do hry navíc vstoupil i Evropský parlament, který 

navrhoval, aby zahraniční studenti museli mít pouze zdravotní pojišt ní Ěale ne již 

dostatečné finanční zdrojeě a aby m li nárok na sociální pomoc stejn  jako domácí 

studenti.131 K dosažení shody na tomto tématu nakonec zástupci Komise zakomponovali 

do návrhu sm rnice prvky rozsudku Grzelczyk.132 Článek 24 sm rnice 2004/3Ř tedy ve 

výsledku ukládá členským stát m povinnost rovného zacházení v oblasti p sobnosti 

Smlouvy o ES (SFEUě, nicmén  ekonomicky neaktivním student m náleží toto právo 

ve vztahu ke stipendiím a p jčkám na studium až po získání práva trvalého pobytu. 

Členské státy se tedy judikatu e Soudního dvora postavily čelem. Jakkoli totiž 

obecné právo na rovné zacházení student m p iznaly, jeho vyloučením u ekonomicky 

neaktivních Ětedy patrn  značné v tšinyě student  po dobu p ed nabytím trvalého 

pobytu Ěna který existuje právo po 5 letech pobytuě toto právo student m zároveň 

odep ely. Ze srovnání tohoto postupu s rozsudkem Grzelczyk, resp. rozsudky D’Hoop a 

Collins, pak plyne, že členské státy mohou právo na rovné zacházení u n kterých osob 

vyloučit z d vodu neexistence skutečného vztahu s jeho společností. Pokud má však 

                                                 
130 Wasserfallen Fabio: „The judiciary as legislator? How the European Court of Justice shapes policy-
making in the European Union“. Journal of European Public Policy, 17(8), 2010, s. 1139-1140. 
131 Ibid., s. 1140. 
132 Vedle otázky sociálních práv student  šlo také o pravidlo, že vyhošt ní ze zem  nesmí být 
automatickým d sledkem využití systému sociální pomoci hostitelského členského státu občanem Unie 
nebo jeho rodinnými p íslušníky, které Soudní dv r rovn ž vyslovil v rozsudku Grzelczyk (bod 43) a 
které bylo zakotveno v čl. 14 odst. 3. 



  

 

52 

  

takové omezení podobu doby pobytu, její délka nesmí být delší, než je nezbytné, 

p ičemž Soudní dv r p ipustil jako možnou dobu 3 let. Bylo tedy možné se domnívat, 

že zvolené vyloučení práv student  de facto po doba 5 let bude na horní hranici, 

nicmén  stále v mezích, které judikatura p ipouští. To ostatn  pozd ji potvrdil sám 

Soudní dv r, kdy ve v ci C-158/07 Förster shledal požadavek p edchozího pobytu u 

student  po dobu 5 let slučitelným se Smlouvou o ES. 

Zároveň je nutno podotknout, že ešení zvolené v článku 24 je ve vztahu 

k judikatu e hraniční i v tom sm ru, že spojuje Ěneěnárok student  jen s Ěneěspln ním 

jen jednoho kritéria, a to délky pobytu. „Není zde žádný test společenské integrace nebo 

podobný požadavek.“133 Bylo by sice s ohledem na rozsudek Collins možné 

argumentovat, že Soudní dv r ponechává členským stát m diskreci v tom, jaká pravidla 

si pro vymezení „skutečného vztahu“ určí. Ve v ci D’Hoop však Soudní dv r zároveň 

odmítl „jednorozm rná“ ešení a jednoznačn  se postavil za nutnost nastavit pravidla 

tak, aby osoby, které evidentn  mají takový vztah se státem, na podporu právo m ly. 

Tuto okolnost však článek 24 nereflektuje, čímž se ukazuje, že členské státy p i 

p ijímání sm rnice 2004/3Ř práva student  rázn  omezily. 

4.3.3 Práva osob hledajících práci 

V oblasti práv osob hledajících práci musel zákonodárce p istoupit ke zm n  dosavadní 

legislativní úpravy, která tyto osoby z rovného zacházení ve vztahu k sociální podpo e 

vylučovala, a to v d sledku rozsudku Collins. Zopakujme, že v n m Soudní dv r 

potvrdil právo občan  hledajících práci v jiném členském stát  dovolávat se rovného 

zacházení v p ístupu k finanční podpo e. Členské státy p itom mohou stanovit 

podmínky, které ale musí být nezávislé na státní p íslušnosti a p im ené. Konkrétn  je 

tak legitimní požadavek existence vazby mezi osobou a trhem práce dané zem . Ta 

m že být vymezena nap . skutečností, že dotčená osoba b hem p im en  dlouhé doby 

efektivn  a skutečn  hledala zam stnání v daném členském stát , nebo podmínkou 

délky pobytu, pokud je p im ená a nep ekračuje nezbytné meze. Podmínka pobytu po 

dobu 3 let pak byla shledána p ijatelnou. 

 Ve sm rnici 2004/3Ř se zákonodárce rozhodl rozčlenit práva pohybu a pobytu 

občan  EU do t í částí s tím, že práva osob hledajících práci na n  navázal. V první ad  

článek 6 garantuje právo pobytu na území jiného členského státu po dobu 3 m síc  bez 

                                                 
133 Hailbronner Kay: „Union Citizenship and ůccess to Social Benefits“. Common Market Law Review, 
42(5), 2005, s. 1264. 
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omezení s výjimkou pr kazu totožnosti nebo cestovního pasu. Nesmí se však stát 

nep im enou zát ží pro systém sociální pomoci Ěčl. 14 odst. 1ě. 

Právo pobytu dále náleží všem občan m EU po dobu delší než 3 m síce, a to 

v p ípad  osob hledajících práci Ěna rozdíl od ekonomicky aktivních osobě pod 

podmínkou, že mají dostatečné finanční prost edky a zdravotní pojišt ní Ěčl. 7 odst. 1 

písm. bě a cěě. V oblasti sociální podpory pak článek 24 odst. 1 obecn  stanovuje 

v souladu s judikaturou právo na rovné zacházení v oblasti p sobnosti Smlouvy o ES 

ĚSFEUě. Odstavec 2 téhož článku nicmén  stanovuje, že „...hostitelský členský stát 

[není] povinen p iznat nárok na sociální pomoc v prvních t ech m sících pobytu nebo 

p ípadn  b hem delšího období stanoveného v čl. 14 odst. 4 písm. bě134... jiným než 

zam stnaným osobám, osobám samostatn  výd lečn  činným, osobám ponechávajícím 

si takové postavení a jejich rodinným p íslušník m“. Lze tak íct, že článek 24 

s p íslušnými omezeními, jinak ečeno, „...m že pouze znamenat, že dané p ísp vky 

jsou vyloučeny z oblasti p sobnosti Smlouvy“.135 

 Obdobn  jako v p ípad  práv student  i úprava práv osob hledajících práci 

ukazuje ostré vymezení se členských stát  v či judikatu e Soudního dvora. Obecné 

právo na rovné zacházení sice článek 24 t mto osobám nejprve p iznává. Hned v záp tí 

jim je však bere, a to po dobu 3 m síc  pobytu, ale i déle. Lze jen zopakovat, že 

v rozsudku Collins dal Soudní dv r členským stát m možnost zvolit si kritéria pro 

vznik „skutečného vztahu“ s jejich trhem práce. Sm rnice však umožňuje osoby 

z tohoto práva vylučovat en bloc a „žádná výjimka pro p ípad skutečného vztahu 

s trhem práce učin na není“.136 Michael Dougan se proto nerozpakuje toto ustanovení 

označit za „...zjevn  neslučitelné s rozsudkem Soudního dvora ve v ci Collins...“137 

V každém p ípad  je z ejmé, že i v oblasti práv osob hledajících práci platí, že p i 

p ijímání sm rnice 2004/3Ř členské státy omezily práva, která t mto osobám p iznávala 

judikatura Soudního dvora. 

4.2.4 Posouzení druhé podhypotézy na základ  sm rnice 2004/3Ř 

Druhá podhypotéza p edpokládá, že členské státy nejsou schopny právní stav plynoucí z 

pro n  nežádoucí judikatury zvrátit ve sv j prosp ch prost ednictvím p ijetí nové 

                                                                                                                                               
 
134 Tedy v období, kdy mohou prokázat, že pokračují v hledání zam stnání a mají skutečnou nad ji, že 
budou zam stnáni. 
135 Hailbronner: „Union Citizenship and ůccess to Social Benefits“ Ěop. cit.ě, s. 1262. 
136 Ibid., s. 1263. 
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legislativy. U první podhypotézy jsme p itom identifikovali, že se tento „nežádoucí 

stav“ v p ípad  zmín né judikatury projevuje na dvou úrovních, a to v: aě učin ní 

unijního občanství „základním statusem“ pro práva občan  EU a stanovní p ímého 

účinku Smlouvy o ES, a bě určení úzké diskrece členských stát  vyloučit ekonomicky 

neaktivní osoby ze sociálních nárok  z d vodu absence „skutečného spojení“ s trhem 

práce, resp. společností dané zem . 

 Pokud jde o první úroveň, tam členské státy p ijaly pravidla hry daná Soudním 

dvorem. P ímo ve sm rnici 2004/3Ř tak stanovily roli unijního občanství jako 

„základního statutu“ a umožnily občan m EU dovolávat se práva na rovné zacházení již 

v souvislosti s právem pohybu/pobytu. V tomto ohledu tedy m žeme druhou 

podhypotézu považovat za potvrzenou. 

