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Abstrakt 
 

 Cílem diplomové práce „Role Evropské rady v prelegislativní fázi evropského 

legislativního procesu“ je analyzovat postavení a vliv Evropské rady v době před 

oficiálním představením zákonodárné iniciativy ze strany Evropské komise v rámci 

legislativního procesu Evropské unie. Tato prelegislativní fáze tvorby evropské 

legislativy je významná, byť je pouze neformální. Cílem této práce je zjistit, jaký 

vliv má Evropská rada při nastolování agendy a do jaké míry se Komise při tvorbě 

legislativních návrhů inspiruje či dokonce následuje závěry Evropské rady. Podle 

mnoha autorů, na které tato práce odkazuje a na jejichž výzkum navazuje, totiž 

v posledních letech význam unijních summitů výrazně roste, a to zejména v období 

vážných politických či ekonomických krizí. Pozice Komise jakožto jediného 

navrhovatele unijní legislativy v takových chvílích ustupuje do pozadí a dává 

přednost vyjednávání kompromisů na úrovni hlav států a předsedů vlád členských 

zemí. Otázkou zůstává, zdali je tomu opravdu tak a do jaké míry je možno skutečně 

tvrdit, že v době celoevropských krizí je pozice Evropské komise jakožto unijní 

exekutivy oslabena natolik, že si sama bez „svolení“ a předchozí „konzultace“ 

s Evropskou radou netroufne sama vytvářet a navrhovat unijní legislativu. Pro 

zodpovězení této otázky nám poslouží analýza legislativních a nelegislativních 

návrhů, které se vztahují k řešení migrační krize.  

 
 

Abstract 
 

The aim of the master thesis “The role of the European Council in the pre-

legislative phase of the European legislative process” is to analyse position and 

influence of the European Council before proposing an official legislative proposal 

by the European Commission in the EU´s legislative process.  



 
 

This pre-legislative phase of a designing of a European legislation is important, 

though informal. The aim of this master thesis it to find out how strong is the 

European Council in an agenda setting when it comes to a European legislation and 

to what extent the Commission is inspired or follows the European Council´s 

conclusions when proposing a legislation. According to many authors who this thesis 

referring to and their research that this thesis follows, an importance and influence of 

the European Council has been growing a lot, recently. In their view, it has been 

happening primarily during serious political or economic crisis. The Commission´s 

position as the only official proposer of a European legislation weakens in that 

moments while influence of the EU summits grows. The question is if it is true and 

how much we can really argue that during European crisis the EU´s executive power 

is so weakened that it does not – without ex ante “permission” and ex ante 

“consultation” with the summits – allow itself to design and propose an EU 

legislation. For answering this question, we will analyse legislative and non-

legislative proposals that are related to the migration crisis. 
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Úvod  

V posledních několika letech můžeme mezi Evropany v souvislosti s Evropskou 

unií a pokračujícím integračním projektem pozorovat poměrně negativní nálady. Vnímání 

EU ze strany unijních občanů se od roku 2007, kdy vypukla finanční a hospodářská krize, 

postupně zhoršovalo, čím dál více z nich EU odmítalo či si minimálně nebyli jisti jejími 

pozitivy. Výsledky výzkumů veřejného mínění z první poloviny roku 2017 sice ukazují, že 

se tento trend opět pomalu obrací a že většina lidí začíná evropskou integraci opět vnímat 

jako něco výhodného. Čísla se však v jednotlivých členských státech značně liší. Například 

v České republice vnímá členství v EU pozitivně jen 33 % občanů. V rámci celé EU pak se 

členstvím své země v Unii souhlasí 57 % lidí. Ani to však stále nejsou čísla, která by 

převyšovala oblíbenost integračního projektu mezi Evropany z dob před ekonomickou 

krizí. (EURACTIV, 2017) S krizí eurozóny, otázkou řešení řeckého dluhu a nutností 

stabilizovat evropský bankovní sektor však nepřicházely jen pochyby ze strany Evropanů 

ohledně kladných stránek integračního procesu. S finanční a hospodářskou krizí v Unii 

narostla zejména moc intergovernmentalismu, tedy mezivládního vyjednávání. Reakce na 

takto rozsáhlé a náhlé problémy, které krize eurozóny přinesla, musely být pohotové, 

jednoznačné a dalo by se říci „politicky odvážné“. Těmto požadavkům však 

supranacionální úroveň vládnutí založená často na složitém technokratickém přístupu, 

ztělesněném v rozhodování Evropské komise, nevyhovovala. Životně důležitým prostorem 

pro řešení ekonomické krize se tak stala euroskupina a zejména pak Evropská rada. 

(Christiansen, 2016: 997) V důsledku toho pak ekonomická krize a zejména hledání jejího 

řešení Evropskou radu výrazně posílila (Bickerton et al. 2014: 1001-1002; Hillebrandt a 

Novak, 2016: 531) a ještě více zintenzivnila již dlouho trvající debaty ohledně vztahů mezi 

Evropskou komisí a Evropskou radou, tedy mezi supranacionalismem a 

intergovermentalismem, v rámci unijního rozhodování. Podle některých se díky krizi 

eurozóny Evropská rada dokonce stala středobodem rozhodování v EU. (de Schoutheete 

2012; Puetter 2012: 161) 

Se silnější pozicí Evropské rady (ER) však ruku v ruce přišlo také častější jednání 

tzv. za zavřenými dveřmi, bez účastni veřejnosti, která tak byla nucena formální závěry a 

rozhodnutí ER jen pasivně přijímat. A jelikož šlo mnohdy o rozhodnutí, která měla za 

následek přijímání úsporných opatření v nejvíce postižených státech, obraz EU se v očích 

Evropanů pomalu zhoršoval. A jednání za zavřenými dveřmi bez zapojování veřejnosti 

tomu příliš nepomáhala. (Alexandrova, Rasmussen, Toshkov, 2016: 605). „Rozšiřování 



 
 

 

netransparentního rozhodování a jeho nedůvěra ze strany občanů může být doložena 

nedávnou řeckou dluhovou krizí. Původní odpůrci úsporných opatření jako německá 

kancléřka Angela Merkelová nebo nizozemský předseda vlády Mark Rutte nakonec 

schválili uvolnění nových záchranných fondů, čímž však porušili volební slib.“ 

(Hillebrandt a Novak, 2016: 531) Představitelé členských států a zastánci „utajeného 

vyjednávání“ tento přístup obhajují termínem „space to think“, tedy nutností mít možnost 

vyjednávat neformálně, což má vést k efektivnímu rozhodování. (Hillebrandt a Novak, 

2016: 530) 

Pozici ER vůči ostatní institucím EU, zejména pak vůči Evropské komisi, však 

neposílila jen ekonomická krize vypuknuvší v roce 2007. Větší důraz na 

intergovernmentalismus a konsensuální vyjednávání na nejvyšší úrovni předpokládá také 

samotná Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009. Ta Evropskou radu 

posílila mimo jiné tím, že pro její fungování a rozhodování zřídila kontinuální a koherentní 

rámec, a to v osobě stálého předsedy Evropské rady voleného představiteli států na funkční 

období v délce dvou a půl let. ER je díky tomu schopná neustálého fungování, přičemž má 

větší možnost kontrolovat například Evropskou komisi nebo dále rozšiřovat své pole 

působnosti. „Jeden může očekávat, že Lisabonská smlouva povede k větší hierarchizaci 

vzájemných vztahů.“ (Bocquillon, Dobbels, 2014: 28) 

Podle mnohých odborníků se tak vztahy mezi vrcholnými unijními institucemi, 

zejména pak v rámci „unijní exekutivy“ v důsledku ekonomické krize a přijetí Lisabonské 

smlouvy změnily ve prospěch mezivládního vyjednávání v podobě summitů lídrů 

jednotlivých členských zemí, které tak získaly oproti supranacionálnímu vládnutí v EU 

zosobněnému Evropskou komisí silnější pozici v rámci rozhodovacího procesu (decision-

making process). Ve spojitosti s Evropskou radou, kde se celý rozhodovací proces koná za 

zavřenými dveřmi, pak mnozí komentátoři vyjádřili znepokojení nad tím, co sami vnímají 

jako rostoucí dominanci exekutivní moci a exekutivního rozhodování nebo jako rostoucí 

vliv prelegislativního procesu, který však mnohdy postrádá skutečnou politickou 

odpovědnost. (Hillebrandt a Novak, 2016: 528; Bocquillon a Dobbels, 2013; Curtin, 2014; 

Joerges a Weiner, 2013; Fabbrini a Puetter, 2016) Tento trend pak někteří nazývají 

„integračním paradoxem“, jelikož v rámci EU pociťují růst jejích pravomocí, avšak na úkor 

supranacionálních institucí. (Bickerton et al. 2014) 



 
 

 

I přes velký zájem odborníků je však otázka posilování Evropské rady na úkor 

Evropské komise v rámci rozhodovacího procesu v EU stále nedostatečně empiricky 

prozkoumána. Stěžejní otázkou je v tomto ohledu zkoumat v souvislosti se vztahem těchto 

dvou exekutivních těles EU roli ER v prelegislativní fázi legislativního procesu. Samotné 

rozhodování a přijímání legislativních návrhů Komise mají ve své moci, zejména pak po 

přijetí Lisabonské smlouvy, Rada Evropské unie jakožto typický příklad mezivládního 

rozhodování a Evropský parlament jakožto dobrý příklad rozhodování nadnárodního. 

Evropská komise však byla vždy považována za tu instituci, která se jako jediná může 

chlubit legislativní iniciativou. A dle primárního práva EU je tomu tak i nadále. To ona má 

v rámci nastolování unijní agendy (agenda-setting) de iure hlavní slovo, to ona předkládá 

legislativní návrhy a v případě jejich schválení dohlíží na jejich aplikaci a dodržování 

členskými státy. Jak nám ale ukázala ekonomická krize, role Evropské rady se tehdy 

výrazně posílila. Rozhodování Komise bylo upozaděno a ER se svými vágně 

formulovanými pravomocemi měla na řešení krize a na celý integrační proces zásadní vliv. 

(Alexandrova, Rasmussen, Toshkov, 2016: 606; Alexandrova et al. 2012) Evropská rada se 

tak podle některých v poslední době skutečně stala institucí, která má zásadní – i když stále 

pouze neformální – roli v rámci nastavování unijní agendy a tedy v rámci prelegislativní 

fáze legislativního procesu. (Alexandrova, Rasmussen, Toshkov, 2016: 611) Za dobu své 

existence se tak toto tělesno de facto posunulo od pouhé funkce arbitra směrem ke 

skutečnému nastolování agendy spojené s důležitými aspekty fungování EU. (Nugent 2010; 

Rasmussen 2007; Werts 2008) 

Otázkou však zůstává, zdali bylo období ekonomické krize v tomto ohledu 

výjimkou a Evropská komise si v otázce nastolování agendy uchovává primární pozici, 

nebo se Evropská rada skutečně stává v  EU dominantní silou i po jejím překonání. Stěžejní 

je v tomto ohledu na základě empirického výzkumu zjistit, jak se od dob ekonomické krize 

vyvíjí vztahy mezi Evropskou radou a Evropskou komisí při řešení zásadních politicko-

ekonomických otázek. Respektive je třeba zjistit, zdali má v případě nastolování agendy 

v rámci prelegislativní fáze legislativního procesu silnější pozici Evropská rada, nebo 

Evropské komise. Jak totiž ve svém výzkumu, na který budu v této práci primárně 

navazovat, uvádějí autoři Bocquillon a Dobbels, „Smlouvy explicitně vylučují jakoukoli 

legislativní funkci z rukou EU a právo legislativní iniciativy ponechávají čistě v rukou 

Evropské komise. Na papíře je tedy rozdělení pravomocí v rámci legislativního nastolování 

agendy poměrně jasné. (…) Avšak ve skutečnosti je zde velký rozdíl mezi ustanoveními 



 
 

 

Smluv de iure a mezi rolí Evropské rady de facto.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 21), což 

ve své odborné publikaci zmiňuje i Wessel. (Wessels forthcoming, 2014). Dosavadní 

empirické výzkumy totiž naznačují, že smluvní ustanovení ve skutečnosti nezabraňují 

Evropské radě v nastolování legislativní agendy, a to poměrně do velkých detailů, což často 

vede ke sporům mezi ER a Komisí. (Corona et al. 2012; Werts 2008) 

Konceptualizace vzájemných vztahů 

Než přejdeme k samotné metodologii výzkumu, je dobré si stručně přiblížit, jaké 

mezi sebou vlastně Evropská rada a Evropská komise v minulosti měla – a v současnosti 

má – vztahy. Diskuze ohledně přelévání moci mezi ER a Komisí se datují již od 70. let 

minulého století, tedy od doby, kdy se političtí představitelé členských zemí Evropských 

společenství začali pravidelně scházet, aby neformálně diskutovali politické směřování 

evropské integrace. (Bulmer and Wessels 1987: 109; Johnston 1994: 23) S přijetím 

Lisabonské smlouvy a s výše zmíněným vytvořením postu stálého předsedy ER však tyto 

debaty nabyly nových rozměrů. (Bocquillon a Dobbels, 2014: 21) V době před přijetím 

Lisabonské smlouvy se v odborných kruzích dokonce hovořilo o tom, že „stálý předseda by 

se mohl stát potenciálním rivalem předsedy Komise (…) a Komise by tak mohla ztratit svůj 

vliv, a to zejména v případě, kdy nebude mít dobré vztahy s důležitými hlavními městy“. 

