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Úvod

Občanství Evropské unie vzniklo počátkem 90. let 20. století 
jako nový institut, který je symbolem překonání ekonomické-

ho charakteru evropské integrace, posunu Evropské unie směrem 
k politické unii a který představuje další krok směrem k federalizaci 
EU. Občanství EU přineslo občanům členských států EU některá 
nová práva (např. politická práva) a  našlo své výrazné uplatnění 
v judikatuře Soudního dvora EU. Význam a výhody unijního ob-
čanství plně vynikly v souvislosti s tzv. brexitem, kdy si část občanů 
Spojeného království uvědomila negativa vystoupení z EU právě na 
ztrátě unijního občanství. Občanství EU ovlivňuje také tradiční in-
stitut státního občanství členských států a  relativizuje exkluzivitu 
práv vyplývajících ze vztahu mezi státem a jeho občany. Samostat-
nou otázkou potom zůstává, kam se bude unijní občanství v bu-
doucnu ubírat.

Tato práce si neklade za cíl zpracovat občanství EU vyčerpáva-
jícím způsobem, protože jen stěžejní právo občanů EU vstupovat 
a  pobývat na území jiných členských států vydá na samostatnou 
monografii. Autorka se nicméně zaměří na nejvýznamnější otáz-
ky spojené s občanstvím EU a na souvislosti s právem ČR, neboť 
ucelenější monografie na toto téma zatím nebyla v českém prostře-
dí zpracována. Autorka si v rámci této práce položila tři základní 
výzkumné otázky. Občanství Unie se s ohledem na název tohoto 
institutu nabízí srovnávat s institutem státního občanství. První vý-
zkumná otázka proto zní, jaká je charakteristika unijního občanství 
v  komparaci s  tradičním institutem státního občanství. Zadruhé, 
již v raných letech evropské integrace Soudní dvůr zdůrazňoval, že 
Evropská společenství nejsou jen společenstvími států, ale také jed-
notlivců. Právo EU vždy kladlo důraz na postavení jednotlivce a je 
proto legitimní položit si otázku, jaký konkrétní přínos má zavede-
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