 Druhá úroveň, která má dát práv m ud leným na první úrovni konkrétní tvá , 

však ukazuje, že jak v oblasti práv student , tak v oblasti práv osob hledajících práci se 

členské státy nerozpakovaly prosadit právní úpravu, která t mto osobám daná práva 

fakticky odpírá. V oblasti práv student  totiž umožňuje členským stát m neud lit 

podporu žádným student m, kte í nemají právo trvalého pobytu, čímž se zároveň 

pohybuje na hran  toho, co lze s ohledem na judikaturu považovat za p ípustné. 

Osobám hledajícím práci pak sm rnice odpírá právo na sociální pomoc po dobu 3 

m síc  pobytu, ale i déle – dokud práci hledají. Povinnost p iznat práva osobám, které 

mají „skutečný vztah“ k trhu práce, resp. společnosti daného státu, jak o ní hovo í nap . 

rozsudky Collins nebo D’Hoop, tak sm rnice zjevn  ignoruje. 

Jak se tedy ukázalo, členské státy byly v oblasti práv ekonomicky neaktivních 

osob schopné zvrátit pro n  nep íznivou judikaturu SDEU. Jakkoli totiž formáln  p ijaly 

právo občan  EU na rovné zacházení v rozsahu p sobnosti Smlouvy o ES ĚSFEUě, jak 

je stanovila judikatura, materiáln  toto právo ve sm rnici 2004/3Ř vyprázdnily, a to 

stanovením podmínek, které jsou buďto na hran  toho, co judikatura p ipouští, nebo i za 

ní. V souhrnu je tedy možné považovat druhou podhypotézu na vyvrácenou. 

                                                                                                                                               
137 Dougan Michael: „The constitutional dimension to the case law on Union citizenship“. Inter Alia, 
77, 2006, s. 79. 
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5 Judikatura Soudního dvora a unijní legislativa: zdravotní 
péče 

Druhou oblastí, která bude v této práci zkoumána, je p eshraniční poskytování zdravotní 

péče.138 Obdobn  jako v p ípad  občanství i zde došlo od 90. let k výraznému posunu 

v p ístupu k unijní právní úprav , a to v d sledku judikatury Soudního dvora, která 

oblast zdravotních služeb pod ídila pravidl m vnit ního trhu. Zároveň i v této oblasti 

unijní zákonodárce následn  kodifikoval právní úpravu do samostatné sm rnice, což mu 

poskytlo prostor pro vymezení se v či nežádoucím d sledk m soudní judikatury. 

5.1 Legislativa EU (ES) do 90. let 20. století 

V rámci práva EU ĚESě hrála až do ř0. let oblast zdravotní péče marginální roli. 

Smlouva o ES pravomoci Společenství v oblasti ve ejného zdraví nestanovovala, a tak 

jedinou zmínkou o n m byl článek 30 Smlouvy o ES, který uvád l ve ejné zdraví mezi 

možnými od vodn ními opat ení s rovnocenným účinkem kvantitativním omezením. 

V sekundárním právu pak klíčovou roli hrálo na ízení č. 1408/71 o uplatňování systém  

sociálního zabezpečení na zam stnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci 

Společenství (na ízení č. 140Ř/71, pozd ji nahrazené na ízením č. ŘŘ3/2004 

o koordinaci systém  sociálního zabezpečení), které v článku 22 odst. 2 upravovalo 

právo pracovník  odjet na základ  p edchozího povolení p íslušné instituce státu svého 

bydlišt  na území jiného členského státu za účelem léčení, a to s nárokem na p íslušné 

v cné nebo pen žité pln ní. Povinnost povolení ud lit však existovala jen pro p ípady, 

kdy p íslušné léčení nemohlo být poskytnuto na území daného členského státu. 

 Z hlediska judikatury Soudního dvora v oblasti zdravotní péče pak byl první 

vlaštovkou rozsudek ve v ci 117/77 Pierik,139 v n mž Soudní dv r posílil práva 

pacient  Ěa tedy omezil pravomoci státních orgán ě a stanovil povinnost ud lit 

p edchozí povolení podle čl. 22 odst. 2, ať již byla dotčená péče součástí národního 

zdravotnického „balíčku“ daného státu, či nikoli Ěbod 22ě.140 

                                                 
138 Tento termín je zde souhrnn  používán pro označení poskytování zdravotní péče v EU s p eshraničním 
prvkem. 
139 P ípad Pierik je zmín n jako první náznak aktivistického p ístupu Soudního dvora v oblasti zdravotní 
péče. Jelikož však šlo o izolovaný p ípad, na který Soudní dv r dále nenavázal, není na n m ov ena 
hypotéza této práce. 
140 Martinsen Dorte Sindbjerg: „Towards an internal health market with the European Court“. West 

European Politics, 28(5), 2005, s. 1038. 
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Jedna vlaštovka však zdravotn -právní jaro ned lá, a to tím spíše, že na ni 

následn  zareagovaly členské státy, které se obávaly dlouhodobých d sledk  takového 

omezení posuzovacích pravomocí svých orgán , a p ijaly proto novelizační na ízení č. 

27ř3/Ř1. Toto na ízení pozm nilo článek 22 odst. 2 a omezilo povinnost orgán  ud lit 

p edchozí povolení jen na p ípady, kdy bylo léčení nezbytné a zároveň bylo součástí 

národního „balíčku“. Po tomto zásahu členských stát  nastala v oblasti hrazení 

p eshraniční zdravotní péče dvacet let trvající doba temna, kterou ukončily až rozsudky 

Soudního dvora ohledn  jednoho páru brýlí a návšt vy zuba e. 

5.2 Judikatura Soudního dvora a její vývoj p ed sm rnicí 2011/24 

Zásadní p ed l v oblasti unijní právní úpravy poskytování zdravotní péče p inesl rok 

1řřŘ a dva p elomové rozsudky Soudního dvora ve v cech Decker a Kohll. Je pravdou, 

že obdobn  jako u občanství p inesla i v oblasti právní úpravy zdravotnictví posun 

Maastrichtská smlouva, která v článku 12ř Smlouvy o ES Ěnyn jším článku 16Ř SFEUě 

poprvé stanovila pravomoci EU v oblasti ve ejného zdraví, byť omezené jen na to, že 

Unie „podn cuje spolupráci mezi členskými státy v oblastech uvedených v tomto 

článku a p ípadn  podporuje jejich činnost“. Soudní dv r však narozdíl od občanství 

nové právní úpravy tolik nevyužil a op el se p edevším o ustanovení primárního práva 

v novaná vnit ního trhu. 

5.2.1 P ípad Decker 

Jedním ze dvou současn  vydaných rozsudk  Soudního dvora, které p inesly nový 

p ístup k pojetí zdravotní péče v právu EU, byl p ípad C-120/95 Decker. Ten se týkal 

žádosti lucemburského občana o proplacení náklad  na po ízení brýlí, které byly 

zakoupeny v Belgii na základ  lucemburského p edpisu. Žádost však byla 

lucemburským orgánem zamítnuta s tím, že pan Decker neobdržel p edchozí povolení 

dle článku 22 na ízení č. 140Ř/71, jak požadují lucemburské p edpisy. Pan Decker 

rozhodnutí napadl u soudu, který se obrátil na Soudní dv r s otázkou, zda je 

lucemburská právní úprava slučitelná s články Smlouvy o ES o volném pohybu zboží. 

 Pan Decker a Komise tvrdili, že požadavek p edchozího povolení p edstavuje 

v daném p ípad  neoprávn ný zásah do volného pohybu zboží Ěbod 17ě. Belgie, 

Lucembursko, Francie a Velká Británie naopak soudily, že dotčená oblast nespadá pod 

volný pohyb zboží, nýbrž pod oblast sociálního zabezpečení. I pokud by tomu tak bylo, 

dotčené články Smlouvy o ES nebrání p íslušné národní úprav , jelikož ta pouze 
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stanovuje podmínky hrazení náklad  a neomezuje dovoz zboží nebo jeho zakoupení 

v zahraničí – k tomuto názoru se p ipojily i N mecko, Nizozemsko a Špan lsko Ěbody 

1Ř a 33ě. Členské státy tedy v ízení jednotn  zastávaly protiintegrační postoj. 

 Soudní dv r nejprve p ipustil pravomoc členských stát  organizovat své systémy 

sociálního zabezpečení Ěbod 21ě, to však nevylučuje aplikovatelnost článk  Smlouvy o 

ES upravujících volný pohyb zboží Ěbod 25ě. Soudní dv r dále zd raznil, že soulad 

národní úpravy se sekundárním právem Ězde s článkem 22 na ízení č. 140Ř/71ě ji 

nevyjímá z p sobnosti Smlouvy o ES Ěbod 27ě. Národní úprava pak motivovala osoby 

pojišt né v Lucembursku ke koupi brýlí spíše zde než v jiných členských státech Ěbod 

34ě. Taková úprava proto p edstavuje p ekážku volného pohybu zboží Ěbod 36ě, která 

sice m že být od vodn na pot ebou zajišt ní finanční rovnováhy systému sociálního 

zabezpečení Ěbod 3řě, nicmén  tento d vod ve zkoumaném p ípadu neobstojí, jelikož 

náhrada náklad  je poskytována v domácí výši bez ohledu na místo zakoupení Ěbod 40ě. 

Soudní dv r tedy shledal dotčenou právní úpravu neslučitelnou se Smlouvou o ES Ěbod 

46). 