(CEPS, 2007: 32)  

Na vzájemný vztah mezi Evropskou radou a Komisí se ve své odborné publikaci 

s názvem An elephant on the 13th floor of the Berlaymont: European Council and 

Commission relations in legislative agenda setting zaměřují již citovaní autoři Bocquillon a 

Dobbels. Jak již bylo uvedeno, zmínění autoři zdůrazňují, že Evropská rada de iure nemá 

žádné legislativní pravomoci, de facto je však v nastolování legislativní agendy (tedy 

v rámci prelegislativní fáze legislativního procesu) poměrně dost silná. V první řadě je však 

třeba rozlišit dvě úrovně nastolování agendy, a to formální a neformální.  

„Pravomoc formálního nastolování agendy je spojena s procesní schopností vytvořit 

a předložit legislativní návrhy, což je definováno institucionálními pravidly.“ (Bocquillon a 

Dobbels, 2014: 21) V tomto ohledu Komise vystupuje jako „nezbytný nastolovatel agendy“ 

(conditional agenda setter). (Tsebelis a Kreppel, 1998) V rámci této formální stránky věci 

má tak Komise jako jediná právo navrhovat právní akty, avšak musí vzít v úvahu i 

preference Rady a Evropského parlamentu. Evropská rada je v takovém případě upozaděna. 



 
 

 

Existuje však ještě druhý, neformální pohled na nastolování unijní agendy. Ta 

umožňuje aktérovi (principal) nastolovat věcnou agendu, tj. definovat, upřednostňovat a 

rámcovat témata, o nichž se následně bude jednat a která by se měla přetavit do formálních 

legislativních návrhů. (Kingdon, 1984; Princen, 2007) „Neformální nastolování agendy 

předchází předkládání návrhů a přispívá k vytváření jak jejich formy, tak jejich následného 

obsahu.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 21) A právě toto neformální nastolování agendy, 

které Smlouvy ve svých ustanoveních nepředpokládají, bude předmětem tohoto výzkumu.  

Pokud jde o samotné vztahy mezi těmito dvěma výkonnými institucemi EU, autoři 

Bocquillon a Dobbels přicházejí celkem se čtyřmi možnými typy vzájemných vztahů. Tato 

typologie vychází z metody principal-agent model a z metody joint agenda setting 

approach (společný přístup v nastolování agendy). Oběma výše uvedeným modelům se 

budeme blíže věnovat v metodologické části této práce, nyní je však třeba stručně nastínit, 

že v případě principal-agent model máme co dočinění s hierarchickým postavením 

institucí, kdy jedna instituce má vyšší postavení a doslova „úkoluje“ instituci postavenou 

níže. V případě joint agenda setting model si jsou obě instituce rovny a vzájemně při 

nastolování agendy spolupracují. Oba modely pak představují jakési weberovské ideální 

typy. K vytvoření čtyřdimenzionální typologie pak postačí, když mezi tyto nezávislé 

proměnné přiřadíme konfliktní a kooperativní faktor, tedy případy, kdy spolu 

v jednotlivých modelech instituce spolupracují a přijímají jej a případy, kdy modely 

instituce nepřijímají a snaží se je změnit. Ve výsledku tedy vzniknout čtyři možné typy 

vzájemných vztahů mezi Evropskou radou a Evropskou komisí, které znázorňuje 

následující tabulka. Příkladem prvního scénáře je „poslušná Komise“ (S1, obedient 

Commission), v případě druhého scénáře jde o „vzpouzející se Komisi“ (S2, runaway 

Commission). Třetí scénář představuje „vzájemně se posilující partnerství“ (S3, mutually 

reinforcing partnership), čtvrtý scénář pak „soutěživé nastolování agendy“ (S4, agenda 

setting competition). (Bocquillon a Dobbels, 2014: 27-28) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabulka 1: Čtyři typy vzájemných vztahů mezi Evropskou radou a Evropskou komisí 

principal – agent model  joint agenda setting model  

Kooperativní   (S1) Poslušná Komise    (S3) Posilující se partnerství 

Konfliktní   (S2) Vzpouzející se Komise  (S4) soutěživé nastolování agendy 

 

Metodologie (principal agent, joint approach, case 

studies) 

Jak je uvedeno výše, ve svém výzkumu, který se bude snažit nalézt odpověď na 

otázku, zdali má v případě (neformálního) nastolování agendy v rámci prelegislativní 

fáze legislativního procesu silnější pozici Evropská rada, nebo Evropské komise, budu 

navazovat na empirický výzkum dvojice autorů Bocquillon a Dobbels. V něm tito autoři 

zkoumali celkem tři případy zásadních politických a ekonomických otázek posledních let, 

které Evropská unie řešila. V jejich rámci pak aplikovali výše zmíněné modely principal-

agent a joint agenda setting approach (Bennett a George, 2005), kdy analyzovali politické 

dokumenty, legislativní návrhy, politické proklamace, informace Komise, závěry 

evropských summitů, tiskové zprávy a rozhovory s vysoce postavenými lobbisty a 

představiteli ER i Komise. Tímto způsobem vytvořili poměrně podrobnou analýzu celého 

procesu řešení těchto politicko-ekonomických krizí včetně výsledných a přijatých řešení, 

přičemž každý proces následně zařadili do své typologie vzájemných vztahů.  

 Prvním příkladem (case study), kterým se v tomto ohledu zabývali, byla reforma 

klimatického a energetického balíčku z roku 2008 (tedy v době před přijetím Lisabonské 

smlouvy), dalším byla výše zmíněná krize eurozóny (respektive reforma ekonomické 

vládnutí započatá v roce 2010), třetím pak reforma schengenského prostoru z roku 2011. 

V této práci však bude tento kvalitativní výzkum posunut do současnosti, přičemž mezi 

další zkoumané case studies, na které se budu snažit aplikovat modely principal – agent  a 

joint agenda setting approach, přidám řešení stále přetrvávající migrační krize, řešení 

ukrajinské krize a proces vystupování Británie z EU.  
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Úvod 

 

V posledních několika letech můžeme mezi Evropany v souvislosti s Evropskou 

unií a pokračujícím integračním projektem pozorovat poměrně negativní nálady. Vnímání 

EU ze strany unijních občanů se v posledních letech v důsledku dvou rozsáhlých krizí 

postupně zhoršovalo, čím dál více občanů EU odmítalo či si minimálně nebyli jisti jejími 

pozitivy. První takovou krizí byla krize hospodářská a dluhová, druhou pak krize migrační. 

Už s krizí eurozóny, otázkou řešení řeckého dluhu a s nutností stabilizovat evropský 

bankovní sektor však nepřicházely jen pochyby ze strany Evropanů ohledně kladných 

stránek integračního procesu. S finanční a hospodářskou krizí v Unii narostla zejména moc 

intergovernmentalistického způsobu rozhodování neboli mezivládního vyjednávání. 

Reakce na takto rozsáhlé a náhlé problémy, které krize eurozóny přinesla, musely být 

pohotové, jednoznačné a dalo by se říci „politicky odvážné“. Těmto požadavkům však 

supranacionální úroveň vládnutí založená často na složitém technokratickém přístupu, 

ztělesněném v rozhodování Evropské komise, nevyhovovala. Životně důležitým prostorem 

pro řešení ekonomické krize se tak stala euroskupina1 a zejména pak Evropská rada2. 

(Christiansen, 2016: 997) V důsledku toho ekonomická krize a zejména hledání jejího 

řešení Evropskou radu výrazně posílila (Bickerton et al., 2014: 1001-1002; Hillebrandt a 

Novak, 2016: 531) a ještě více zintenzivnila již dlouho trvající debaty ohledně vztahů mezi 

Evropskou komisí a Evropskou radou, tedy mezi supranacionalismem jakožto nadnárodním 

způsobem vládnutí a rozhodování a intergovermentalismem jakožto mezivládním 

způsobem rozhodování a vládnutí. Podle některých se díky krizi eurozóny Evropská rada 

dokonce stala středobodem rozhodování v EU. (de Schoutheete 2012; Puetter 2012: 161) 

 Se silnější pozicí Evropské rady však ruku v ruce přišlo také častější jednání tzv. za 

zavřenými dveřmi, bez účastni veřejnosti, která tak byla nucena formální závěry a 

rozhodnutí evropských summitů jen pasivně přijímat. A jelikož šlo mnohdy o rozhodnutí, 

která měla za následek přijímání úsporných opatření v nejvíce postižených státech, obraz 

EU se v očích Evropanů pomalu zhoršoval. A jednání za zavřenými dveřmi bez zapojování 

veřejnosti tomu příliš nepomáhala. (Alexandrova, Rasmussen, Toshkov, 2016: 605) 

                                                             
1 Společná jednání ministrů financí zemí eurozóny 
2 Společná jednání hlav států a předsedů vlád členských zemí EU, tzv. summity. Kromě vrcholných 
představitelů členských států se jich účastní taktéž předseda Evropské rady a předseda Evropské komise. Pro 
úspěšné přijetí formálních závěrů je však v drtivé většině případů třeba shodný postoj politických lídrů všech 
zemí. 
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„Rozšiřování netransparentního rozhodování a jeho nedůvěra ze strany občanů může být 

doložena nedávnou řeckou dluhovou krizí. Původní odpůrci úsporných opatření jako 

německá kancléřka Angela Merkelová nebo nizozemský předseda vlády Mark Rutte 

nakonec schválili uvolnění nových záchranných fondů, čímž však porušili volební slib.“ 

(Hillebrandt a Novak, 2016: 531) Představitelé členských států a zastánci „utajeného 

vyjednávání“ tento přístup obhajují termínem „space to think“, tedy nutností mít možnost 

vyjednávat neformálně, což má vést k efektivnímu rozhodování. (Hillebrandt a Novak, 

2016: 530) Občané EU však vnímali, že na prosazování poměrně přísných ekonomických 

opatření v nejvíce zasažených zemích mají výrazný podíl zejména mezinárodní věřitelé, 

kteří na vládní představitele vyvíjejí poměrně velký tlak. Samotné rozhodování o přijímání 

těchto opatření se tak dělo jednak pod vlivem silného lobbingu mezinárodních věřitelů, 

jednak v rámci uzavřených jednání hlav států a předsedů vlád členských zemí. 

 Pravdou je, že jednání za zavřenými dveřmi probíhala v rámci summitů od počátku. 

Témata jednání jsou předem známá a novináři mají možnost se politiků ptát na jejich 

postoje, a to jak před samotným jednáním, tak po něm. Ekonomická krize však ukázala, že 

propast mezi veřejností a politickým rozhodováním na nejvyšší úrovni ztělesněném 

Evropskou radou přeci jen existuje. Vícestupňový unijní rozhodovací systém je často 

spojován s demokratickým deficitem a slabým odpovědnostním mechanismem. Důsledkem 

je podle kritiků odklon politiky od představ voličů či nedostatečné propojení s tím, co chce 

veřejnost, s tím, co politický systém ve skutečnosti nabízí. (Hobolt a Tilley, 2014; Follesdal 

a Hix, 2006) A právě tento odklon a nesoulad mezi veřejností a rozhodováním Evropské 

rady v „režimu space to think“ se naplno projevil v průběhu hospodářské krize. 

„Ekonomická krize posloužila jako spouštěč pro další nespokojenost. Občané se 

shromažďovali v ulicích měst mnohých evropských zemí, aby protestovali proti úsporným 

opatřením odsouhlaseným na unijní úrovni.“ (Alexandrova, Rasmussen, Toshkov, 2016: 

605) Jednání za zavřenými dveřmi tedy není novinkou, míra nevole ze strany veřejnosti se 

však v tomto ohledu projevila celkem výrazně. A proto je na místě se nyní ptát, jak silnou 

pozici má v okamžicích krizí jednání Evropské rady, tedy jednání čistě na mezivládní 

úrovni, nicméně za zavřenými dveřmi bez možnosti jejich demokratické kontroly ať už ze 

strany Evropského parlamentu či ze strany jiných přímo nebo nepřímo volených politiků, 

kteří by ztělesňovali klasickou politickou opozici. 

Na paměti je ovšem třeba mít i fakt, že za „zavřenými dveřmi“ probíhá i jednání 

Evropské komise. V případě summitů je ale tento proces daleko méně kontrolovaný a 
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hlavně kontrolovatelný, než je tomu v případě Komise. Evropskou komisi jakožto 

exekutivní orgán EU je možno podle primárního práva EU odvolat, a to ze strany 

Evropského parlamentu. Kontrolní role unijních zákonodárců vůči exekutivě je tak v tomto 

ohledu poměrně silná. Stejně tak legislativní návrhy reforem a balíčků a obecně 

zákonodárných iniciativ Komise jsou následně podrobeny povětšinou řádnému 

legislativnímu procesu, který zahrnuje jak Radu EU, tak Evropský parlament. Případné 

neformální návrhy Evropské rady sice musí oficiálně posvětit Komise a vytvořit tak 

oficiální legislativní návrh taktéž jdoucí skrze legislativní proces. Evropskou radu však 

ztělesňují vrcholní představitelé vlád členských zemí. Radu EU jakožto nedílnou součást 

legislativního procesu pak ztělesňují ministři těchto vlád, což kontrolní mechanismus 

ztěžuje a tím i oslabuje. Pokud by bylo pravdou, že se Evropská rada skutečně stala oním 

zmíněným středobodem rozhodování v EU – i když třeba jen v době krizí – je na místě se 

ptát, co jednání a rozhodování Evropské rady vlastně kontroluje. 

