
Abstrakt 

 Kritérium „přístupu na trh“ je využíváno Soudním dvorem EU k výkladu pojmu 

omezení volného pohybu v rámci vnitřního trhu, resp. základních tržních svobod. Jak vyplývá 

z  rozsudku ve věci Komise v. Itálie (přípojné vozíky), základní myšlenkou kritéria je tvrzení, 

že jakékoliv opatření, které brání v přístupu na trh členského státu, spadá pod pojem omezení, 

a je tedy prima facie zakázanou překážkou základních tržních svobod neslučitelnou s právem 

EU, ledaže by takové omezení bylo ospravedlnitelné a přiměřené. Zdá se, že uplatňováním 

kritéria „přístupu na trh“ se SDEU odchýlil od své původní judikatury zejména v tom smyslu, 

že pro závěr o neslučitelnosti s právem EU již nevyžaduje, aby posuzované opatření bylo 

jakkoliv diskriminační. Naproti tomu je pro takový závěr SDEU dostačující, že dané opatření 

odrazuje ekonomické subjekty od přístupu na trh členského státu nebo činí přístup na trh 

méně atraktivní či obtížnější. 

 Interpretace pojmu omezení ve světle kritéria „přístupu na trh“ na jedné straně 

umožňuje SDEU prohloubit evropskou integraci a přispět tak k vytvoření a zajištění 

fungování vnitřního trhu, v rámci kterého budou veškerá omezení odstraněna. Na druhé straně 

však tato interpretace výrazně rozšiřuje rozsah pojmu omezení, a tedy obecně rozsah aplikace 

práva EU. Zejména pak umožňuje SDEU prohlásit za neslučitelné s právem EU obrovské 

množství opatření přijatých členskými státy, a tímto zásadně zasahuje do jejich autonomie. 

Nabízí se proto otázka: s ohledem na jeho rozsah, lze kritérium „přístupu na trh“ považovat za 

legitimní? 

 Pro účely zodpovězení této otázky si předkládaná práce klade za cíl poukázat na 

komplexnost tématu kritéria „přístupu na trh“ a postihnout nejzávažnější problémy s tímto 

tématem spojené. Práce nejdříve mapuje vývoj judikatury SDEU, který vyústil právě v přijetí 

výkladu pomocí kritéria „přístupu na trh“. Následně je kritérium rozebíráno s hlediska jeho 

rozsahu a možných ústavních základů obsažených ve Smlouvách. Závěrem je posouzeno 

z pohledu právní jistoty a perspektiv ekonomických subjektů a členských států. S ohledem na 

závažné důsledky používání kritéria SDEU dochází autorka práce k závěru, že pokud není 

kritérium přímo nelegitimní, pak je jeho legitimita minimálně značně diskutabilní. Bylo by 

tedy vhodné, aby SDEU použití tohoto kritéria přehodnotil. 

 