 První podhypotéza je v p ípadu Decker zjevn  potvrzena. Zatímco členské státy 

jednotn  hájily protiintegrační postoj a odmítaly p sobnost Smlouvy o ES Ěa právní 

úpravy volného pohybu zbožíě v dané oblasti, resp. s považovaly zkoumanou národní 

úpravu slučitelnou s primárním právem, Soudní dv r zvolil opačný p ístup – pod adil 

oblast volného pohybu zdravotnického zboží pod p íslušné články Smlouvy o ES, a 

navíc shledal zkoumanou úpravu odporující t mto článk m. Částečn  restriktivní 

p ístup však projevil v otázce náhrady náklad , kdy potvrdil povinnost stát  proplácet 

jen náklady jen do výše, kterou samy uplatňují. 

5.2.2 P ípad Kohll 

Druhým z dvojice p elomových rozsudk  z roku 1řřŘ byl vydán ve v ci C-158/96 

Kohll. P ípad se rovn ž týkal lucemburské právní úpravy a požadavku p edchozího 

povolení, tentokrát však ve vztahu k volnému pohybu služeb. Konkrétn  se jednalo o 

žádost pana Kohlla o náhradu náklad  na zuba skou péči poskytnutou jeho dce i 

v N mecku, která však byla belgickým orgánem zamítnuta pro nespln ní zákonného 

požadavku p edchozího povolení a neexistence jiných možných d vod  Ěnemoci nebo 

nehody). 

 ůrgumentace stran byla obdobná jako ve v ci Decker. Pan Kohll a Komise se 

odvolávali na úpravu volného pohybu služeb ve Smlouv  o ES. Lucembursko, ecko a 
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Velká Británie odmítaly aplikovatelnost Smlouvy o ES, resp. považovaly dotčenou 

národní úpravu za s ní slučitelnou – k tomuto se p ipojily i Francie, N mecko a 

Rakousko. 

 Soudní dv r v rozsudku uvedl totožné argumenty jako v p ípadu Decker, a proto 

je zde nebudeme podrobn ji rozvád t. Jeho záv r pak byl rovn ž stejný – lucemburskou 

úpravu shledal neod vodn nou, a tedy neslučitelnou s články Smlouvy o ES 

upravujícími volný pohyb služeb Ěbody 53 a 54ě. 

 Z výše uvedeného je z ejmé, že i v p ípadu Kohll lze považovat první 

podhypotézu za potvrzenou. 

 Je na míst  poznamenat, že p ípady Decker a Kohll se týkaly jen oblasti 

ambulantní péče a zdravotnického zboží, a to v rámci specifického lucemburského 

zdravotního systému, v n mž osoby samy platí zdravotní péči, jejíž náklady jsou jim 

pak zp tn  hrazeny. Otázka p sobnosti unijních Smluv i v dalších zákoutích 

zdravotnictví tedy z stala otev ená.141 

5.2.3 P ípad Smits & Peerbooms 

Sv j postoj v oblasti zdravotní péče Soudní dv r dále rozvedl v roce 2001 rozsudkem ve 

v ci C-157/99 Smits & Peerbooms. P ípad se týkal nizozemského zdravotního systému, 

který (na rozdíl od lucemburského systému zkoumaného ve v cech Decker a Kohll) 

funguje na bázi pojišťovacích fond , které pojišt nc m hradí samotnou zdravotní péči – 

tj. v cné pln ní Ěbenefits in kind), a ne zp tn  výdaje, které sami na zdravotní péči 

vynaložili. Konkrétn  se pak jednalo o situaci dvou občan  Nizozemska, paní Smitsové 

a pana Peerboomse, kte í vycestovali za léka skou péčí do N mecka, resp. Rakouska. 

Jejich žádosti o náhradu náklad  však byly zamítnuty s tím, že poskytnutá léčba není 

v odborných kruzích považována za odbornou/obvyklou, a i kdyby byla, dostatečná 

a vhodná léčba mohla být poskytnuta v Nizozemsku. P edb žnými otázkami se pak 

p edkládající soud ptal na slučitelnost požadavku p edb žného povolení se Smlouvou o 

ES, resp. na možné d vody odep ení takového povolení. 

 Členské státy v ízení argumentovaly, že nemocniční služby, obzvlášť jsou-li 

poskytovány zdarma v rámci zdravotního pojišt ní, spadají mimo p sobnost úpravy 

volného pohybu služeb – nejsou totiž hospodá skou činností ve smyslu Smlouvy o ES 

Ěbod 4Řě, když zde neexistuje žádná úplata Ěbody 4řě a chybí poskytovatel v zám r 

dosahovat zisk (bod 50). 

                                                 
141 Ibid., s. 1040. 
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 Soudní dv r odmítl, že by financování léčby p ímo zdravotními pojišťovnami 

mohlo zp sobit její vyn tí z oblasti služeb ve smyslu Smlouvy o ES, a rozší il tedy 

p sobnost volného pohybu služeb i na tuto oblast Ěbod 56ě. Samotný požadavek 

p edchozích povolení pak p edstavuje p ekážku volnému poskytování služeb Ěbod 6řě, 

nicmén  je možné jej od vodnit rizikem závažné újmy pro finanční rovnováhu systému 

sociálního zabezpečení Ěbod 72ě. Soudní dv r dále p iznal nemocniční péči zvláštní 

povahu z hlediska organizace Ěbod 76ě a pot eby zajistit dostupnost vyvážené škály péče 

(bod 7Řě a zamezit plýtvání finančními prost edky, technologiemi a lidskými zdroji Ěbod 

79), a proto v této oblasti p ipustil obecn  existenci požadavku p edchozího povolení 

Ěbod Ř0ě. Režim p edchozího povolení však musí být založen na objektivních, 

nediskriminačních a p edem známých kritériích a musí rovn ž spočívat na procesním 

systému, který je snadno p ístupný a zaručuje projednání v p im ené lh t , objektivn  

a nestrann  a s možností soudního p ezkumu Ěbod ř0ě. 

Podmínka ud lení p edchozího povolení jen v p ípad  léčby uznané za obvyklou 

je pak p ípustná, pokud se posouzení zakládá na názoru mezinárodní léka ské v dy Ěbod 

ř7ě, a ne pouze národní léka ské obce Ěbod ř6ě. Podmínku ud lení p edchozího 

povolení jen pacient m, jejichž léčba to vyžaduje, pak Soudní dv r také umožnil, 

nicmén  toto povolení lze odep ít jen v p ípad , že stejná/stejn  účinná léčba m že být 

včas Ěwithout undue delay) poskytnuta smluvním (tedy zpravidla domácím) 

zdravotnickým za ízením Ěbod 103ě. 

 První podhypotézu lze i v p ípadu Smits & Peerbooms považovat za potvrzenou. 

Zatímco členské státy zastávaly názor, že nemocničních služby spadají mimo volný 

pohyb služeb, a zvolily tedy protiintegrační postoj, Soudní dv r rozší il volný pohyb i 

na tuto oblast. Na druhou stranu Soudní dv r p ipustil možnost, aby členské státy volný 

pohyb t chto služeb omezily požadavkem p edchozího povolení, nicmén  stanovil 

podmínky pro jeho posouzení, resp. odep ení. Soudní dv r tedy zvolil prointegrační 

postoj i navzdory preferencím členských stát , nicmén  částečn  jej sám zmírnil. 

5.2.4 P ípad Müller-Fauré & van Riet 

Dalším kamínkem do mozaiky právní úpravy poskytování zdravotní péče v EU byl 

rozsudek SDEU ve v ci C-385/99 Müller-Fauré & van Riet. Op t se zde jednalo o 

nizozemskou právní úpravu, kdy paní Müller-Fauré byla odep ena náhrada náklad  na 

zubní ošet ení v N mecku s tím, že nebyla spln na zákonná podmínka „výjimečných 

okolností“. Paní van Rietové pak byla odep ena náhrada náklad  zákroku v nemocnici 
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v Belgii, jelikož vhodná péče byla dostupná v p im ené dob 142 v Nizozemsku. 

P edb žné otázky pak mí ily na soulad požadavku p edchozího povolení k poskytnutí 

péče nesmluvním za ízení s volným pohybem služeb a na rozdíl mezi nemocniční a 

ambulantní péčí. 

 Členské státy se ohledn  první otázky rozd lily na dv  skupiny. První Ětvo ená 

Dánskem, Irskem, Islandem, N meckem, Norskem a Švédskem a Velkou Britániíě 

odmítala, že by zdravotnické služby poskytované zdarma pojišt nc m spadaly pod 

definici služeb ve Smlouv  o ES. Druhá Ězahrnující Finsko, Itálii, Nizozemsko a 

Špan lskoě pak odmítala rozší ení dopad  rozsudku Kohll i na zdravotní systém 

založený na v cném pln ní Ěbod 24 stanoviska generálního advokáta Ruize-Jaraba 

Colomera). V souhrnu však členské státy zvolily protiintegrační postoj. Jedinou 

výjimkou byla Belgie, v níž se léčila paní van Rietová, která považovala požadavek 

p edchozího povolení za neslučitelný se Smlouvou o ES Ěbod 23 tamtéžě. Dále pak 

členské státy Ěkonkrétn  Dánsko, Irsko, Itálie, Island, N mecko, Nizozemsko, Norsko, 

Špan lsko, Švédsko a Velká Británieě považovaly za od vodn né p edchozí povolení u 

mimosmluvní péče a čekací seznamy na léčebné zákroky Ěbody 4ř, 51 a 53ě. 