Pozici summitů vůči ostatní institucím EU, zejména pak vůči Evropské komisi, však 

neposílila jen ekonomická krize vypuknuvší v roce 2007. Větší důraz na mezivládní a 

konsensuální vyjednávání na nejvyšší úrovni předpokládá také samotná Lisabonská 

smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009. Ta Evropskou radu posílila mimo jiné tím, 

že pro její fungování a rozhodování zřídila kontinuální a koherentní rámec, a to v osobě 

stálého předsedy Evropské rady voleného představiteli států na funkční období v délce 

dvou a půl let. Evropská rada je díky tomu schopná neustálého fungování, přičemž má větší 

možnost kontrolovat například Evropskou komisi nebo dále rozšiřovat své pole působnosti. 

„Jeden může očekávat, že Lisabonská smlouva povede k větší hierarchizaci vzájemných 

vztahů.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 28) 

Podle mnohých odborníků se tak vztahy mezi vrcholnými unijními institucemi, 

zejména pak v rámci „unijní exekutivy“ v důsledku ekonomické krize a přijetí Lisabonské 

smlouvy změnily ve prospěch mezivládního vyjednávání v podobě summitů lídrů 

jednotlivých členských zemí, které tak získaly oproti supranacionálnímu vládnutí v EU 

zosobněnému Evropskou komisí silnější pozici v rámci tzv. decision-making procesu. Ve 

spojitosti s Evropskou radou pak mnozí komentátoři vyjádřili znepokojení nad tím, co sami 

vnímají jako rostoucí dominanci exekutivní moci a exekutivního rozhodování nebo jako 

rostoucí vliv prelegislativního procesu, který však mnohdy postrádá skutečnou politickou 

odpovědnost a kontrolu. (Hillebrandt a Novak, 2016: 528; Bocquillon a Dobbels, 2013; 

Curtin, 2014; Joerges a Weiner, 2013; Fabbrini a Puetter, 2016) Tento trend někteří 
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nazývají „integračním paradoxem“, jelikož v rámci EU pociťují růst jejích pravomocí, 

avšak na úkor supranacionálních institucí. (Bickerton et al., 2014) 

I přes velký zájem odborníků je však otázka posilování Evropské rady na úkor 

Evropské komise v rámci rozhodovacího procesu v EU stále nedostatečně empiricky 

prozkoumána. Stěžejní otázkou je v tomto ohledu zkoumat v souvislosti se vztahem těchto 

dvou exekutivních těles EU roli Evropské rady v prelegislativní fázi legislativního procesu. 

Samotné rozhodování a přijímání legislativních návrhů Komise mají ve své moci, zejména 

pak po přijetí Lisabonské smlouvy, Rada Evropské unie jakožto typický příklad 

mezivládního rozhodování a Evropský parlament jakožto dobrý příklad rozhodování 

nadnárodního. Evropská komise však byla vždy považována za tu instituci, která se 

prakticky jako jediná může chlubit zákonodárnou iniciativou, i když jisté výjimky v tomto 

ohledu existují3. A dle primárního práva EU je tomu tak i nadále. Komise má v rámci 

nastolování unijní agendy (agenda-setting) de iure hlavní slovo, to ona předkládá 

legislativní návrhy a v případě jejich schválení dohlíží na jejich aplikaci a dodržování 

členskými státy. Jak nám ale ukázala ekonomická krize, role Evropské rady se tehdy 

výrazně posílila. Rozhodování Komise bylo upozaděno a Evropská rada se svými vágně 

formulovanými pravomocemi měla na řešení krize a na celý integrační proces zásadní vliv. 

(Alexandrova, Rasmussen, Toshkov, 2016: 606; Alexandrova et al. 2012) Evropská rada se 

tak podle některých v poslední době skutečně stala institucí, která má zásadní – i když stále 

pouze neformální – roli v rámci nastolování unijní agendy, a to především v rámci 

prelegislativní fáze legislativního procesu. (Alexandrova, Rasmussen, Toshkov, 2016: 611) 

Za dobu své existence se tak toto těleso de facto posunulo od pouhé funkce arbitra a 

určovatele obecných směrů integrace směrem ke skutečnému nastolování agendy spojené 

s důležitými a velmi konkrétními aspekty fungování EU. (Nugent 2010; Rasmussen 2007; 

Werts 2008) Tento fakt spojený s nedostatkem formálních kontrolních mechanismů, které 

by se podle primárního práva na Evropskou radu zaměřily, nám následně ukazuje, že je na 

místě zkoumat, jak je pozice summitů v rámci unijního rozhodování vlastně silná. 

                                                             
3 Zákonodárnou iniciativu mají v určitých případech i členské státy nebo některé jiné orgány EU. Čl. 76 písm. 
b) SFEU například stanoví, že skupina členských zemí (minimálně čtvrtina) může navrhnout legislativní akt 
v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech či v oblasti policejní spolupráce. Pokud jde o jiné orgány EU, 
ty mohou navrhnout legislativní akt pouze ve věcech, které se bezprostředně dotýkají jejich fungování. 
Právo zákonodárné iniciativy tak mají v omezené míře i Evropský parlament (blíže čl. 223, 226 a 228 SFEU), 
Evropská centrální banka (blíže čl. 129 SFEU), Soudní dvůr EU (blíže čl. 257 a 281 SFEU a čl. 13 a 64 Statutu 
Soudního dvora) nebo Evropská investiční banka (blíže čl. 308 SFEU). (Tomášek a kol., 2013: 199-200) 
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Otázkou ale zůstává, zdali bylo období ekonomické krize v tomto ohledu výjimkou 

a Evropská komise si v otázce nastolování agendy uchovává primární pozici, nebo se 

Evropská rada skutečně stává v EU dominantní silou i po jejím překonání. Stěžejní je 

v tomto ohledu na základě empirického výzkumu zjistit, jak se od dob ekonomické krize 

vyvíjí vztahy mezi Evropskou radou a Evropskou komisí při řešení zásadních politicko-

ekonomických otázek. Respektive je třeba zjistit, zdali má v případě nastolování agendy 

v rámci prelegislativní fáze legislativního procesu silnější pozici Evropská rada, nebo 

Evropská komise. Jak totiž ve svém výzkumu, na který budu v této práci primárně 

navazovat, uvádějí autoři Bocquillon a Dobbels, „Smlouvy explicitně vylučují jakoukoli 

legislativní funkci z rukou Evropské rady a právo legislativní iniciativy ponechávají 

v rukou Evropské komise. Na papíře je tedy rozdělení pravomocí v rámci legislativního 

nastolování agendy poměrně jasné. (…) Avšak ve skutečnosti je zde velký rozdíl mezi 

ustanoveními Smluv de iure a mezi rolí Evropské rady de facto.“ (Bocquillon a Dobbels, 

2014: 21), což ve své odborné publikaci zmiňuje i Wessels. (Wessels, 2014). Dosavadní 

empirické výzkumy naznačují, že ustanovení Smluv ve skutečnosti nezabraňují Evropské 

radě v nastolování legislativní agendy, a to poměrně do velkých detailů, což často vede ke 

sporům mezi summity a Komisí. (Corona et al., 2012; Werts, 2008) Jak již bylo zmíněno 

výše, Komise může být dle Smluv odvolána. O kontrole rozhodování Evropské rady však 

v rámci primárního práva nenajdeme žádnou zmínku, a to zejména z důvodu, že její 

postavení a zejména rozhodování je stále do velké míry neformálního rázu. 

 Pro zodpovězení uvedené výzkumné otázky je nejdříve zapotřebí podívat se blíže na 

formální podobu vzájemných vztahů mezi Evropskou radou a Komisí, přičemž bude 

důležité si alespoň stručně nastínit současný stav odborného poznání této problematiky. 

V další části práce si podrobně představíme konceptuálně-teoretické uchopení výzkumu a 

blíže popíšeme výzkum již zmíněné dvojice autorů Pierra Bocquillona a Mathiase 

Dobbelse, na který tato práce přímo navazuje. Po konceptuální a teoretické části bude 

představena metodologie mého výzkumu, na kterou naváže již samotný výzkum zaměřený 

na prelegislativní fázi legislativního procesu EU v rámci hledání řešení migrační krize. 

V závěrečné části práce budou zjištěné výsledky porovnány s koncepcí a s výsledky práce 

Bocquillona a Dobbelse, díky čemuž bychom měli být schopni nalézt odpověď na otázku, 

zdali má v případě nastolování agendy v prelegislativní fázi legislativního procesu silnější 

pozici Evropská rada, nebo Komise.  
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1. Vztahy Evropské rady a Evropské komise 
 

Než přejdeme k samotné konceptualizaci a metodologii výzkumu, je dobré si 

stručně přiblížit, jaké mezi sebou Evropská rada a Evropská komise v minulosti měla – a 

v současnosti má – vztahy. Diskuze ohledně přelévání moci mezi Evropskou radou a 

Komisí se datují již od 70. let minulého století, tedy od doby, kdy se političtí představitelé 

členských zemí Evropských společenství začali pravidelně scházet, aby neformálně 

diskutovali politické směřování evropské integrace. (Bulmer and Wessels 1987: 109; 

Johnston 1994: 23) S přijetím Lisabonské smlouvy a s vytvořením postu stálého předsedy 

Evropské rady však tyto debaty nabyly nových rozměrů. (Bocquillon a Dobbels, 2014: 21) 

V době před přijetím Lisabonské smlouvy se v odborných kruzích dokonce hovořilo o tom, 

že „stálý předseda by se mohl stát potenciálním rivalem předsedy Komise (…) a Komise 

by tak mohla ztratit svůj vliv, a to zejména v případě, kdy nebude mít dobré vztahy 

s důležitými hlavními městy“. (CEPS, 2007: 32)  

 Existence výraznějších tenzí mezi Evropskou radou a Evropskou komisí ale nepřišla 

až s přijetím Lisabonské smlouvy. Prvotní institucionalizace schůzek na nejvyšší úrovni 

(summitů) se uskutečnila v roce 1974 (když pomineme neformálnější podobu setkávání od 

roku 1961). A už tehdy se objevily názory, že se jedná o ohrožení pozice Komise, zejména 

pak jejího monopolu a nezávislosti v nastolování unijní agendy. (Bulmer a Wessels, 1987: 

109; Johnston, 1994: 23) „Existovaly obavy, že Komise se stane pouhým administrativním 

tělesem, které bude uvádět v život rozhodnutí hlav států a předsedů vlád. Toho se obávaly 

zejména menší státy, které Komisi tradičně vnímaly jako partnera a protiváhu jejich větších 

protějšků.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 23) S vyjednáváním o evropské ústavě a následně 

s úspěšným vyjednáním Lisabonské smlouvy se tyto obavy začaly objevovat znovu, a to 

především z důvodu vytvoření pozice stálého předsedy Evropské rady, což byla myšlenka 

větších států s cílem zvýšit konzistenci a efektivitu práce Evropské rady (Blavoukos et al., 

2007: 238; Eggermont, 2012: 26) Nový post podle některých dokonce zvýšil také 

personální rivalitu vysoce postavených osobností, a to předsedy Evropské rady a předsedy 

Evropské komise. (Werts, 2008: 172-175) Nové institucionální nastavení v první řadě 

stanovuje potřebu vyšší míry koordinace mezi unijními orgány, a to včetně Evropské rady a 

Komise. Tuto praxi však žádná ustanovení blíže neupřesňují. Procesní pravidla summitů 

vágně upravuje čl. 2 odst. 3, který říká, že předseda by měl „usilovat o úzkou spolupráci a 

koordinaci s předsednictvím Rady a s předsedou Komise, konkrétně pak pomocí 
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pravidelných setkání.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 24; Evropská rada, 2009: čl. 2 odst. 3) 

Otázkou ale zůstává, jakou formu může tato snaha o větší spolupráci a vzájemnou 

koordinaci nabýt.  

1.1 Postavení a působnost Evropské rady 

 

Evropská rada neboli evropský summit se poprvé konal v Paříži v roce 1961, tehdy 

však ještě na naprosto neformálním základě. Od roku 1969 se hlavy států a předsedové vlád 

členských zemí (tehdejšího Společenství) setkávají na pravidelné bázi. Tato setkávání „na 

nejvyšší úrovni“ se postupně ukážou jako velice přínosná. Z toho důvodu jsou schůzky pod 

oficiálním názvem „Evropská rada“ zakotveny v Jednotném evropském aktu z roku 1986. 

Výraznější změny a zejména posílení postavení Evropské rady ale přinesla až Lisabonská 

smlouva z roku 2009. 

