
Střety legitimit v Evropské unii - abstrakt 

 

Ve své první části se práce nejprve zabývá samotným 

konceptem legitimity, přičemž vychází spíše ze sociologizujícho 

pojetí. Dále se soustředí na kritický přehled teoretických 

příspěvků k otázce legitimačního deficitu Evropské unie. Na 

základě rozboru různých teorií je formulována teze o 

nezastupitelnosti demokratické legitimity pro Unii a potřebě 

její tvorby i na unijní – transnacionální úrovni. Dále tato práce 

vychází ve své druhé části, zabývající se jednotlivými 

modalitami legitimity v EU, z té partie současné demokratické 

teorie, která se zabývá pojmem a fungováním demokratické 

reprezentace. 

Rámcem pro druhou část práce je převzatá mechanicko-

prostorová metafora čtyř modalit („vektorů“) legitimity 

(legitimace): legitimity nepřímé, parlamentní, technokratické a 

procedurální. Práce se soustředí na změny ve vyvážení těchto 

modalit v období po přijetí Lisabonské smlouvy. Kapitola 

týkající se nepřímé legitimity se věnuje teoretickým otázkám a 

soustředí se na institucionální a legislativní vývoj a rozbor 

relevantní judikatury německého Spolkového ústavního soudu a 

Soudního dvora EU. Největší prostor je věnován parlamentní 

legitimitě na pozadí pojmu substantivní reprezentace. Poměrně 

detailně se práce věnuje současné podobě unijního legislativního 

procesu zejména z hlediska jeho transparentnosti. Podobně je 

probíráno zapojení národních parlamentů do tvorby legislativy, 

respektive obecněji jejich role ve vytváření politické vůle a 

„mínění“ v Unii. Kapitola týkající se technokratické legitimity 

se zabývá především evropskou ekonomickou governance. V kapitole 

věnující se procedurální legitimitě je předmětem zájmu „vláda 

práva“ a právní stát jako ústavní hodnota Unie. Z tohoto pohledu 

si práce všímá krize právního státu v některých členských 



zemích. Dochází závěru, že Unie není schopna svá ústavní hodnoty 

dostatečně chránit.   

Na tomto základě práce nabízí určité normativní závěry. 

Nelze odhlížet od tvorby legitimity v procesech zastupitelské 

demokracie, popřípadě ji spojovat pouze s „národní“ úrovní. 

Plnohodnotná zastupitelská demokracie se neobejde bez 

viditelného politického soupeření v evropských otázkách, větší 

informovanosti a stále přítomné interakce zvolených zástupců 

s veřejností. Demokratické rozhodování na „národní“ a 

„nadnárodní“ úrovni nestojí proti sobě v logice hry s nulovým 

součtem. Přestože (žádoucí) směr je spatřován v posilování 

parlamentní legitimity, je třeba zároveň zachovat určitou 

přibližnou rovnováhu ve vztahu k ostatním formám (modalitám) 

v tom smyslu, že posilování parlamentní legitimity na unijní 

úrovni nemůže být jiné než postupné. 
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