 Soudní dv r se ohledn  první otázky p íliš nerozpakoval a s odkazem na 

rozsudek Smits & Peerbooms nejenže pod adil dotčenou právní úpravu pod volný 

pohyb služeb, ale i potvrdil, že požadavek p edchozího povolení p edstavuje p ekážku 

volnému pohybu Ěbod 44ě, byť potenciáln  od vodnitelnou Ěbod 45ě. K rozdíl m mezi 

nemocniční a ambulantní péčí pak Soudní dv r uvedl, že v p ípad  nemocniční péče 

poskytované nesmluvním za ízením je požadavek p edchozího povolení od vodnitelný 

Ěbod Ř2ě, nicmén  za podmínek stanovených v rozsudku Smits & Peerbooms (body 89 a 

90). 

U ambulantní péče nicmén  Soudní dv r nepovažoval za prokázané, že by 

odstran ním požadavku p edchozího povolení byla vážn  narušena finanční rovnováha 

systému sociálního zabezpečení Ěbod ř5ě nebo byly dotčeny podstatné znaky 

nizozemského režimu zdravotního pojišt ní (bod 108), a tedy mohla143 být platn  

od vodn na p ekážka volného poskytování služeb. Platí to tím spíše, že zdravotnická 

                                                 
142 D vodem, proč paní van Rietová zvolila absolvování zákroku v belgické nemocnici, byla práv  kratší 
čekací doba. 
143 Slovem „mohla“ si dle D. S. Martinsenové Soudní dv r ponechal otev ená vrátka pro definitivní 
určení možného ospravedln ní p ekážky volného poskytování služeb v této oblasti – Martinsen: „Towards 
an internal health market with the European Court“ Ěop. cit.ě, s. 1045. Tato domn nka se pozd ji potvrdila 
v níže uvedeném rozsudku Komise v. Francie, v n mž Soudní dv r potvrdil právo členských stát  uplatnit 
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péče je zpravidla poskytována v míst  pacientova bydlišt  nebo prost edí jemu známém 

a v p íhraničních oblastech lze očekávat uzavírání smluv zdravotních pojišťoven se 

zahraničními léka i Ěbod ř6ě. Soudní dv r tedy shledal požadavek p edchozího povolení 

u ambulantní péče neod vodn ným, nicmén  zd raznil možnost domáhat se náhrady 

náklad  jen „v mezích pojistného krytí zaručeného režimem zdravotního pojišt ní 

členského státu, ve kterém je pojišt nec registrován“ Ěbod řŘě. 

 První podhypotézu lze i ve v ci Müller-Fauré & van Riet považovat za spíše 

potvrzenou. Členské státy stále odmítaly rozší ení oblasti volného pohybu služeb na 

služby poskytované zdarma pojišt nc m, resp. zdravotní systém založený na v cném 

pln ní, p ípadn  považovaly požadavek p edchozího povolení za od vodn ný. Oproti 

tomu Soudní dv r dotčenou oblast pod volný pohyb služeb pod adil, a navíc vyloučil 

možnost požadovat p edchozí povolení u ambulantní péče. Na druhou stranu však 

stanovil, že náklady takové péče je povinnost hradit jen do výše stanovené domácím 

režimem. 

5.2.5 P ípad Watts 

Své dílo rozši ování záb ru volného pohybu služeb na zdravotní systémy členských 

stát  Soudní dv r dokonal rozsudkem ve v ci C-372/04 Watts. V n m se poprvé 

vyjád il k p sobnosti Smlouvy o ES a volného pohybu služeb i v či národním 

zdravotním systém m financovaným státem ĚNZS, national health system/service), 

které jeho pozornosti dosud unikaly. P ípad se týkal britské občanky paní Wattsové, 

která byla na britském seznamu osob čekajících na náhradu kyčle s vyhlídkou 

uskutečn ní operace b hem jednoho roku, pozd ji zkráceného na 3 až 4 m síce. Žádost 

o ud lení p edchozího povolení k operaci v zahraničí jí byla zamítnuta z d vodu 

neexistence nutnosti čelit „zbytečnému odkladu“. Paní Wattsová se proto rozhodla 

podstoupit zákrok ve Francii a následn  požadovala náhradu vynaložených náklad , 

která jí však byla odep ena. P edb žné otázky se pak týkaly p sobnosti článk  Smlouvy 

o ES o volném pohybu služeb i ve vztahu k NZS, možností zamítnutí ud lení 

p edchozího povolení, kritérií pro posuzování „p im ené“, resp. „obvyklé“ doby a 

rozsahu povinnosti hradit zdravotní péči. 

 Finsko, Irsko, Malta, Špan lsko a Velká Británie se vyjád ily v tom smyslu, že 

péče poskytovaná NZS je zcela financovaná z daní; nejde tedy o službu ve smyslu 

                                                                                                                                               
požadavek p edchozího povolení u ambulantní péče poskytované prost ednictvím finančn  nákladných 
p ístroj . 
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Smlouvy o ES a nelze ji v jejím duchu p ezkoumávat Ěbod 43 stanoviska generálního 

advokáta Geelhoeda). I pokud by tomu tak bylo, je omezení volného pohybu takových 

služeb od vodnitelné s ohledem na požadavek finanční rovnováhy NZS; legitimní jsou 

tedy i čekací seznamy Ěbody Ř1 tamtéžě. Tytéž státy se rovn ž vyslovily pro v tší 

diskreci národních orgán  p i posuzování p im enosti doby pro poskytnutí léčení Ěbody 

ř5 a ř6 tamtéžě a odmítly povinnost hradit vedlejší náklady Ěbody 10ř a 110 tamtéžě. 

Francie a Belgie zastávaly opačnou pozici – p ipoušt ly aplikovatelnost 

Smlouvy o ES Ěbod 40 tamtéžě, trvaly na tom, že odmítnutí povolení nem že být 

založeno jen na finančním hledisku Ěbod 7ř tamtéžě a posouzení p im enosti doby 

musí vycházet z kombinace čekacích dob Ěobjektivního hlediskaě a stavu konkrétního 

pacienta Ěbod ř4 tamtéžě. Náhrada pak dle nich má být poskytnuta podle právní úpravy, 

která je pro pacienta výhodn jší Ěbod 10Ř tamtéžě. 

 Soudní dv r stanovil, že volný pohyb služeb se vztahuje obecn  na všechny 

situaci, kdy jsou pacientovi poskytnuty za úplatu léka ské služby v nemocničním 

prost edí bez ohledu na fungování vnitrostátního systému, pod n jž tato osoba spadá – 

tedy i na NZS Ěbod ř0ě. Soudní dv r dále s odkazem na rozsudky Smits & Peerbooms a 

Müller-Fauré & van Riet umožnil i v NZS podmínit nárok na nemocniční péči v jiném 

členském stát  p edchozím povolením Ěbod 113ě, za spln ní v d ív jších rozsudcích 

uvedených podmínek (body 114 až 116ě. Odmítnutí p edchozího povolení však nem že 

být založeno pouze na existenci čekacích seznam  plánujících nemocniční péči podle 

obecn  stanovených klinických priorit, ale musí dojít i k „objektivnímu léka skému 

posouzení zdravotního stavu pacienta, p edchozího a pravd podobného pr b hu jeho 

nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho postižení p i podání nebo op tovném podání 

žádosti o povolení“ Ěbod 123ě. 

K rozsahu hrazení náklad  na péči pak Soudní dv r uvedl, že se týkají „výlučn  

výdaj  souvisejících se zdravotní péčí, která byla pacientovi poskytnuta v členském 

stát  pobytu, tedy, pokud jde o nemocniční péči, náklad  na léka ské služby v pravém 

slova smyslu, jakož i výdaj  s nimi neodd liteln  spojených, souvisejících s pobytem 

dotčené osoby v nemocničním za ízení pro pot eby jejího léčení“ Ěbod 136ě. Členské 

státy tedy nemají povinnost hradit nap . výdaje související s p esunem, ledaže taková 

povinnost existuje ohledn  p esunu uvnit  takového státu Ěbod 140ě. 

Posouzení první podhypotézy je v p ípadu Watts komplikovan jší v tom, že 

členské státy vytvo ily dv  protich dné skupiny. První skupina, tvo ená p ti státy, hájila 

protiintegrační postoj – odmítala aplikovatelnost Smlouvy o ES na NZS a požadovala 
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v tší diskreci stát  p i stanovování omezení volného pohybu zdravotnických služeb 

Ěnap . formou čekacích seznam ě a omezující p ístup k hrazení vedlejších náklad . 

Druhá skupina, v níž byly dva státy, hájila opačnou pozici. Pojmout členské státy jako 

jednoho aktéra je tedy v tomto p ípad  komplikované, nicmén  vzhledem k velikosti 

obou tábor  a p edpokladu, že ze strany Francie a Belgie šlo patrn  spíše o snahu zajistit 

rovný p ístup v či všem stát m bez ohledu na povahu jejich zdravotních systém  než o 

touhu prohloubit evropskou integraci, budeme považovat celkovou pozici členských 

stát  spíše za protiintegrační. 

Soudní dv r pak zvolil spíše prointegrační postoj, když dovodil aplikovatelnost 

Smlouvy o ES a stanovil pom rn  p ísná kritéria pro omezení možnosti neud lit 

p edchozí povolení Ěbyť tuto možnost nevyloučilě. V otázce vedlejších náklad  však 

zaujal restriktivní p ístup a nerozší il povinnosti členských stát  i na tuto oblast. 