Evropská rada je podle ní jednou ze sedmi hlavních orgánů EU a jejím primárním 

úkolem je na základě ustanovení čl. 15 Smlouvy o EU (SEU) dávat „Unii nezbytné podněty 

pro její rozvoj“ a vymezovat „její obecné politické směry a priority“. (SEU, 2016: čl. 15) 

Stejně tak je v tomto článku výslovně uvedeno, že Evropská rada nevykonává žádnou 

legislativní funkci. Klasickým jazykovým výkladem tohoto ustanovení bychom tedy mohli 

dojít k jasnému závěru, že role Evropské rady je v rámci legislativního procesu nulová, 

nicméně prostý výklad primárního práva v tomto případě nestačí. Evropskou radu totiž i 

nadále tvoří hlavy států a předsedové vlád členských zemí, tedy nejvyšší a nejsilnější 

ústavní činitelé jednotlivých zemí. Součástí summitů jsou sice i jeho předseda a stejně tak 

předseda Evropské komise, ti se však konečného hlasování, při kterém se přijímají 

konkrétní závěry, neúčastní, respektive nehlasují. Jednání se většinou účastní i vysoký 

představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a úvodní slovo obvykle dostává 

předseda Evropského parlamentu. (SFEU, 2016: čl. 235 odst. 2) Váhu rozhodnutí Evropské 

rady navíc přidává i fakt, že v drtivé většině případů je v rámci „summitů“ rozhodováno 

jednomyslně. Neformální síla tohoto orgánu je tedy značná. Předmětem této práce je pak 

určit, jak je tato neformální moc velká a jak ovlivňuje celkový legislativní proces v EU 

zejména pak během řešení politických a ekonomických krizí.  

Lisabonská smlouva nově zavedla post stálého předsedy Evropské rady, který je 

volen jejími členy (tentokrát kvalifikovanou většinou) na dobu dva a půl roku. Zvolen 

přitom může být nanejvýš dvakrát po sobě. Stejným způsobem je předseda Evropskou 

radou i odvolatelný. Čl. 15 odst. 6 SEU stanoví, že předseda Evropské radě předsedá a vede 
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její jednání, zajišťuje přípravu a kontinuitu jednání, usiluje o usnadnění soudržnosti a 

konsensu uvnitř tohoto orgánu a po každém zasedání summitu předkládá zprávu 

Evropskému parlamentu. (SEU, 2016: čl. 15)  

SEU o působnosti a pravomocích pojednává i v čl. 26 a 27, kde stanoví, že 

Evropské rada „určuje strategické zájmy Unie, stanoví cíle a vymezuje obecné směry 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně věcí souvisejících s obranou“. (SEU, 

2016: čl. 26) Stejně tak Evropské rada přijímá nezbytná rozhodnutí. Čl. 42 SEU pak 

Evropské radě výslovně přiznává významnou pravomoc v oblasti společné bezpečnostní a 

obranné politiky, přičemž může rozhodnout o společné obraně. (SEU, 2016: čl. 42) Víc o 

fungování, působnosti a pravomocích tohoto orgánu však v primárním právu nenajdeme. 

Její největší síla tudíž pramení z její neformální autority a síly, kterou primární právo EU 

nevymezuje.  

Stejně tak se v ustanoveních primárního práva týkajících se Evropské rady 

nedočteme nic o tom, jaká je formální podoba vztahů mezi tímto orgánem a Evropskou 

komisí. Výjimku představuje výběr kandidáta na voleného předsedu Evropské komise a 

jmenování vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečností politiku, který je 

zároveň místopředsedou Komise. Evropská rada se na základě smluv schází dvakrát za půl 

roku, nicméně zejména během ekonomické a dluhové a také během migrační krize jsme 

mohli být svědky častějších jednání. Třeba jen roce 2015 se unijní lídři sešli čtyřikrát. 

Mimoto se ale uskutečnily také tři zvláštní summity eurozóny a tři mimořádné summity na 

téma migrace. (Evropský parlament, 2017a) I to je důkazem, že neformální, přesto však 

faktický vliv summitů na rozhodování v rámci EU je třeba blíže zkoumat. Zejména pak ony 

neformální summity v průběhu migrační krize mohly (ale nemusely) mít významný vliv na 

následné rozhodování Komise jakožto téměř výlučného orgánu se zákonodárnou 

iniciativou4. Pro důležitost takového empirického výzkumu pak mluví i fakt, že Evropská 

rada „často žádá Komisi o předložení zpráv pro účely přípravy jejích zasedání, nicméně 

stále častěji o přípravu těchto dokumentů žádá vlastní služby“. (Evropský parlament, 

2017a) Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, Evropská rada svůj neformální vliv 

vůči Komisi posílila zejména během hospodářské a dluhové krize vypuknuvší v roce 2007.5 

                                                             
4 Viz. poznámka pod čarou č. 3. 
5 Za zmínku však stojí i velmi výrazný vliv evropských summitů při vytváření víceletého finančního rámce. 
Evropská rada totiž svým postojem podobu následného nařízení výrazně ovlivní, a to zejména z důvodu, že 
jej musí schválit vedle Evropského parlamentu také Rada EU, tedy zástupci jednotlivých vlád členských zemí. 
Stále silnější roli pak Evropská rada získává i při vytváření obsahu a směřování tzv. evropského semestru.  
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„Od roku 2009 se kvůli krizi státních dluhů stala zasedání Evropské rady a evropské 

summity hlavními činiteli v oblasti řešení důsledků celosvětové bankovní krize.“ 

(Evropský parlament, 2017a) 

Členové Evropské rady se však mohou mimo řádné a mimořádné summity setkávat 

i na tzv. neformálních summitech. Typickým příkladem může být tzv. Bratislavský summit 

v září 2016 konaný právě ve slovenské metropoli. V určitých případech se pak Evropská 

rada může sejít s cílem uzavření mezivládní smlouvy. V takovém případě má summit 

podobu čistě mezivládní schůzky všech, nebo jen některých členů Unie. Takové mezivládní 

smlouvy ale nejsou součástí práva EU.  

Vedle určování obecných směrů vývoje evropské integrace, vcelku konkrétních a 

poměrně silných pravomocí v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a velkého 

neformálního vlivu v hospodářské oblasti je pak na místě zmínit rozhodující vliv summitu 

v otázce rozšiřování EU.  

1.2 Postavení a působnost Evropské komise 
 

V porovnání s Evropskou radou stanovují Smlouvy působnost a pravomoci 

Evropské komise poměrně dost jasně a konkrétně. Právním základem je čl. 17 SEU a dále 

čl. 234, 244, 250 a 291 SFEU. Komise je prakticky jediným orgánem EU, který 

disponuje právem zákonodárné iniciativy6. Stejně tak jsou jí svěřeny významné pravomoci 

v oblasti hospodářské soutěže nebo obchodní politiky. Jedná se o orgán zastupující a 

vykonávající moc exekutivní, který tvoří stále ještě sbor 28 komisařů, jeden za každý 

členský stát.7 Lisabonská smlouva však v souvislosti s Komisí zavedla celou řadu 

významných změn. Jedna z nejdůležitějších se týká způsobu jmenování jejího předsedy, 

kterého navrhuje Evropská rada kvalifikovanou většinou. Navrženého kandidáta poté musí 

zvolit Parlament většinou hlasů všech svých členů. (SEU, 2016: čl. 17 odst. 7) Předseda 

Komise si následně vybere všech 27 dalších komisařů, kteří jsou navrženi jednotlivými 

členskými státy. Celá Komise musí být následně schválena Parlamentem. Po oficiálním 

schválení přichází na řadu jmenování Evropskou radou, ke které postačí kvalifikovaná 

většina.  

                                                             
6 Viz. poznámka pod čarou č. 3. 
7 Na základě Lisabonské smlouvy měl k 1. listopadu 2014 počet komisařů klesnout, konkrétně mělo jít o 
počet 2/3 počtu členských zemí. Ustanovení Smlouvy ovšem dává Evropské radě možnost stanovit počet 
členů Komise (čl. 17 odst. 5 SEU), čehož evropský summit využil a v roce 2009 rozhodl, že Komise bude mít i 
nadále tolik komisařů, kolik je členských států.  
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Funkční období Komise je pětileté a shoduje se s funkčním obdobím Evropského 

parlamentu, kterému je Komise na základě čl. 234 SFEU odpovědná. „Je-li návrh na 

vyslovení nedůvěry přijat většinou dvou třetin odevzdaných hlasů a většinou všech členů 

Evropského parlamentu, členové Komise kolektivně odstoupí ze svých funkcí a vysoký 

představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odstoupí ze své funkce 

v Komisi.“ (SFEU, 2016: čl. 234) Každý z komisařů má na starosti určitou politickou 

oblast a řídí s ní přímo související administrativní útvary, tzv. generální ředitelství (DG´s). 

Celkově má Komise k dispozici celkem 33 generálních ředitelství a 11 zvláštních útvarů a 

služeb. Rozhodnutí Komise v drtivé většině přijímá většinou hlasů všech svých členů. 

(SEU, 2016: čl. 250)   

Jednotlivé pravomoci Komise lze pro přehlednost rozdělit do tří hlavních skupin (Evropský 

parlament, 2017b): 

A) Právo iniciativy 

B) Pravomoc dohlížet na uplatňování práva Unie 

C) Prováděcí pravomoci  

D) Regulatorní a poradní pravomoci  

Evropská komise díky svému právu zákonodárné iniciativy (SEU, 2016: čl. 17 odst. 

2) vytváří legislativní návrhy (konkrétně jde o návrhy nařízení a směrnic), které následně 

předkládá ke schválení Evropskému parlamentu a Radě Evropské Unie. Vedle 

legislativních aktů Komise navrhuje i unijní rozpočet. Pominout ovšem nejde ani výlučnou 

pravomoc vyjednávat mezinárodní dohody se třetími zeměmi, což se projevuje zejména 

(ale nejen) v oblasti obchodní politiky. V rámci práva iniciativy však Komise může 

vydávat rovněž (nezávazná) doporučení nebo stanoviska, a to v oblasti hospodářské a 

měnové unie (EMU) a v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP).  

Pokud jde o pravomoc dohlížet na uplatňování práva Unie, tak Smlouvy Komisi 

ukládají povinnost zajistit, řádné uplatňování unijních předpisů a provádění rozhodnutí. 

(Evropský parlament, 2017b) Nejčastějším nástrojem, kterým tuto pravomoc Komise 

vykonává, je tzv. řízení o porušení povinnosti, jehož výsledkem může být za určitých 

okolností i rozhodnutí Soudního dvora EU (SDEU) o uvalení sankcí ve formě paušální 

částky nebo penále na členský stát. Komise dále disponuje pravomocemi svěřenými 
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Smlouvami, Parlamentem a Radou EU a na základě Lisabonské smlouvy také 

pravomocemi vydávat nelegislativní akty s obecnou působností, které jsou vydávány 

v přenesené působnosti. Pokud jde o regulatorní a poradní pravomoci, Komise jimi 

disponuje jen zřídka. Typickým příkladem takových pravomocí přibližuje ustanovení čl. 

106 SFEU, „který Komisi zmocňuje k uplatňování pravidel Unie u veřejných podniků a 

podniků pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a k tomu, aby 

dle potřeby členským státům předkládala vhodné směrnice či rozhodnutí.“ (Evropský 

parlament, 2017b)  

1.3 Současný stav poznání 
  

Hlavním úkolem Evropské rady je tedy určovat obecný směr evropské integrace a 

přinášet EU impulsy a vedení pro její další vývoj. Tento pohled je však značně 

zjednodušující, a to zejména podle autorů Pierra Bocquillona a Mathiase Dobbelse. 

„Smlouvy neupravují možnost překryvu kompetencí a institucionálních soubojů 

v nastolování legislativní agendy.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 22) Problém autoři vidí 

mimo jiné v článku 15 SEU, který výslovně stanoví Evropské radě působnost v rámci 

určování obecných směrů integrace. Ustanovení je podle nich v rozporu s čl. 17 odst. 3 

SEU, který stanoví, že Komise vykonává svou odpovědnost naprosto nezávisle a určuje, že 

Komise by neměla vyžadovat ani přijímat instrukce od žádné vlády či jiné instituce nebo 

jiného orgánu. (SEU, 2016: čl. 15 a 17) Formálně je tedy Komise prakticky jediným a 

výlučným navrhovatelem unijní agendy v rámci legislativního rozhodování8. Je čistě na 

Komisi, aby se rozhodla, jestli představí návrh, nebo ne. Stejně tak si může zvolit vhodné 

načasování a obsah. To ale ostatním orgánům nebrání v neformálním zasahování do této 

činnosti. (Bocquillon a Dobbels, 2014: 22) Ve svém důsledku tak Evropská rada nejenže 

udává obecný směr integrace, ale snaží se do nastolování agendy zapojit mnohem 

konkrétněji, a to například v podobě požadavků na vytváření zpráv a návrhů, přičemž 

poměrně konkrétně stanovuje způsoby, jak je vytvořit, jaký obsah jim dát a jakých závěrů 

se mají dobrat. (Eggermont, 2012: 104-118). Někteří pak tvrdí, že iniciační síla Komise 

byla Evropskou radou narušena. (Christiansen, 2012: 235; Corona et al., 2012: 2-3; 

Wessels a Höing, 2013) Bocquillon a Dobbels (2014: 23) se pak domnívají, že krize 

eurozóny tuto pozici Evropské rady ještě posílila, s čímž souhlasí i de Schoutheete (2012) 

nebo Puetter (2012: 161). 