První podhypotézu lze tedy i v p ípad  Watts považovat za potvrzenou, nicmén  

s výhradou nejednolitosti postoje členských stát  a částečn  restriktivního p ístupu 

Soudního dvora. 

5.2.6 P ípad Komise v. Francie 

Posledním zde zkoumaným rozsudkem je ten ve v ci C-512/08 Komise v. Francie. Na 

rozdíl od p edchozích p ípad , kdy Soudní dv r posuzoval žádosti národních soud  o 

zodpov zení p edb žné otázky, se zde jednalo o p ímou žalobu podanou Komisí pro 

údajné porušení Smlouvy o ES. Soudní dv r tak byl povolán vyjád it se ke slučitelnosti 

francouzského požadavku p edchozího povolení u léka ské péče vyžadující použití 

velkých léka ských p ístroj  i u ambulantní péče, který byl v očích Komise neslučitelný 

s rozsudkem Müller-Fauré & van Riet. 

 Francie, podpo ená Finskem, Špan lskem a Velkou Británií, hájila své opat ení 

s ohledem na vysokou cenu p íslušných p ístroj  a možný dopad na rozpočet systém  

sociálního zabezpečení Ěbod 25ě. 

 Soudní dv r uvedl, že z rozsudku Müller-Fauré & van Riet „nelze vyvozovat, že 

okolnost, že péče vyžadující použití velkých zdravotnických p ístroj  m že být 

poskytnuta mimo nemocniční prost edí, zcela zbavuje významu d vody vyplývající 

z požadavk  plánování [zdravotní péče]“ Ěbod 36ě. Neomezené využívání takovýchto 

nákladných za ízení by totiž ohrozilo snahu vnitrostátních orgán  o plánování a finanční 

rovnováhu zdravotní péče (bod 40). Z tohoto d vodu Soudní dv r žalobu zamítl. 
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 První podhypotéza v p ípadu Komise v. Francie je tedy vyvrácená, jelikož 

Soudní dv r zvolil protiintegrační postoj v souladu s preferencemi členských stát . 

5.2.7 Posouzení první podhypotézy na základ  judikatury 

Posouzení první podhypotézy v oblasti zdravotní péče má podobn  jako v p ípad  

občanství dv  roviny. V první, která se týká vztahu zkoumané oblasti v či primárnímu 

právu, lze podhypotézu považovat za potvrzenou. Členské státy se totiž až na výjimky 

ve všech ízeních stav ly proti rozši ování p sobnost Smlouvy o ES, respektive jejích 

ustanovení o volném pohybu služeb a zboží, na oblast zdravotní péče. Soudní dv r 

nicmén  výhrady členských stát  odmítl a počínaje p ípady Decker a Kohll a konče 

p ípadem Watts veškeré zdravotní systémy členských stát  pod úpravu volného pohybu 

služeb a zboží pod adil. 

Ve druhé rovin , a to ohledn  konkrétních možností členských stát  omezit tento 

volný pohyb, pak státy v ízeních argumentovaly pot ebou uplatňovat p edchozí 

povolení, p íp. používat čekací seznamy k hodnocení nárok  jednotlivých pacient . 

Soudní dv r členským stát m prostor pro uplatn ní takových omezení sice p iznal 

nicmén  zároveň stanovil pom rn  p ísná kritéria pro jejich uplatňování. Nelze tak 

požadovat p edchozí povolení u ambulantní péče a odmítnutí p edchozího povolení 

nem že být založeno jen na objektivních kritériích. Zároveň však Soudní dv r prokázal 

i částečn  restriktivní p ístup, kdy p ipustil u ambulantní péče výjimku v souvislosti 

s velkými a nákladnými p ístroji. Z povinnosti hradit výdaje pak vyloučil vedlejší 

náklady a p iznal v p ípad  léčby v zahraničí náhradu náklad  jen v domácí výši. 

Soudní dv r tak z celkového pohledu zvolil spíše prointegrační, nicmén  zmírn ný 

p ístup, a to navzdory v tšinov  protiintegračnímu postoji členských stát . V druhé 

rovin  lze tedy považovat druhou podhypotézu rovn ž za potvrzenou, nicmén  

s výhradou. 

5.3 Reakce na judikaturu Soudního dvora ve sm rnici 2011/24 

5.3.1 Cesta ke sm rnici 2011/24 

Jak ukázal rozbor judikát , členské státy se v tšinov  stav ly proti rozši ování záb ru 

Smluv do oblasti zdravotní péče. První zmín né rozsudky Decker a Kohll pro n  

v tomto ohledu p edstavovaly šok a zároveň obavy z možného dopadu na jejich národní 



  

 

65 

  

zdravotní systémy.144 Své výhrady formuloval nap . n mecký ministr zdravotnictví 

Horst Seehofer, který tvrdil, že rozsudky „...podkopou n mecký zdravotní systém“. 

Zároveň pak vyzval k náprav  formou revize Smlouvy o ES, nicmén  v praxi k žádné 

zm n  primárního práva ani k legislativní reakci nedošlo.145 

 Iniciativu v legislativní oblasti tedy p evzala Komise a započala trnitou cestu, 

která vyústila v p ijetí sm rnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacient  v p eshraniční 

zdravotní péči Ěsm rnice 2011/24ě. První zastávkou na této cest  byl návrh sm rnice o 

službách na vnit ním trhu z roku 2004, v n mž Komise navrhovala vytvo ení „vnit ního 

trhu ambulantních služeb“ a zakotvení práva na hospitalizaci na základ  p edchozího 

povolení. Pro odpor ministr  zdravotnictví, kte í odmítali, aby jejich hájenství bylo 

regulováno jako součást obecné sm rnice o službách, však byla p íslušná úprava ze 

sm rnice vyňata.146 

 Komise nicmén  tvrdila, že soudní rozhodnutí volají po kodifikaci a v tší 

transparentnosti, a proto spustila v roce 2006 ve ejnou konzultaci a následn  oznámila, 

že v prosinci 2007 p edstaví návrh sm rnice o zdravotních službách. Ve ejná konzultace 

nicmén  odhalila rozdílné pohledy zainteresovaných aktér  a členských stát , nap . 

pokud jde o možný odliv pacient  ze „starých“ do „nových“ členských stát , nebo 

obavy z možného dopadu sm rnice na národní zdravotní systémy. Naproti tomu se 

objevovaly i hlasy, považující dosavadní stav v oblasti náhrady náklad  za málo 

ambiciózní a volající po náhrad  všech náklad  Ětedy nap . i cestovníchě, aby byly všem 

občan m EU zaručeny stejné možnosti. St et pak existoval i mezi jednotlivými 

generálními editelstvími Komise ohledn  toho, pod čí p sobnost by m la sm rnice 

spadat a jak v bec by m la vypadat. Výsledkem tedy bylo, že Komise sv j ohlášený 

návrh sm rnice nakonec stáhla.147 

 Tehdejší komisa  pro oblast zdravotnictví Markos Kyprianou nicmén  trval na 

tom, že rozsudky Soudního dvora nedávají Komisi jinou možnost než regulovat. 

                                                 
144 D. S. Martinsenová ve své knize cituje jistého ministerského ú edníka, který íká, že „noc po 
rozsudcích Decker a Kohll byla nocí, kdy se svítilo ve všech ministerstvech zdravotnictví v EU... kdy 
jsme se na sebe otáčeli, četli rozsudky po ád dokola a ptali se: ,O co jim kruci jde?ʻ“ – Martinsen Dorte 
Sindbjerg: An ever more powerful court?: The political constraints of legal integration in the European 

Union. Oxford: OUP, 2015, s. 147. 
145 Martinsen Dorte Sindbjerg: „Conflict and conflict management in the cross-border provision of 
healthcare services“. West European Politics, 32(4), 2009, s. 800-801. 
146 Ibid., s. 801. 
147 Ibid., s. 801-803. 
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V červenci 200Ř se pak konečn  poda ilo p edstavit návrh pozd jší sm rnice o 

uplatňování práv pacient  v p eshraniční zdravotní péči.148 

5.3.2 Pozice členských stát  

P ed posouzením samotné sm rnice ve vztahu k judikatu e SDEU je namíst  se podívat 

na pozice, které členské státy v oblasti zdravotní péče zastávaly. Po zve ejn ní návrhu 

sm rnice se v Rad  vytvo ily t i skupiny stát . První tvo ily Belgie a Švédsko, které 

návrh podporovaly. Druhá zahrnovala Dánsko, Francii, N mecko, Nizozemsko a 

Velkou Británii, které nesouhlasily s celým návrhem, nicmén  byly ochotné se 

dohodnout. T etí skupina pak spojovala p edevším státy st ední a východní Evropy, 

které vystupovaly proti návrhu a odmítaly intervenci EU v oblasti zdravotní péče Ěv dčí 

roli mezi nimi hrálo Polsko a Špan lskoě.149 

Hlavním tématem v debat  bylo nastavení pravidel p edchozího povolení. Státy 

p itom v tšinov  požadovaly rozší it možnosti p edchozího povolení a odmítaly návrh, 

aby Komise určovala, která péče spadá pod nemocniční a vysoce specializovanou a 

nákladnou péči. Zároveň cht ly mít i možnost zásahu v p ípad  velkého p ílivu pacient  

a vystupovaly také proti zahrnutí nesmluvních poskytovatel  do p sobnosti sm rnice.150 

S prvním pokuse schválit v Rad  společný postoj p išlo v prosinci 200ř švédské 

p edsednictví. Jeho návrh však byl zamítnut blokační menšinou Irska, Litvy, Maďarska, 

Polska, Portugalska, Rumunska, ecka, Slovenska, Slovinska a Špan lska. Tyto státy se 

obávaly možných náklad , necht ly zahrnutí nesmluvních poskytovatel  a odmítaly 

„proces pohán ný soudem“, jak jej prosazovala Komise – trvaly totiž na tom, že se 

nemají vztahovat k judikatu e Soudního dvora, ale k tomu, co cht jí pro EU a její 

občany.151 

V roce 2010 se p edsednictví chopilo Špan lsko, tedy v dčí p edstavitel 

opozičního tábora. To po prvotním mlčení prosadilo kompromis v pro n j citlivé otázce 

náklad  na péči pro d chodce Ěmnohými kritizované zahrnutí nesmluvních aktér  

z stalo zachovánoě a ze skupiny odp rc  vystoupilo. Navzdory tomu, že Polsko, 

Portugalsko, Rakousko a Rumunsku hlasovaly proti, poda ilo se tak nakonec v Rad  

společný postoj prosadit.152 

                                                 
148 Martinsen: An ever more powerful court? (op. cit.), s. 151. 
149 Ibid., s. 164-165. 
150 Ibid., s. 165-167. 
151 Ibid., s. 167-168. 
152 Ibid., s. 170. 
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S ohledem na výše uvedené je z ejmé, že pojmout členské státy v legislativním 

procesu sm ujícím k p ijetí sm rnice 2011/24 je obtížné. Obecn  lze však íct, že 

s výjimkou Belgie a Švédska se členské státy stav ly k návrhu sm rnice a ke snaze 

právn  kodifikovat zásah práva EU do oblasti zdravotní péče a podpo it integraci v této 

oblasti dosti vyhýbav . Lišily se pak spíše jen síle své opozice, kdy v tšina stát  Ěkterá 

nakonec „zvít zila“ě byla ochotná sm rnici p ijmout, nicmén  jen v podob , která by 

jim umožňovala zachovat si svoji diskreci v této oblasti. Menší část členských stát  pak 

vydržela ve své opozici proti návrhu až do konce.153 Za st edový postoj členských stát  

lze tedy považovat ten, který zvolila v tšina, tzn. ochotu sm rnici p ijmout, nicmén  p i 

zachování možnosti hájit zájmy svých zdravotních systém . 

5.3.3 Sm rnice 2011/24 – klíčové oblasti 

Jádro sm rnice 2011/24 tvo í t i části, které se v nují odpov dnosti členských stát  

v souvislosti s p eshraniční zdravotní péčí, náhrad  náklad  a vzájemné spolupráci. 

S ohledem na cíl této práce bude pozornost zam ena konkrétn  na ustanovení prvních 

dvou částí, která reagují na judikaturu Soudního dvora, a mohou tedy posloužit k 

ov ení druhé podhypotézy.154 

5.3.3.1 Právní základ 

Jako první zmiňme právní základ sm rnice 2011/24. Práv  ten byl v jádru prakticky 

všech výše zkoumaných rozsudk , kdy členské státy tém  jako jeden muž odmítaly 

Ěleč marn ě pod azení oblasti zdravotních služeb pod právní úpravu vnit ního trhu. 

Sm rnice 2011/24 v tomto ohledu p edstavuje konečné podrobení se v li Soudního 

dvora, kdy v bodu 2 od vodn ní uvádí, že „článek 114 Smlouvy o fungování EU je 

vhodným právním základem, neboť cílem v tšiny ustanovení této sm rnice je lepší 

fungování vnit ního trhu a volného pohybu zboží, osob a služeb...“. 

Zákonodárce nicmén  neopomn l uvést v prvním bod  od vodn ní jako právní 

základ ani článek 16Ř SFEU, podle n hož EU „...podn cuje spolupráci mezi členskými 

státy v oblastech uvedených v tomto článku a p ípadn  podporuje jejich činnost“. 

                                                 
153 ůutorovi dostupné zdroje bohužel neposkytují dostatek informací pro bližší identifikaci postoj  
jednotlivých stát . 
154 Blíže tedy není rozvád no nap . vymezení p sobnosti sm rnice v článku 1 odst. 3, z níž jsou 
vyloučeny služby v oblasti dlouhodobé péče, transplantace a očkování. Lze však mít za to, že vyloučení 
t chto pom rn  specifických oblastí zdravotní péče z volného pohybu služeb je možné považovat 
od vodnitelné z hlediska pot eby členských stát  zajistit plánování a dostupnost péče. Rovn ž pak není 
ešen nap . zákaz diskriminace, který p ímo z judikatury SDEU ke zdravotní péči neplynul Ěbyť vyplývá 

s SFEUě, nicmén  zákonodárce jej zakotvil v článku 4 odst. 3. Stejn  tak není zkoumána ani kapitola o 
spolupráci členských stát  v oblasti zdravotní péče. 
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Vzhledem k povaze tohoto ustanovení je však zjevné, že p edstavuje právní základ pro 

kapitolu „Spolupráce v oblasti zdravotní péče“, a ne pro články upravující samotné 

poskytování zdravotních služeb. V oblasti p sobnosti SFEU a jejích pravidel vnit ního 

trhu na zdravotní služby tedy členské státy Soudnímu dvoru ustoupily. 

5.3.3.2 P edchozí povolení – rozsah uplatn ní 

Dalším ožehavým tématem je problematika p edchozího povolení k p ijímání zdravotní 

péče v jiném členském stát . Zde Soudní dv r v rozsudku Müller-Fauré & van Riet 

odmítl možnost podmínit p edchozím povolením poskytování ambulantní péče, 

nicmén  ve v ci Komise v. Francie pozd ji p ipustil p edchozí povolení i v této oblasti, 

pokud je péče poskytovaná „velkými“, a tedy finančn  nákladnými zdravotnickými 

p ístroji. 

 Sm rnice 2011/24 obsahuje obdobnou úpravu, když článek Ř odst. 2 písm. aě 

umožňuje Ěa contrario jinak vylučujeě z d vodu zajišt ní p ístupu ke zdravotní péči 

nebo kontroly náklad  podmínit p edchozím povolením péči, která „zahrnuje pobyt 

dotčeného pacienta v nemocnici alespoň na jednu noc“155 nebo „vyžaduje vysoce 

specializovanou a nákladnou léka skou infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení“. 

Nad rámec soudní judikatury je pak možné podmínit p edchozím povolením i péči, 

která „zahrnuje léčbu, která p edstavuje zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo“ 

nebo která „je poskytována poskytovatelem zdravotní péče, u n jž mohou v 

jednotlivých p ípadech vyvstat vážné a konkrétní obavy ohledn  kvality nebo 

bezpečnosti péče, s výjimkou zdravotní péče, která podléhá právním p edpis m Unie, 

jež zajišťují minimální úroveň bezpečnosti a kvality v celé Unii“. 

 Unijní zákonodárce tedy ve sm rnici 2011/24 p ístup Soudního dvora p evzal a 

ponechal „nenáročnou“ ambulantní zdravotní péči mimo možnosti p edchozího 

povolení. Je však t eba p iznat, že samotný p ístup Soudního dvora v této oblasti byl 

zčásti restriktivní, takže ze strany členských stát  nešlo o až tak bolestivý krok. Další 

podmínky článku Ř odst. 2 sice p edstavují rozší ení možností p edchozího povolení nad 

                                                 
155 D lítko mezi Ěneěmožností podmínit p edchozím povolením jednotlivé druhy zdravotní péče 
spat ovala judikatura SDEU mezi ambulantní a nemocniční péčí. Sám Soudní dv r však bodu 75 
rozsudku Müller-Fauré & van Riet p ipustil, že toto rozlišení m že být obtížné. I teorie tedy považuje 
zákonodárcem zvolené kritérium „pobytu v nemocnici alespoň na jednu noc“ za vhodn jší – viz Pennings 
Frans: „The cross-border health care Directive: more free movement for citizens and more coherent EU 
Law“. European Journal of Social Security, 13, 2011, s. 440. 
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rámec soudní judikatury, nicmén  vzhledem k jejich cíli, tedy ochran  zdraví osob, je 

lze považovat z pohledu judikatury SDEU za p ijatelné.156 

5.3.3.3 P edchozí povolení – možnosti odep ení 

Další oblastí upravenou ve sm rnici 2011/24 je možnost členských stát  odep ít 

p edchozí povolení. V tomto sm ru stanovila judikatura Soudního dvora, zejm. 

rozsudky Smits & Peerbooms a Watts, že taková možnost existuje, režim však musí být 

zejm. založen na objektivních, nediskriminačních a p edem známých kritériích a 

vymezení uznávané péče musí vycházet z názoru mezinárodní léka ské v dy. P edchozí 

povolení pak lze odep ít pacient m, jejichž léčba to vyžaduje, ale jen v p ípad , že 

stejná/stejn  účinná léčba m že být bez zbytečného odkladu poskytnuta domácím 

zdravotnickým za ízením. P i posuzování zbytnosti odkladu je pak t eba brát ohled 

nejen na objektivní kritéria Ěnap . po adí na čekacím seznamuě, nýbrž i na zdravotní 

stav konkrétního pacienta a jeho anamnézu. 