                                                             
8 Viz. poznámka pod čarou č. 3. 
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Podle čl. 17 odst. 1 SEU má Komise prosazovat obecný zájem Unie a k tomuto 

účelu činit potřebné kroky. (SEU, 2016: čl. 17) „Jsou zde příklady toho, kdy vedení 

Komise bylo v rámci nastolování agendy stěžejní: od Delorsova projektu jednotného trhu, 

přes celou oblast unijní legislativy na ochranu životního prostředí až po známé směrnice 

týkající se délky pracovní doby nebo registrace, hodnocení a autorizace chemikálií.“ 

(Bocquillon a Dobbels, 2014: 23) V poslední době se však podle nich pozice Komise 

v oblasti nastolování agendy, která následně ovlivňuje to, co budou Rada EU a Evropský 

parlament schvalovat v rámci legislativního procesu, mění ve prospěch Evropské rady. 

Důvodem je především Lisabonská smlouva, která z Evropské rady učinila oficiální orgán 

EU. Summity mají podle Smlouvy poskytovat a určovat obecný politický směr a priority 

EU. Nic o legislativních funkcích summitů ustanovení Smluv neříká, což značí, že role 

Evropské rady je od role Evropské komise značně odlišná. Primární právo však nezamezuje 

Evropské radě a jejímu předsedovi nastavovat unijní agendu neformálně, zato však velmi 

konkrétně, což podle Bocquillona a Dobbelse často vede k tenzím s Komisí. (Bocquillon a 

Dobbels, 2014: 20) 

Na tuto problematiku se autoři Bocquillon a Dobbels zaměřili mimo jiné i v 

odborné publikaci z roku 2014 nesoucí poněkud zvláštní název An elephant on the 13th 

floor of the Berlaymont? European Council and Commission relations in legislative 

agenda setting. Právě na tuto publikaci a zejména výzkum v ní představený bude přímo 

navazovat i tato práce. I z toho důvodu je na místě si výzkum této dvojice autorů a zejména 

jeho výsledky blíže představit.  

Při hledání odpovědi na otázku, jaké vztahy mezi Evropskou radou a Evropskou 

komisí v rámci unijního nastolování agendy (agenda setting) panují, se autoři rozhodli 

zaměřit na tři zásadní případy (case studies) posledních let. Prvním je přijetí rozsáhlého 

tzv. energetického a klimatického balíčku. Druhým zkoumaným případem je reforma 

ekonomického vládnutí reagující na hospodářskou, dluhovou a bankovní krizi vypuknuvší 

v roce 2007. Třetím případem pak je reforma schengenského prostoru. Tato práce má 

následně za cíl jejich výzkum prohloubit a rozšířit, a to tím, že se pokusí odpovědět na 

otázku, jaké vztahy panovaly mezi těmito orgány během hledání řešení migrační krize, 

konkrétně pak v souvislosti s přijímáním konkrétních legislativních i nelegislativních 

návrhů, které měly za cíl problém migrační krize vyřešit či ji minimálně zmírnit.  
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Pole autorů, kteří se faktickou či formální podobou institucionálního uspořádání 

mezi Evropskou radou a Komisí odborně zabývají, je však mnohem širší. Zájem mezi 

odborníky budí například otázka, ve kterých politických oblastech je silnější Evropská rada 

a ve kterých naopak Komise (Alexandrova, 2017a; Puetter, 2011; Schoeller, Guidi a 

Karagiannis, 2017; Thaler, 2016). Stranou pozornosti ovšem nezůstává ani debata týkající 

se meziinstitucionálních vztahů obecně (Christiansen, 2011; Costello a Thomson, 2013; 

Dür, Mateo a Thomas, 2010). Problematika vzájemných vztahů mezi Evropskou radou a 

Komisí je ale mnohdy natolik komplexní a spletitá, že autoři se ve svém výzkumu zaměřují 

pouze na jeden z těchto výkonných orgánů EU. Zájem tak vzbuzuje například otázka, do 

jaké míry je vlastně Komise schopná politického vedení EU a kde leží její meze (Nugent, 

2007; Deckarm, 2016; Haverland, de Ruiter a Van de Walle, 2016; Kassim, Connolly et. 

al., 2016) či jaké aspekty ovlivňují a především limitují rozhodování Evropské rady 

(Tallberg a Johansson, 2008; Crum, 2009; Alexandrova, Rasmussen a Toshkov, 2016; 

Tömmel, 2017; Glencross, 2016) Lze tedy říci, že výzkum zaměřený na institucionální 

uspořádání formálních i neformálních vztahů mezi Evropskou radou a Komisí je rozsáhlý, 

pravdou ovšem zůstává, že podoba vztahů mezi těmito orgány v rámci řešení migrační 

krize – která je předmětem této práce – je stále nedostatečně empiricky uchopena. (Maricut, 

2017) 

2. Konceptuálně-teoretická část 

2.1  Výzkumné modely 

2.1.1 Principal – agent model 

 

Teorie zvaná principal – agent (tedy ve volném překladu řídící a podřízený), kterou 

užívají již zmínění autoři Bocquillon a Dobbels, jejichž výzkum si představíme níže, je 

teorie využívána především v politologii a ekonomii. Známá je také pod názvem agency 

dilemma (dilema podřízeného) či agency problem (problematika podřízeného). Situace 

principal – agent se vztahuje na situace, kdy jeden subjekt (principal) má možnost svým 

jednáním ovlivnit postavení či pozici druhého subjektu (agent). „Podřízený“ je takovým 

rozhodnutím či jednáním „řídícího“ vázán a ovlivňován. Příkladem může být jednání 

podřízeného v zastoupení nadřízeného subjektu, nebo jednání jeho jménem. Na základě 

hierarchického vztahu se při takovém jednání v zastoupení musí podřízený řídit zájmy 

řídícího, jehož jménem jedná. Teorie se tak soustředí na situace, kdy je podřízený (agent) 
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odpovědný za své jednání nadřízenému (principal), jeho cílům a rozhodnutím. Z tohoto 

důvodu je tato teorie často aplikována na institucionální rámec fungující na principu 

hierarchického postavení jednotlivých subjektů, které v takovém institucionálním rámci 

jednají. Typickým příkladem takového prostředí jsou instituce politické, které jsou 

definovány vztahy nadřízenosti a podřízenosti už ze své povahy, tedy z důvodu, že 

ztělesňují a aplikují veřejnou moc. „Teorie principal – agent se stala široce využívaným 

paradigmatem pro analýzu veřejné odpovědnosti. Důvodem je zejména to, že tato teorie 

poskytuje flexibilní rámec pro modelování nespočetných možností institucionálního 

uspořádání a porovnává případy, které vyvolávají žádoucí chování podřízených subjektů.“ 

(Gailmard, 2012: 2) 

Typickým příkladem je situace, kdy podřízený jedná jménem řídícího a v jeho 

zájmu či pod jeho příkazy z důvodu, že řídící subjekt je v hierarchickém postavení výše než 

subjekt podřízený a má větší pravomoci. Může však nastat také situace, kdy je vliv řídícího 

subjektu (principal) větší jen díky silnějšímu neformálnímu postavení, což bude mimo jiné 

předmětem zkoumání v této práci. Sean Gailmard ve své publikaci s názvem Accountability 

and Principal-Agent Models zmiňuje, že při aplikaci tohoto modelu na konkrétní situaci či 

institucionální uspořádání je třeba se ptát na tři základní otázky, a to a) co mohou podřízení 

konat a jaký dopad bude mít jejich jednání na řídícího, b) co může konat řídící a jak to 

ovlivní podřízeného a c) kdo jsou řídící a kdo jsou podřízené subjekty. (Gailmard, 2012: 3-

4) 

Vzhledem k výše popsanému se aplikace tohoto modelu na posouzení vztahů mezi 

Evropské rady a Komisí přímo nabízí, což ve své publikaci s názvem The principal-agent 

approach and the study of the European Union: promise unfulfilled? připomínají i autoři 

Hussein Kassim a Anand Menon. „Principal – agent model představuje významnou cestu 

k pochopení komplexních vztahů a interakcí, které charakterizují Unii.“ (Kassim a Menon, 

2003: 121) Zároveň však zdůrazňují, že potenciál tohoto modelu ještě zdaleka nebyl 

naplněn. A právě zkoumání mocenské pozice Evropské rady a Komise je pro tuto práci 

stěžejní. Aplikací modelu principal – agent totiž dojdeme k odpovědi na otázku, zdali jsou 

si tyto instituce v době zkoumaných krizí opravdu ve vztahu nadřazenosti a podřízenosti a 

jaké následky tento vztah může mít pro další fáze legislativního procesu EU. Pokud jde 

konkrétně o zkoumání jednotlivých návrhů na řešení migrační krize, aplikováním principal 

– agent modelu se budeme snažit dobrat k závěru, zdali je při návrzích na řešení krize a při 

následné realizaci těchto řešení silnější Evropská rada, nebo Komise. Jinými slovy se 
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budeme snažit zjistit, zdali Komise při představování legislativních návrhů na řešení 

migrační krize jen následuje závěry a názory Evropské rady, či vytváří své vlastní návrhy, 

které nemají s postoji summitů žádnou spojitost. V prvním případě by se Komise řadila 

spíše do pozice podřízeného (agent), ve druhém případě by stála spíše v pozici řídícího 

subjektu (principal). 

2.1.2 Společný přístup v nastolování agendy (joint agenda setting approach) 

 

Při zkoumání vztahů mezi Evropskou radou a Komisí však můžeme velmi rychle 

dojít k závěru, že pouhá aplikace modelu principal – agent, který předpokládá mezi 

institucemi vztah nadřízenosti a podřízenosti, nestačí. Při pohledu na velmi komplexní 

vztahy v rámci institucionálního uspořádání (nejen) EU je proto třeba v případě potřeby 

využít i jiný model, který a priori nevyžaduje hierarchickou strukturu. Takovým modelem 

je tzv. joint agenda setting approach, který bychom mohli volně přeložit jako společný 

přístup v nastolování agendy. „Principal – agent model samotný nedostačuje na posouzení 

komplexních vztahů mezi Evropskou radou a Komisí. Takové delegační teorie zdůrazňují 

hierarchické a často konfliktní aspekty vztahů mezi členskými státy a nadnárodními 

institucemi a často přehlíží jakoukoli spolupráci.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 26) A před 

tímto zjednodušením problémů varují i Kassim a Menon (2003: 134). Podle nich jsou v 

mnoha případech vztahy mezi Evropskou radou a Evropskou komisí spíše rovnocenné a 

obousměrné, kdy spolu tyto orgány spíše spolupracují a vztahy nejsou antagonistické. 

V případě, že během zkoumání konkrétních případů dojdeme k závěru, že vztahy mezi 

subjekty jsou spíše kooperativní a nikoli hierarchické, je na místě aplikovat právě model 

společného přístupu v nastolování agendy. 

S teorií nastolování agendy (agenda setting) se můžeme velmi často setkat 

především v mediálním prostředí, hlavně v oblasti masových médií ve spojitosti 

s ovlivňováním veřejného mínění. „Teorie agenda setting vychází z předpokladu, že důraz 

a význam, který je ze strany médií přikládán určitému problému, ovlivňuje způsob, jakým 

tento problém vnímá a přijímá publikum.“ (Šuláková, 2010: 237) Média podle tohoto 

konceptu mají možnosti a mechanismy, díky kterým mohou určovat, „o čem publikum 

přemýšlí a které otázky vnímá jako nejdůležitější“ (Šuláková, 2010: 237), což ve své 

publikaci s názvem Agenda Setting: Nastolování agendy, masová média a veřejné mínění 

uvádí Maxwell McCombs. (McCombs, 2009) Naprosto stejné principy však při aplikaci 

tohoto modelu platí i v případě politologie. V našem případě jen namísto médií přicházejí 
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politické orgány a instituce (tedy Evropská rada a Komise), na místo publika pak přichází 

občané EU. „Obě instituce jsou při prosazování svých myšlenek vzájemně závislé jedna na 

druhé (…) Evropská rada potřebuje Evropskou komisi k zahájení legislativního procesu a 

ke kontrole implementace jejích rozhodnutí. Komise však při prosazování svých postojů 

potřebuje podporu nejvyšší politické úrovně.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 26) Aplikace 

tohoto modelu tedy nastává v situaci, kdy se oba orgány navzájem potřebují, přičemž chtějí 

své okolí, tedy občany, ale i další orgány EU, přesvědčit, že jejich návrhy jsou ty správné a 

že je žádoucí je v řádném legislativním procesu přijmout.  