 Legislativní reakci na výklad Soudního dvora p edstavuje článek Ř odst. 1, 5 a 6 

sm rnice 2011/24. Ten v podstat  kopíruje výše zmín né požadavky, zejména pokud 

jde o možnost odmítnutí povolení z d vodu dostupnosti péče v od vodnitelné dob , p i 

jejímž posouzení se má brát ohled na situaci konkrétního pacienta. Nad rámec 

judikatury pak zákonodárce umožnil odmítnout p edchozí povolení z bezpečnostních 

d vod  a z d vodu obavy o kvalitu poskytované péče Ěčl. Ř odst. 6 písm. aě až cěě. 

 Členské státy tedy v této oblasti p ejaly postoj Soudního dvora. Týká se to 

zejména problematiky čekacích seznam , jejichž existenci ada stát  hájila ve v ci 

Watts, ale které dle Soudního dvora musí být korigovány p ihlédnutím k individuální 

situaci konkrétního pacienta. Omezení, která byla do sm rnice vložena nad rámec 

judikatury a která se týkají bezpečnostních d vod , pak tento záv r z ejm  

nezpochybňují, jelikož se lze domnívat, že se budou dotýkat jen omezeného počtu 

p ípad  a budou z pohledu výjimek z volného pohybu služeb od vodn né. 

5.3.3.4 Hrazení náklad  

Pokud jde výši náhrady náklad  na poskytnutou péči, stanovil Soudní dv r v rozsudcích 

Decker, Kohll a Müller-Fauré & van Riet povinnost hradit péči jen do výše nárok , 

které by m l pacient v rámci jejich systému. Vedlejší náklady pak dle rozsudku Watts 

hrazeny být nemusí. 

                                                 
156 Ibid., s. 441. 
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 Stejný p ístup zákonodárce zvolil i ve sm rnici 2011/24, konkrétn  v článku 7 

odst. 4, kdy zároveň p ipustil, aby členské státy hradily nepovinné náklady na 

dobrovolné bázi Ěcož ovšem judikatura nerozporovalaě. Vedle toho však článek 7 odst. ř 

umožňuje členským stát m omezit hrazení náklad  „...v p ípad  naléhavých d vod  

obecného zájmu, jako jsou požadavky na plánování v souvislostí se zajišt ním 

dostatečného a trvalého p ístupu k vyvážené nabídce vysoce kvalitní péče v dotčeném 

členském stát  nebo v souvislosti se snahou kontrolovat náklady a co nejvíce zabránit 

veškerému plýtvání finančními, technickými a lidskými zdroji.“ Toto ustanovení dává 

členským stát m možnost obejít povolovací systém systémem omezených náhrad, a 

fakticky tak omezit hrazení náklad  na léčbu v zahraničí více, než jak jim to umožňuje 

judikatura Soudního dvora.157 

 V oblasti hrazení náklad  tedy členské státy rovn ž p ejaly povinnosti, které pro 

n  vyplývají z již tak pom rn  restriktivní soudní judikatury. Tyto povinnosti však ješt  

více zúžily, pokud je možné dané omezení od vodnit ve sm rnici vyjmenovanými 

d vody. 

5.3.3.5 Poskytovatelé zdravotní péče 

V neposlední ad  zmiňme otázku nesmluvních poskytovatel  zdravotních péče. Soudní 

v rozsudku Müller-Fauré & van Riet rozhodl, že se volný pohyb služeb vztahuje i na n ; 

p ipustil nicmén  možnost podmínit p ijetí jejich péče požadavkem p edchozího 

povolení, který však musí splňovat p íslušné podmínky. V pr b hu legislativního 

procesu nicmén  více než polovina členských stát  toužila nesmluvní poskytovatele 

z p sobnosti sm rnice 2011/24 zcela vyloučit.158 Komise však byla v této otázce 

neoblomná, a tak tito poskytovatelé nakonec v rámci sm rnice z stali.159 Soudní 

judikaturu se zde tedy stát m zvrátit nepoda ilo. 

5.3.4 Posouzení druhé podhypotézy na základ  sm rnice 2011/24 

Posouzení druhé podhypotézy je v p ípad  sm rnice 2011/24 t eba zkoumat, podobn  

jako u občanství, na dvou úrovních. Tou první p sobnost Smlouvy o ES ĚSFEUě na 

danou oblast. V tomto ohledu je t eba konstatovat, že prointegrační judikaturu Soudního 

dvora, která rozší ila záb r volného pohybu služeb i na oblast zdravotní péče, se 

                                                 
157 Ibid., s. 442-443. 
158 Martinsen: An ever more powerful court? (op. cit.), s. 167. 
159 Ibid., s. 168. 
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členským stát m zvrátit nepoda ilo, jelikož se sm rnice 2011/24 na p íslušná ustanovení 

p ímo odvolává. 

Druhou úrovní je pak konkrétní nastavení pravidel upravujících povinnosti 

členských stát  Ěa jim odpovídající práva pacient ě v oblasti zdravotní péče. Jak ukázalo 

již posouzení první podhypotézy, Soudní dv r sice v tomto rámci zvolil obecn  

prointegrační postoj proti v li členských stát , nicmén  zároveň jim na ad  míst 

ustoupil, nap . umožn ním p edchozího povolní u nákladné ambulantní péče nebo 

stanovením povinnosti hradit péči bez p edchozího povolení jen do výše domácích 

nárok . P i zkoumání p evzetí t ch povinností stát , na kterých Soudní dv r trval, do 

sm rnice 2011/24 se ukázalo, že v oblasti, která byla pro státy patrn  nejcitliv jší, tj. 

hrazení náklad  na „nenáročnou“ ambulantní péči Ěbyť jen v domácí výšiě, tuto 

povinnost sice formáln  p ejaly, nicmén  zároveň zavedly prost ednictvím související 

oblasti hrazení náklad  možnost i v tomto ohledu uplatňovat jisté limity Ěviz článek 7 

odst. řě. Reáln  tedy státy zajistily, aby v tomto sm ru již tak omezený volný pohyb 

m ly pod kontrolou, a nep ipustily jeho neomezenou existenci. 

V oblasti uplatn ní a posuzování p edchozího povolení pak členské státy p ejaly 

judikaturu Soudního dvora. Nutno podotknout, že do velké míry zde judikatura 

upravovala spíše technické než politické záležitosti. Ústupek stát  tak spočíval 

p edevším v tom, že p ipustily, že pouze objektivní kritéria Ěnap . čekací seznamyě jsou 

v režimu p edchozího povolení nedostatečná, a stanovily nutnost zabývat se i 

individuální situací konkrétního pacienta. Dále pak státy p ijaly i výklad Soudního 

dvora ve vztahu k nesmluvním poskytovatel m zdravotní péče a ponechaly je v mezích 

p sobnosti sm rnice 2011/24. I na péči t chto poskytovatel  se však uplatní omezení 

obecn  stanovená sm rnicí. 

Ov ení druhé podhypotézy na p íkladu sm rnice 2011/24 na první pohled 

nedává jednoznačnou odpov ď. Na úrovni aplikace Smlouvy o ES ĚSFEUě členské státy 

nedokázaly zvrátit judikaturu Soudního dvora. Na praktické úrovni pak členské státy 

v zásad  p evzaly již tak omezenou prointegrační soudní judikaturu, nicmén  v oblasti, 

která je pro n  nejcitliv jší, a to financování zdravotních systém , prosadily nad rámec 

judikatury pojistku, která jim umožňuje mít systém nadále pod kontrolou. Úprava, 

kterou státy p ejaly beze zm n, se pak dotýká mén  citlivých aspekt  zdravotní péče, 

jako je posuzování nárok  jednotlivých pacient . Lze tedy uzav ít, že jelikož se 

v klíčové oblasti financí poda ilo členským stát m prosadit možnost podstatného 
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omezení povinností plynoucích pro n  z protintegračních záv r  Soudního dvora, 

považujeme druhou podhypotézu v oblasti zdravotní péče s výhradou za vyvrácenou. 

6 Ov ení hypotézy práce 

Tato práce p edložila hypotézu, že hlavním aktérem, který ovlivňuje podobu unijního 

práva, je Soudní dv r Ětedy orgán moci soudníě, a ne členské státy Ětedy součást moci 

zákonodárné). Její platnost pak byla zkoumána prost ednictvím dvou podhypotéz, a sice 

že: 1. Soudní dv r p i svém rozhodování v oblasti vnit ního trhu prosazuje prointegrační 

agendu Ětedy rozhoduje ve prosp ch usnadn ní volného pohybuě, a to i navzdory 

preferencím členských stát ; a 2. členské státy nejsou schopny právní stav plynoucí z 

pro n  nežádoucí judikatury zvrátit ve sv j prosp ch prost ednictvím p ijetí nové 

legislativy. Platnost obou podhypotéz byla zkoumána na p íkladu judikatury Soudního 

dvora a následn  p ijaté legislativy v oblasti práv ekonomicky neaktivních občan  EU a 

p eshraničního poskytování zdravotní péče. Samotné zkoumání pak ukázalo nutnost 

ov ovat v rámci t chto oblastí podhypotézy na dvou úrovních, a to uplatn ní Smlouvy 

o ES ĚSFEUě a konkrétních dopad  v sekundárním právu. 

 První podhypotézu lze prohlásit za potvrzenou s výhradou. Jak ukázala analýza 

rozsudk  Soudního dvora, jak v p ípad  občan  EU, tak v oblasti zdravotní péče se 

členské státy stav ly proti rozši ování p sobnosti Smlouvy o ES (SFEU) na zkoumané 

oblasti, ať již šlo o právo rovného zacházení pro ekonomicky neaktivní osoby 

vyplývající z titulu občanství EU nebo o nutnost posuzovat opat ení v oblasti 

p eshraničního poskytování zdravotní péče prizmatem volného pohybu služeb, resp. 

zboží. Soudní dv r nicmén  argumentaci členských stát  nep ijal a záb r Smlouvy o ES 

bez okolk  rozší il. 

I na úrovni konkrétních dopad  pak členské státy v tšinov  hájily právo hájit své 

zájmy a omezit práva vyplývající se Smlouvy o ES. Soudní dv r pak op t zastal spíše 

prointegrační postoj a stanovil pom rn  p ísná kritéria pro taková omezení. Na druhou 

stranu však existenci takových omezení p ipustil. P íkladem budiž požadavek 

„skutečného vztahu“ k trhu práce/společnosti u nárok  ekonomicky neaktivních osob 

nebo možnost podmínit poskytování p eshraniční nemocniční péče p edchozím 

povolením a zároveň hradit náklady na péči jen v domácí výši. 

 Druhou podhypotézu lze naopak prohlásit s výhradou za vyvrácenou. Jakkoli 

sice členské státy na první úrovni nebyly schopny Soudnímu dvoru konkurovat, a tak 

v obou zkoumaných sm rnicích ve výsledku p iznaly p sobnost občanství EU, resp. 
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volného pohybu služeb, na úrovni konkrétních dopad  se jim zpravidla poda ilo ve 

sm rnicích prosadit účinná omezení. V p ípad  sm rnice 2004/3Ř šlo o článek 24 odst. 

2 a možnost prakticky vyloučit studenty a osoby hledající práci z nárok  jinak 

náležejících osobám ekonomicky aktivním. Ve sm rnici 2011/24 pak šlo o možnost 

stanovit omezení pro rozsah hrazení p eshraniční péče bez p edchozího povolení, tedy 

oblasti ležící mimo kontrolu členských stát . Je pravdou, že i na úrovni konkrétních 

dopad  členské státy Soudnímu dvoru částečn  ustoupily. Právo na rovné zacházení 

v p ístupu k podpo e p iznaly student m s právem trvalého pobytu. Zároveň umožnily 

pacient m, aby jejich nárok na ud lení p edb žného povolení byl posouzen nejen 

z hlediska „po adí v seznamu“, ale i s p ihlédnutím ke konkrétní situaci toho kterého 

pacienta. Tyto ústupky se však zjevn  týkaly oblastí, které pro členské státy nebyly tak 

palčivé, a proto pro n  nep edstavovaly zásadní problém. 

 V souhrnu lze íct, že platnost první podhypotézy byla v práci potvrzena 

s výhradami. Platnost druhé podhypotézy byla naopak s výhradami vyvrácena. 

Samotnou hypotézu práce, která je podmín na současnou platností obou podhypotéz, 

tak lze považovat za vyvrácenou. 

Záv r 

Tato práce zkoumala problematiku vztahu mezi Soudním dvorem Evropské unie a 

členskými státy. V tomto ohledu navazovala na debatu mezi intergovernmentalisty a 

neofunkcionalisty, která se v teorii vede od 90. let 20. století a jejíž pr b h, hlavní akté i 

a jejich názory v ní byli p edstaveni, a to i s poukazem na nedostatky t chto p ístup . 

Pohled zvolený v této práci pak odpovídal neofunkcionalistickému pojetí, které se zdálo 

být vhodn jší pro popis sledované problematiky. 

Práce zároveň stav la na odborné debat  v nované problematice aktivismu 

Soudního dvora EU. Toto téma s debatou mezi intergovernmentalisty a 

neofunkcionalisty úzce souvisí, jelikož existence aktivismu je prakticky podmínkou 

platnosti neofunkcionalistického p ístupu. Pozornost tedy byla blíže v nována jak 

vymezení pojmu soudního aktivismu v teorii, tak zp sob m, jakými jej Soudní dv r 

v praxi realizuje, a to zejména ve vztahu k výkladu unijních p edpis . Dále byly ešeny 

možné d vody, proč je aktivistické jednání v rámci EU proveditelné, tedy zejména 

povaha unijních Smluv, povaha soudního rozhodování a nastavení institucionálního 

systému v EU. 
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Cílem práce bylo ov it hypotézu vycházející z neofunkcionalistického p ístupu, 

že hlavním aktérem, který ovlivňuje podobu unijního práva, je Soudní dv r, a ne 

členské státy. Tato hypotéza byla dále rozd lena na dv  podhypotézy, a sice že: 1. 

Soudní dv r p i svém rozhodování v oblasti vnit ního trhu prosazuje prointegrační 

agendu Ětedy rozhoduje ve prosp ch usnadn ní volného pohybu), a to i navzdory 

preferencím členských stát ; a 2. členské státy nejsou schopny právní stav plynoucí z 

pro n  nežádoucí judikatury zvrátit ve sv j prosp ch prost ednictvím p ijetí nové 

legislativy. 

Platnost t chto podhypotéz pak byla ov ena na p ípadu občanství EU, 

konkrétn  sociálních práv ekonomicky neaktivních osob a p eshraničního poskytování 

zdravotní péče. První podhypotéza byla zkoumána analýzou čty  rozsudk  Soudního 

dvora v oblasti práv student  a osob hledajících práci a šesti rozsudk  týkajících se 

p eshraničního poskytování zdravotní péče. V první ad  bylo p itom určeno, jaká je 

v tom kterém p ípadu pozice členských stát , a ta byla následn  porovnána se záv ry 

Soudního dvora v konkrétních rozsudcích. Druhá podhypotéza pak byla ov ena 

prost ednicím zkoumání v návaznosti na judikaturu p ijatých sm rnic 2004/3Ř a 

2011/24, a to konkrétn  se zam ením na jejich ustanovení, která na soudní judikaturu 

navazovala. 

Práce prokázala, že první podhypotéza je s výhradami pravdivá. Soudní dv r 

vskutku prosazuje prointegrační agendu i navzdory preferencím členských stát , a to jak 

rozši ováním p sobnosti Smlouvy o ES ĚSFEUě, tak restriktivním p ístupem 

k omezením práv z ní plynoucích. Zároveň však Soudní dv r prokázal jistou 

shovívavost a p iznal členským stát m právo uplatňovat omezení, která jsou 

od vodn ná. 

Druhá podhypotéza byla naopak v práci s výhradou vyvrácena. Jak v p ípad  

práv ekonomicky neaktivních osob, tak v p ípad  práv občan  p i p ijímání p eshraniční 

zdravotní péče totiž členské státy p ijetím navazující sekundární legislativy – sm rnice 

2004/3Ř a sm rnice 2011/24 – dokázaly zvrátit pro n  nep íznivý stav a prosadit ve sv j 

prosp ch efektivní omezení práv občan , ať již praktickým vyloučením nárok  student  

a osob hledajících práci, nebo stanovením možnosti omezit hrazení p eshraniční 

ambulantní zdravotní péče, poskytované bez jejich p edchozího povolení. 

Lze tedy uzav ít, že na p íkladu práv ekonomicky neaktivních občan  EU a práv 

pacient  p i p ijímání p eshraniční zdravotní péče bylo prokázáno, že hlavním aktérem, 

který ovlivňuje podobu unijního práva, jsou členské státy, a nikoli Soudní dv r. 
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Summary 

This Master thesis deals with a relationship between the Court of Justice of the 

European Union and EU Member States. It builds on a theoretical debate on the nature 

of this relationship which has been held since the 1990s between the 

intergovernmentalists and the neofuncionalists. In particular, it presents key arguments 

of the most renowned scholars who have participated in this debate including a critic of 

their approaches. Between the two approaches, the thesis stands on the side of 

neofunctionalism which seems to be more appropriate for addressing the analysed issue. 

At the same time, the thesis stems from the research on judicial activism, in 

particular with relation to the Court of Justice, and presents its definitions, practical 

realisation, relevant problems and possible reactions of Member States. 

The aim of the thesis is to verify a hypothesis that the key actor who influences 

the shape of EU law is the Court of Justice and not Member States. To achieve it, the 

thesis uses two sub-hypotheses: 1. The Court of Justice while adjudicating in the area of 

Internal Market promotes a pro-integration agenda even against the preferences of 

Member States; 2. Member States are not able to reverse the state of law created by the 

for-them-undesirable case law. 

The hypothesis is verified on the cases of rights of EU citizens and of provision 

of cross-border health-care services, and on the subsequently adopted Directive 

2004/38/EC and Directive 2011/24/EU. The first sub-hypothesis is specifically verified 

by an analysis of Member States’ observations in proceedings before the Court of 

Justice compared with the judgments themselves in four cases dealing with rights of 

economically non-active persons and six cases on provision of cross-border health care. 

The second sub-hypothesis is verified by an analysis of provisions of the Directives 

which build on the case law of the Court of Justice. 

The first sub-hypothesis is found confirmed with a reservation as the Court of 

Justice indeed promoted a pro-integration agenda even against the preferences of 

Member States, however, at the same time it guaranteed Member States certain tools to 

protect their interests. The second sub-hypothesis, on the contrary, is found disproved as 

Member States both in the case of EU citizenship and in the case of health care on one 

hand accepted the applicability of EU Treaties in the specific areas, nevertheless, they 

were also able to adopt provisions in both directives which enabled them to effectively 
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restrict possible negative impacts. As a whole, the hypothesis is found disproved and the 

key position of Member States is confirmed. 
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