Jak bude popsáno níže, při aplikaci těchto modelů se můžeme setkat se čtyřmi různými 

způsoby chování zkoumaných aktérů. Pokud při výzkumu předkládání a vytváření návrhů 

na řešení migrační krize dojdeme na základě níže popsané metody content analysis 

k závěru, že v daném případě mezi zkoumanými orgány skutečně existoval hierarchický 

vztah, zakotvíme v modelu principal – agent. V rámci tohoto vztahu však mohou nastat 

dvě situaci, a to případ, kdy se podřízená strana (agent) moci a vlivu nadřízeného subjektu 

(principal) vzpouzí, nebo případ, kdy podřízená strana plní přání řídícího subjektu bez 

větších problémů. Zjednodušeně řečeno můžeme při aplikaci modelu dojít ke vzájemnému 

kooperativnímu, nebo naopak konfliktnímu vztahu. Stejné možnosti nám nabízí i aplikace 

modelu společného nastolování agendy. I v tomto případě je na místě zjišťovat, zdali se 

některý z orgánů nesnaží získat převahu a prosadit své návrhy bez ohledu na postoj druhé 

strany. Podrobněji si tuto koncepci představíme na výzkumu autorů Bocquillona a 

Dobbelse. 

2.2 Koncepce autorů Bocquillona a Dobbelse 
 

Jak již bylo uvedeno, autoři Bocquillon a Dobbels zdůrazňují, že Evropská rada de 

iure nemá žádné legislativní pravomoci, de facto je však v nastolování legislativní agendy 

(tedy v rámci prelegislativní fáze legislativního procesu) poměrně dost silná. Pro zjištění 

toho, jaké mocenské vztahy mezi Evropskou radou a Komisí v rámci nastolování unijní 

agendy (tedy jinými slovy v rámci prelegislativní fáze legislativního procesu EU) při 

přijímání tří zmíněných reforem panují, se autoři rozhodli využít modely principal – agent 

a joint agenda setting approach. V první řadě je ale třeba rozlišit dvě úrovně nastolování 

agendy, a to formální a neformální. Hned poté bude třeba podrobněji představit jednak 

konceptuálně-teoretický rámec výzkumu, a to včetně vysvětlení využitých modelů a užité 

metodologie.  
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 „Pravomoc formálního nastolování agendy je spojena s procesní schopností vytvořit 

a předložit legislativní návrhy, což je definováno institucionálními pravidly.“ (Bocquillon a 

Dobbels, 2014: 21) V tomto ohledu Komise vystupuje jako „nezbytný nastolovatel agendy“ 

(conditional agenda setter). (Tsebelis a Kreppel, 1998) V rámci této formální stránky věci 

má tak Komise v zásadě výlučné právo navrhovat právní akty, avšak musí vzít v úvahu i 

preference Rady a Evropského parlamentu. Evropská rada je v takovém případě upozaděna. 

 Existuje však ještě druhý, neformální pohled na nastolování unijní agendy. Ta 

umožňuje řídícímu aktérovi (principal) nastolovat věcnou agendu, tj. definovat, 

upřednostňovat a rámcovat témata, o nichž se následně bude jednat a která by se měla 

přetavit do formálních legislativních návrhů. (Kingdon, 1984; Princen, 2007) „Neformální 

nastolování agendy předchází předkládání návrhů a přispívá k vytváření jak jejich formy, 

tak jejich následného obsahu.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 21) A právě toto neformální 

nastolování agendy, které Smlouvy ve svých ustanoveních nepředpokládají, bude 

předmětem tohoto výzkumu.  

 Pokud jde o samotné vztahy mezi těmito výkonnými institucemi EU, Bocquillon a 

Dobbels přicházejí celkem se čtyřmi možnými typy vzájemných vztahů. Tato typologie 

vychází z modelů principal-agent a joint agenda setting approach (společný přístup 

v nastolování agendy). Oběma výše uvedeným modelům se budeme blíže věnovat níže, 

nyní je však třeba stručně nastínit, že v případě principal-agent model máme co dočinění 

s hierarchickým postavením institucí, kdy jedna instituce má vyšší postavení a doslova 

„úkoluje“ instituci postavenou níže. V případě joint agenda setting approach si jsou obě 

instituce rovny a vzájemně při nastolování agendy spolupracují. Oba modely pak 

představují jakési weberovské ideální typy. K vytvoření čtyřdimenzionální typologie pak 

postačí, když mezi tyto nezávislé proměnné přiřadíme konfliktní a kooperativní faktor, tedy 

případy, kdy spolu v jednotlivých modelech instituce spolupracují a přijímají jej a případy, 

kdy modely instituce nepřijímají a snaží se je změnit. Ve výsledku tedy vzniknout čtyři 

možné typy vzájemných vztahů mezi Evropskou radou a Evropskou komisí, které 

znázorňuje následující tabulka. Příkladem prvního scénáře je „poslušná Komise“ (S1, 

obedient Commission), v případě druhého scénáře jde o „vzpouzející se Komisi“ (S2, 

runaway Commission). Třetí scénář představuje „vzájemně se posilující partnerství“ (S3, 
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mutually reinforcing partnership), čtvrtý scénář pak „soutěživé nastolování agendy“ (S4, 

agenda setting competition)9. (Bocquillon a Dobbels, 2014: 27-28) 

 

Tabulka č. 1: Čtyři typy vzájemných vztahů mezi Evropskou radou a Evropskou 

komisí 

 

Principal – agent model Joint agenda setting model 

Kooperativní 
(S1) Poslušná Komise  

(obedient Commission) 
(S3) Posilující se partnerství 

(mutually reinforcing partnership) 

Konfliktní 
(S2) Vzpouzející se Komise 

(runaway Commission) 

(S4) Soutěživé nastolování 
agendy 

(agenda setting competition) 

Zdroj: Bocquillon a Dobbels, 2014: 27 

  

Konceptualizace vzájemných vztahů, jak jej ve svém výzkumu představili autoři 

Bocquillon a Dobbels, bude pro tuto práci stěžejní. Po provedení vlastního výzkumu, který 

bude nejen navazovat na výzkum zmíněných autorů, ale taktéž jej bude značně rozšiřovat, 

budu své výsledky porovnávat s výše představenou čtyřdimenzionální konceptualizací 

vzájemných vztahů mezí Evropskou radou a Komisí. Jinými slovy řečeno, čtyři typy podob 

vzájemných vztahů budu postupně aplikovat na výsledky mého výzkumu, který se bude 

snažit nalézt odpověď na otázku, zdali má v případě (neformálního) nastolování agendy 

v rámci prelegislativní fáze legislativního procesu silnější pozici Evropská rada, nebo 

Evropská komise. 

V rámci svého výzkumu autoři aplikovali zmíněné modely principal-agent a joint 

agenda setting approach (Bennett a George, 2005), kdy analyzovali politické dokumenty, 

legislativní návrhy, politické proklamace, informace Komise, závěry evropských summitů, 

tiskové zprávy a rozhovory s vysoce postavenými lobbisty a představiteli Evropské rady i 

Komise. Tímto způsobem vytvořili poměrně podrobnou analýzu celého procesu řešení 

zkoumaných politicko-ekonomických krizí včetně výsledných a přijatých řešení, přičemž 

                                                             
9 Ve svém výzkumu, který bude navazovat na výzkum zmíněné dvojice autorů, budu představenou typologii 
využívat. 
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každý proces následně zařadili do své typologie vzájemných vztahů popsaných výše. Právě 

jejich zvolená typologie bude základem pro celý můj výzkum.  

Autoři chtěli v první řadě získat odpověď na otázku, za jakých okolností mohou 

jednotlivé vzájemné vztahy převažovat a za jakých okolností spíše ustupují do pozadí. Za 

tímto účelem si stanovili dvě možná východiska svého zkoumání, které následně 

porovnávají v případových studiích. Prvním východiskem je určení, odkud návrh na řešení 

krize či zásadní politické nebo ekonomické otázky pochází. Jednak může přijít „shora“, 

tedy od Evropské rady, která přímo volá či nabádá po konkrétním kroku přijatém na úrovni 

EU, a to v reakci na nějakou událost. Může však jít i o situaci, kdy prvotní impuls 

k vytvoření návrhu či k přijetí konkrétního kroku vyšel z Evropské komise či z jiného 

orgánu EU, nicméně tento „navrhovatel“ následně žádá Evropskou radu o dodatečné 

neformální schválení celého procesu. (Princern a Rhinard, 2006) V prvním případě jedná 

Evropská rada z pozice „řídícího“ (principal). Důvodů může být více od tlaku veřejného 

mínění, přes tlak médií až po jiné specifické okolnosti. Při druhé možnosti, tedy v rámci 

iniciativy „zdola“, přichází v první řadě na scénu odborníci, byrokraté, ale také politici. 

V tomto případě má Komise více prostoru k vytváření obsahu návrhu, jejího rámce či 

k budování koalic na podporu návrhů. V tomto případě tak může žádat o ad hoc svolení 

Evropské rady, nicméně rozhodně to není její povinností. Hypotéza autorů je v tomto 

případě taková, že: 

1) V případě reakce na nějakou rozsáhlou krizi se vztahy mezi Evropskou radou a 

Evropskou komisí blíží modelu principal – agent se vším, co k tomuto vztahu 

náleží. V případě, kdy není řešená otázka natolik citlivá, vztahy se blíží spíše 

modelu společného nastolování agendy (joint agenda setting approach). 

(Bocquillon a Dobbels, 2014: 28) 

Druhým východiskem pro jejich zkoumání je situace spojená s novým 

institucionálním uspořádáním, které přinesla Lisabonská smlouva. V tomto smyslu se 

vztahy (vedle probíhajících krizí) taktéž posunuly spíše k variantě principal – agent 

modelu, kdy roli řídícího sehrává Evropská rada. Podle této hypotézy Lisabonská smlouva 

vedla k více hierarchickému vztahu, přičemž období před jejím přijetí dávalo Komisi více 

prostoru v rámci nastolování agendy. (Bocquillon a Dobbels, 2014: 28) Hypotéza autorů je 

v tomto případě taková, že: 
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2) V období před Lisabonskou smlouvou tíhly vztahy mezi Evropskou radou a Komisí 

spíše směrem ke společnému nastolování agendy (joint agenda setting approach). 

V období po přijetí Lisabonské smlouvy se však vztahy více blíží nastavení 

hierarchickému, tedy nastavení v rámci principal – agent modelu. (Bocquillon a 

Dobbels, 2014: 28) 

Jelikož se tato práce zaměří pouze na období hledání řešení migrační krize, bude 

pro nás relevantní pouze hypotéza první, která říká, že v období závažných politických či 

ekonomických krizí se vzájemné vztahy blíží modelu principal-agent, kdy Evropská rada 

přebírá úlohu řídícího subjektu. Druhou hypotézu týkající se přijetí Lisabonské smlouvy by 

mělo smysl verifikovat pouze v případě, kdybychom zkoumali jak situaci před jejím 

vstupem v platnost, tak po jejím nabytí. V této práci se však zaměříme pouze na migrační 

krizi vypuknuvší v roce 2015 a budeme tudíž ověřovat pouze platnost první hypotézy.  

Výsledky provedeného výzkumu podle autorů potvrdily obě představené hypotézy. 

Reforma klimatické a energetické politiky a následné přijetí rozsáhlého balíčku 

legislativních návrhů se uskutečnila v roce 2008, tedy ještě před vstupem Lisabonské 

smlouvy v platnost, přičemž autoři došli k závěru, že vztahy mezi Evropskou radou a 

Komisí tehdy skutečně fungovaly na bázi společného nastolování agendy (joint agenda 

setting approach), a to ve spojitosti s kooperativním přístupem k tomuto modelu. 

Konkrétně tedy šlo o typ vztahů „vzájemně se posilujícího partnerství“ (mutually 

reinforcing partnernship, S3). (Bocquillon a Dobbels, 2014: 29-30; Buchan, 2009: 114) 

Zcela jiná situace nastala jednak se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, jednak 

také s vypuknutím světové hospodářské krize v roce 2007 a na ní navazující krizí 

dluhovou. „Závěry Evropské rady a prohlášení hlav států a předsedů vlády eurozóny10 

jasně ukazují zapojení nejvyššího politického stupně do nastolování unijní legislativní 

agendy.“ (Bocquillon a Dobbels, 2014: 31) Závěry setkání euroskupiny z 25. března 1010, 

která se finanční a dluhovou krizí zabývala, dokonce obsahují následující slova: 

„Došli jsme k závěru, že Evropská rada musí zlepšit ekonomické vládnutí Evropské 

unie a navrhujeme proto, aby zvýšila svou roli v ekonomické koordinaci a v definování 

strategie růstu EU. (…) Žádáme předsedu Evropské rady, aby založil, ve spolupráci 

s Komisí, platformu zahrnující zástupce členských států, rotující předsednictví a Evropskou 

                                                             
10 Jinými slovy se jedná o setkáni tzv. euroskupiny, tedy nejvyšších představitelů zemí platících eurem.  
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centrální banku, která do konce tohoto roku Radě předloží návrhy potřebných opatření, 

přičemž vezme v úvahu všechny možnosti změny legislativního rámce.“ (Euroskupina, 

2010: 2) 

Rozhodnutí jmenovat Hermana Van Rompuye11 hlavou této platformy přesunulo 

právo iniciativy z rukou Komise, což bylo jejím předsedou Barrosem vnímáno jako 

„studená sprcha“. Komise sice byla do celého procesu úzce zapojená na všech úrovních, 

vedení ale bylo zcela v rukou předsedy Evropské rady. Byla to právě jeho platforma, která 

měla za úkol vytvořit rozsáhlý balíček, který bude určovat budoucí legislativní práci. 

(Bocquillon a Dobbels, 2014: 31; Evropská rada, 2010: 4-6) Vztahy se tak v tomto případě 

jeví hierarchicky a blíží se modelu principal – agent, v rámci kterého Komise jedná 

„poslušně“ (obedient Commission, S1).  

Třetím zkoumaným případem byla schengenská reforma přijatá v roce 2011 v přímé 

reakci na nepokoje a politické krize v severní Africe, zejména pak v Tunisku12, které měly 

za následek velký nárůst žadatelů o azyl hlavně v Itálii. Autoři jsou přesvědčeni, že jednání 

o reformě schengenských pravidel z roku 2011 jsou dalším důkazem o tom, že po vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost a při řešení naléhavé politické či ekonomické krize přichází 

na řadu hierarchické vztahy blížící se modelu principal – agent. Evropská rada se v tomto 

případě snažila Komisi řídit, a to i v konkrétních oblastech. Ta se však během jednání 

bránila, a i když ve svém konečném návrhu do jisté míry vyslyšela volání členských zemí, 

zároveň do něj zakomponovala posílení svých kompetencí. Ve své podstatě by se dalo říci, 

že během roku 2011, tedy během jednání o návrzích reformy, jsme byli svědky snah o 

zavedení modelu principal – agent, přičemž Komise se v tomto případě některým příkazům 

ze strany členských států „vzpouzela“ (Runaway Commission, S2). Ve svém důsledku však 

unijní státy (v tomto případě zejména Německo, Francie a Španělsko) ustoupily a výsledný 

návrh byl kompromisem mezi oběma orgány. Při zpětném pohledu se tak dle autorů 

jednalo o tzv. soutěživé nastolování agendy (Agenda Setting Competition, S4). (Bocquillon 

a Dobbels, 2014: 32-33; EURACTIV, 2011)  

Cílem této práce je na tyto tři případové studie navázat a určit, jaký ze čtyř výše 

představených typů vzájemných vztahů mezi Evropskou radou a Komisí bychom mohli 

aplikovat na hledání řešení migrační krize, která naplno vypukla v roce 2015. Zároveň 

                                                             
11 Který byl tehdejším předsedou Evropské rady. 
12 Tyto události jsou známy pod shrnujícím názvem Arabské jaro.  
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s tím bychom měli být schopni verifikovat, popřípadě falzifikovat první hypotézu 

představenou oběma autory.  

3. Metodologická část 

3.1 Metoda content analysis 

 

Nyní je třeba zabývat se otázkou, jak při samotné aplikaci popsaných modelů na 

konkrétní situaci postupovat. Odpověď nalezneme v metodě zvané obsahová analýza 

(content analysis). Ta je ve výzkumu využívána již od 50. let minulého století. Hlavním 

smyslem této metody je sběr dat, která jsou následně podle předem daného klíče tzv. 

kódována a poté, na základě těchto kódů, podrobena analýze. Obsahová analýza zpočátku 

více než k ověřování stanovených hypotéz sloužila pouze k deskriptivním účelům, posléze 

se však v sociálních vědách včetně politologie začala využívat i ve výzkumu zaměřeném na 

ověřování hypotéz. „Nové vědecké zájmy směřují historiky, sociology a politology 

k využívání obsahové analýzy. (…) Dnes pozorujeme rostoucí zájem ve využívání této 

techniky za účelem sběru dat, které analytikům umožní objevovat skryté významy zpráv a 

jevů, přičemž výsledky analýzy budou spíše vysvětlující než pouze deskriptivní“. 

(Mitchell, 1967: 231-233) 

Cílem této metody je zejména třídění velkého množství sesbíraných dat na základě 

předem stanoveného kódování za účelem identifikace určitých vzorců a testování hypotéz, 

a to pomocí datové analýzy. Mezi největší klady této metody patří aplikovatelnost na různé 

typy dat, velká míra přizpůsobení výzkumným záměrům nebo vysvětlení jevů, které se 

opírá o objektivní kvantitativní zhodnocení analyzovaných dat. Obsahová analýza však má 

i své zápory, kterými jsou především vcelku vágní vymezení této metody a riziko 

subjektivismu ze strany výzkumníka, který sice ve svém výzkumu může dojít ke 

kvantitativně měřitelným výsledkům, „jimž ale nepředcházel kvalitativní vhled“. 

(Dvořáková, 2010: 95-96) Na tato úskalí však bude brán zřetel i v této práci. I když 

obsahová analýza byla oficiálně představena až po druhé světová válce, prvotní náznaky 

tohoto přístupu můžeme pozorovat už v publikaci Harolda D. Laswella World Politics and 

Personal Insecurity z roku 1935. Laswell ve svém výzkumu provedl obsahovou analýzu 

zahraničního tisku, přičemž zkoumal, „jak často a pomocí jakých symbolů nepřátelské 

země zmiňují Spojené státy“. (Dvořáková, 2010: 96) Na podobném principu bude postaven 

i výzkum v této práci, což si představíme dále. 
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Při aplikaci obsahové analýzy existují určité fáze. Podle Scherera (2004) se jedná o 

pět etap, kterými výzkumník postupně prochází. Těmito etapami jsou 1) design výzkumu, 

2) organizace výzkumu, 3) fáze ověřování, 4) získávání dat a 5) vyhodnocování dat. 

(Dvořáková, 2010: 98; Scherer, 2004: 29-50) Je však třeba podotknout, že ve výzkumu 

není třeba tyto fáze striktně odlišovat jednu od druhé, mohou se tedy i navzájem překrývat. 

Důležité jsou především konkrétní kroky, které výzkumník musí podstoupit. Jde hlavně o 

vymezení toho, jaký soubor dat bude výzkumník ve svém výzkumu používat, respektive 

z jakých zdrojů a nositelů dat bude vycházet včetně časového období, ze kterého tyto 

nosiče pocházejí. (Scherer, 2004: 35-36) Dále je nutné určit, na čem bude záviset třídění 

sesbíraných dat do jednotlivých kategorií, respektive jaká slova či fráze budou pro výzkum 

a třídění určující. V této fázi je třeba stanovit tzv. kódování, které je třeba srozumitelně a 

podrobně ve výzkumu definovat a popsat. Pomocí předem stanovených kódů pak budeme 

analyzovaná data třídit do kategorií, přičemž je dobré předem vymezit i data, popřípadě 

jejich nosiče, které jsou pro výzkum irelevantní a z jakého důvodu. I přes viditelné 

kvantitativní znaky této metody je zřejmá i přítomnost kvalitativních aspektů, a to zejména 

v případě vytváření kategorií, kódování a vyhodnocování sesbíraných dat. I z toho důvodu 

je třeba brát zřetel na výše zmíněné riziko přílišného subjektivismu. V tomto ohledu je 

metoda content analysis do jisté míry metodou závislou na subjektivním vnímání 

zkoumaného případu či na intuici výzkumníka. Stejně tak by měl výzkumník při využívání 

této metody kriticky přistupovat i k jednotlivým sesbíraným datům a k jejich relevanci.  

V rámci této metody je někdy dělán rozdíl mezi tím, zdali pomocí ní výzkumník 

ověřuje platnost existující teorie, či vytváří teorii zcela novou. V rámci této práce, tedy 

v souvislosti s výzkumem toho, jakou roli hraje Evropská rada v prelegislativní fázi 

legislativního procesu Evropské unie, půjdeme druhou cestou, a to cestou budování nové 

teorie a nového kauzálního mechanismu. V rámci tohoto přístupu je zcela zásadní sběr dat 

o zkoumaném případu, půjde tedy o metodu induktivní, nikoli deduktivní. Až na základě 

sesbíraných dat, jinými slovy empirických evidencí, budeme hledat vysvětlení toho, jak 

uvažovaná příčina vedla ke sledovanému následku. V rámci této práce půjde ve většině 

případů o zjištění, jaké příčiny vedly ke konečnému přijetí konkrétních návrhů k řešení 

migrační krize v EU od počátku roku 2015. V konečném důsledku pro zodpovězení 

výzkumné otázky bude zásadní to, zdali prvotní příčina či příčiny takových výsledných 

návrhů najdeme v Evropské radě, v Evropské komisi, u obou z těchto orgánů, nebo mimo 

ně. Na základě četnosti výskytu příčin jednotlivých návrhů u toho či onoho orgánu 
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následně aplikujeme modely principal – agent a joint agenda setting approach. V případě, 

kdy bude prokazatelné, že viditelně větší množství výsledných návrhů má své kořeny u 

jedné z institucí, půjde o aplikaci principal – agent modelu. V případě, že se tato 

skutečnost nepotvrdí, přistoupíme k aplikaci modelu společného nastolování agendy. Ve 

výsledku bychom měli být schopni jasně určit, zdali během migrační krize a zejména 

v souvislosti s nalézáním jejího řešení má větší vliv mezivládní způsob jednání ztělesněný 

Evropskou radou, nebo naopak nadnárodní způsob vyjednávání ztělesněný Evropskou 

komisí. 

Nyní je třeba představit si konkrétní aplikaci výše popsané obsahové analýzy na náš 

výzkum. Jak bylo zmíněno, v první řadě je třeba vymezit konkrétní soubor dat a jejich 

zdrojů či nositelů, stejně jako určující časové období. Pokud jde o zdroje zkoumaných dat, 

těmi budou pro účely tohoto výzkumu návrhy právních aktů Evropské komise, ať už 

legislativních či nelegislativních, důvodové zprávy, sdělení nebo pracovní dokumenty 

Komise. V těchto nositelích nalezneme data, jež budou následně předmětem další analýzy. 

Pokud jde o časové období, to je v této práci jasně dáno stanoveným obdobím, ve kterém 

byly tyto legislativní či nelegislativní dokumenty oficiálně zveřejněny. Jednotkou analýzy 

pak bude vždy konkrétní legislativní či nelegislativní návrh, jeho důvodová zpráva, sdělení 

či pracovní dokument. Konkrétní výčet analyzovaných jednotek si představíme v další části 

této práce. Tyto analyzované jednotky, respektive jejich obsah, budeme následně kódovat 

podle předem stanoveného klíče, který bude rovněž představen dále v této práci. Účelem 

tohoto kódování bude na základě výskytu slov či frází v textu roztřídit analyzované 

jednotky do několika kategorií, v našem případě podle toho, kde leží prvotní zdroj těchto 

návrhů Evropské komise. Slova či fráze relevantní pro kódování mohou být různé, vždy 

však musí vyjadřovat to, že se Evropská komise na někoho odvolává, připomíná názor či 

postoj jiného unijního orgánu či zdůrazňuje, že její návrh navazuje či následuje názory a 

postoje nějakého jiného subjektu. Na základě analýzy výše popsaných dat tedy budeme 

zjišťovat, zda obsah finálního návrhu (v našem případě zákonodárné iniciativy) Komise má 

svůj původ buďto v závěrech jednání Evropské rady (nebo jiného orgánu EU), nebo je 

výlučným produktem Komise, která se při předkládání dané iniciativy žádným jiným 

orgánem neinspirovala. V tomto bodě se objevuje zmíněné riziko přílišného subjektivismu, 

na které musí být brán zřetel. Jakmile budeme mít všechny analyzované jednotky 

roztříděny podle kódů do jednotlivých kategorií, budeme tyto výsledky analyzovat a 
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následně interpretovat dle výše uvedených výzkumných modelů principal – agent a joint 

agenda setting approach. 

4. Migrační krize a návrhy jejího řešení 

4.1 Představení migrační krize 

 

Jako pomyslný spouštěč nedávné evropské migrační krize můžeme uvést tragickou 

událost z 19. dubna 2015, kdy při snaze dostat se do Evropy zahynulo u libyjských břehů 

přes 800 lidí. (EURACTIV, 2015) Jen o čtyři dny později, 23. dubna 2015, se do Bruselu 

sjely hlavy států a předsedové vlád členských zemí, aby problematiku migrace začaly 

urychleně projednávat. Tento mimořádný unijní summit, jehož předmětem byla výlučně 

migrace, pak můžeme považovat za první opravdovou snahu unijních politiků postavit se 

probíhající migrační krizi čelem a nalézt její řešení. Tento summit lídrů unijní 

osmadvacítky je zároveň počátečním bodem mého empirického výzkumu. 

Schůzka vrcholných politiků z 23. dubna 2015 rovněž započala dlouhou řadu jednání 

na nejvyšší úrovni. Mezi počátkem roku 2015 a polovinou roku 2017 zahrnovalo téma 

migrace celou jednu čtvrtinu závěrů Evropské rady. Vrcholem tohoto trendu byla druhá 

polovina roku 2015, kdy se tématu migrace, azylu a kontroly hranic věnovala téměř 

polovina všech závěrů unijních summitů. Ústavní činitelé proto však měli dobrý důvod. 

V tomto roce bylo podle dat Eurostatu v členských zemích EU podáno kolem 1,3 milionu 

azylových žádostí, což byl oproti roku 2014 více než dvojnásobek. (Alexandrova, 2017b: 

14-15; Monar, 2016: 135) V roce 2015 se konalo celkem 6 unijních summitů, z toho tři 

byly summity mimořádné týkající se migrace13. Další tři řádné summity14 v sobě agendu 

migrace ve velké míře zahrnovaly také. K tomu všemu je třeba připočíst Konferenci lídrů 

EU a lídrů třetích zemí a strategických partnerů ze dne 8. října 2015, summit ve Valletě ve 

dnech 11. a 12. listopadu 2015 a summit mezi EU a Tureckem ze dne 29. listopadu 2015. 

Setkání unijních lídrů v letech 2016, 2017 a v první polovině roku 2018 se pak tématu 

migrace rovněž věnovaly poměrně intenzivně15. Popis jednotlivých summitů věnovaných 

otázkám migrace však není předmětem této práce, proto zůstaneme pouze u tohoto 

zevrubného přiblížení celé situace a v následující části započneme empirickou analýzu 

                                                             
13 Konkrétně šlo o summity či neformální setkání z 23. dubna, 23. září a 12. listopadu 2015. 
14 konané ve dnech 25.-26. června, 15.-16. října a 17.-18. prosince 2015 
15 Pro úplnost je třeba dodat, že v roce 2016 bylo v EU podáno 1,26 milionu azylových žádostí, v roce 2017 
pak 706 tisíc azylových žádostí. (Sabbati, 2018: 3) 
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konkrétních legislativních a nelegislativních návrhů týkajících se řešení migrační krize, 

které oficiálně představila Evropská komise. Konkrétně nám půjde o období mezi 23. 

dubnem 2015 a 16. květnem 2018. 

4.2 Přehled návrhů Evropské komise 
 

Jak bylo zmíněno v metodologické části této práce, pro potřeby empirického 

výzkumu jsou relevantní právní akty Komise, ať už legislativní či nelegislativní, které 

Komise navrhuje nebo sama vydává. Předmětem výzkumu však jsou také některé stěžejní 

výstupy typu sdělení Komise (Communication from the Commission) či tzv. pracovní 

dokumenty Komise (Commission Staff Working Document). Ty se povětšinou věnují 

analýze a deskripci dané situace, pokroku v dané oblasti nebo předkreslují budoucí možné 

kroky Komise, respektive mohou být vnímány jako vnitřní pokyny pro samotnou Komisi. 

Nestávají se však součástí legislativního procesu ani nejsou závazné. De facto zavazují 

pouze Komisi samotnou, která se těmito dokumenty následně řídí a vychází z nich při svém 

dalším postupu. Na druhou stranu mnohdy pomohou ukázat, kde jsou skutečné počátky 

takového legislativního procesu. K těmto nezávazným dokumentům se totiž často navrací 

jak Evropská rada, tak samotná Komise při předkládání legislativních návrhů. 

Pro náš výzkum jsou stěžejní tyto legislativní akty16, které Komise navrhuje: 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady; 

b) směrnice Evropského parlamentu a Rady; 

c) rozhodnutí Rady17; 

a tyto nelegislativní akty18, které Komise navrhuje či vydává: 

a) prováděcí rozhodnutí Rady; 

b) rozhodnutí Komise; 

                                                             
16 „Lisabonská smlouva zavedla rozlišování na legislativní a nelegislativní akty. Legislativní jsou ty, které byly 
přijaty řádným nebo zvláštním legislativním postupem. Nelegislativní akty jsou ty, které jsou přijímány 
postupem jiným. V této kategorii se dále rozlišují akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.“ (Tomášek a 
kol., 2013: 111-112) V této souvislosti je dobré dodat, že řádným legislativním postupem se rozumí situace, 
kdy mají Rada EU a Evropský parlament stejnou váhu. Oba orgány se na návrhu Komise musejí shodnout. 
V případě zvláštního legislativního postupu je Rada EU obvykle jediným normotvůrcem, přičemž Evropský 
parlament je buďto pouze konzultován, nebo je vyžadován jeho souhlas bez možnosti navrhovat změny. Ve 
výjimečných případech může být výlučným normotvůrcem i sám Evropský parlament. (Evropská komise, 
2018b; Rada EU, 2018a; Evropský parlament, 2018a) 
17 Jde o případ zvláštního legislativního postupu, kdy je Evropský parlament pouze konzultován.  
18 Jedná se o akty nepřijímané ani řádným, ani zvláštním legislativním postupem. Jde se o akty v přenesené 
pravomoci, akty prováděcí, sdělení Komise či pracovní dokumenty Komise. 
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c) doporučení a stanoviska19 

d) sdělení Komise 

e) pracovní dokumenty Komise. 

Ve sledovaném období (tedy od 23. dubna 2015 do 16. května 2018) Komise navrhla 

nebo vydala celkem 43 návrhů právních aktů v oblasti migrace, které se týkají řešení 

migrační krize. Vedle těchto aktů Komise v tomto období vydala přes 60 sdělení, zpráv 

(report from the Commission) nebo pracovních dokumentů, které se sice ke zkoumaným 

legislativním a nelegislativním dokumentům úzce vztahují, většina z nich však není 

předmětem našeho výzkumu. Ty nejdůležitější ale jsou předmětem analýzy. (Evropská 

komise, 2018a) Pokud jde o analýzu oněch 43 právních aktů, které Komise v rámci 

zkoumaného období v oblasti řešení migrační krize navrhla či vydala, bylo v první řadě 

třeba zjistit, zdali se Komise při jejich vytváření řídila výlučně svým pohledem, nebo se 

naopak odvolávala na názory, pohledy a instrukce jiných orgánů EU, popřípadě členských 

zemí. K tomu nám vypomůžou tzv. důvodové zprávy, které jsou součástí každého takového 

právního aktu. Na základě těchto pramenů bylo zjištěno, že Komise se při přípravě návrhů 

mající za cíl přispět k řešení probíhající migrační krize často odvolávala na instrukce, 

závěry a rozhodnutí jiných orgánů EU nebo členských států. Zdaleka však nešlo jen o 

závěry jednání Evropské rady, což je primárním předmětem tohoto výzkumu. Pro 

relevantní posouzení vlivu Evropské rady na podobu návrhů Komise je proto třeba vzít 

v úvahu a analyzovat rovněž i vliv jiných orgánů EU (konkrétně pak Rady EU a 

Evropského parlamentu) a členských států Unie. Stejně tak je třeba analyzovat vybrané 

stěžejní sdělení či pracovní dokumenty. Z empirického výzkumu pak vyplynulo, že vliv 

jiných unijních orgánů nebo samotných členských států na Komisi nebyl v tomto ohledu 

zanedbatelný a unijní exekutiva se na ně odvolávala velmi často. Před samotnou analýzou 

jednotlivých právních aktů je proto dobré uvést, na který orgán (nebo orgány) Komise 

v důvodových zprávách odkazovala nejvíce.  

Z analýzy pak vyplynulo celkem devět možných variant „zdrojů“, na které se Komise 

při vypracovávání právních aktů odvolávala. 

a) Komise se odvolávala výlučně na závěry Evropské rady (celkem 6 právních aktů); 

b) Komise se odvolávala na závěry Evropské rady a usnesení či zprávy Evropského 

parlamentu (celkem 3 právní akty); 

                                                             
19 Doporučení a stanoviska jsou akty právně nezávazné, a tedy právně nevynutitelné. 
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c) Komise se odvolávala na závěry Evropské rady a Rady EU (celkem 2 právní akty); 

d) Komise se odvolávala výlučně na závěry Rady EU (celkem 1 právní akt); 

e) Komise se odvolávala výlučně na usnesení či zprávy Evropského parlamentu 

(celkem 1 právní akt); 

f) Komise se odvolávala na závěry Evropské rady, Rady EU a usnesení či zprávy 

Evropského parlamentu (celkem 6 právních aktů); 

g) Komise se odvolávala výlučně na návrhy členských států (celkem 6 právních aktů); 

h) Komise se odvolávala na návrhy členských států a stanoviska odborných organizace 

(celkem 5 právních aktů); 

i) Komise se na nikoho neodvolávala (celkem 13 právních aktů). 

V následující části práce si těchto devět skupin, respektive právní akty do těchto skupin 

spadající, představíme blíže. Pro lepší relevanci výzkumu však nebudeme analyzovat 

právně nezávazná doporučení a stanoviska. Jedná se sice o součást sekundární práva EU (i 

z toho důvodu je třeba vydání těchto aktů do statistik započítat), z důvodu nezávaznosti a 

právní nevynutitelnosti těchto právních aktů však není pro potřeby této práce účelné je 

blíže analyzovat. Jejich skutečný vliv na řešení migrační krize je totiž – z důvodu jejich 

nezávaznosti – těžko představitelný a verifikovatelný. Proto není účelné jejich vydání nebo 

navržení posuzovat jako posílení vlivu daného orgánu, který doporučení prosadil.  

4.2.1 Komise se odvolává na Evropskou radu 

 
Ve sledovaném období Komise navrhla či vydala šest právních aktů, v jejichž 

důvodových zprávách nebo v jiných částech dokumentů odkazuje výlučně na závěry 

Evropské rady. Prvním z nich je rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2015 o vytvoření 

Nouzového svěřenského fondu EU pro stabilitu řešení hlavních příčin nelegální migrace a 

vysídlených osob v Africe. Hlavním smyslem fondu je poskytnout africkému kontinentu, 

především pak oblastem Sahelu a okolí Čadského jezera, Afrického rohu a severní Afriky, 

finanční prostředky vyčleněné z unijního rozpočtu a Evropského rozvojového fondu (ERF) 

ve výši 1,8 miliard eur. (Evropská komise, 2015a; Evropská komise, 2015b) Tento návrh 

přitom následuje závěry Evropské rady uskutečněné ve dnech 23. dubna 2015 a 25. a 26. 

června 2015. V rozhodnutí mimo jisté stojí, že Evropská rada volá po celkovém posílení 

spolupráce s Afrikou včetně stabilizace a rozvoje afrických regionů. (Evropská komise, 

2015a: 2-3) Unijní lídři na červnovém summitu skutečně zdůraznili spolupráci se zeměmi 

původu migrantů a se zeměmi transitními včetně posílení rozvojové pomoci. „Klíčové je 
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posílení naší celkové spolupráce se zeměmi původu a tranzitu, a to jak na zastavení přílivu 

nelegálních migrantů, tak i na řešení základních příčin migrace, aby tak bylo možné omezit 

podněty motivující k nelegální migraci a rozbíjet sítě převaděčů. Důležitou úlohu bude v 

tomto ohledu hrát rozvojová pomoc,“ stojí v závěrech Evropské rady. (Evropská rada, 

2015a: 4) Summit dále zdůraznil potřebu „skutečného partnerství“ mezi evropskými a 

africkými zeměmi, „zajištění pomoci“ partnerským zemím a „lepší zaměření rozvojové 

spolupráce a podporu investic v Africe“ či „poskytování hospodářských a sociálních 

příležitostí“. (Evropská rada, 2015a: 5) Mimořádný dubnový summit před tím stanovil 

nutnost „zahájit regionální programy rozvoje a ochrany do oblasti severní Afriky a 

Afrického rohu“. (Evropská rada, 2015b: 1) Na druhou stranu je třeba uvést, že ještě před 

červnovou Evropskou radou bylo zveřejněno naprosto klíčové sdělení Komise s názvem 

Evropský program pro migraci ze dne 13. května 2015. (Evropská komise, 2015m) V tom 

Komise mimo jiné uvádí, že „budou vytvořeny nebo prohloubeny regionální programy 

rozvoje a ochrany, počínaje v severní Africe a v Africkém rohu“. Komise zde navrhla i 

konkrétní částku, a to 30 milionů eur pro období let 2015 a 2016. (Evropská komise, 

2015m: 5) Prvotní impuls k rozvojové pomoci tedy přišel z dubnového summitu, konkrétní 

kontury však iniciativa dostala až v květnu díky Komisi. Samotný vliv summitu je tak 

značně oslaben.  

 Vliv Evropské rady dále vidíme ve čtyřech návrzích nařízení EP a Rady, ve kterých 

Komise také odkazuje na unijní summity. Prvním z nich je návrh nařízení, který je součástí 

širší reformy Společného evropského azylového systému. Konkrétně jde o návrh nařízení 

EP a Rady ze dne 4. května 2016, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského 

státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem 

třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států. Tento návrh je 

také známý pod zkratkou Dublin IV. V jeho důvodové zprávě Komise zdůrazňuje, že 

nutnost reformy je všeobecně uznávána i Evropskou radou, přičemž odkazuje na závěry 

summitu z 19. února 2016. (Evropská komise, 2016a: 2) Návrh Dublinu IV pak navazuje 

na obecnější a nezávazné sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016, ve kterém stojí, že „je 

načase, aby bylo dosaženo pokroku, pokud jde o reformu stávajícího rámce EU za účelem 

zajištění humánní a účinné azylové politiky, jak je uvedeno v závěrech jednání Evropské 

rady ze dne 18. a 19. února a ze dne 17. a 18. března“. (Evropská komise, 2016b: 2) Při 

bližším pohledu na závěry těchto dvou summitů zjistíme, že návrh reformy evropského 

azylového systému skutečně není nápadem Komise, nýbrž lídrů členských států. Na 
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únorovém zasedání političtí představitelé zdůraznili, že „je třeba dosáhnout pokroku při 

reformování stávajícího rámce EU, aby bylo možné zajistit humánní a účinnou azylovou 

politiku“, přičemž dodali, že tématu se bude věnovat zejména příští Evropská rada. 

(Evropská rada, 2016a: 5) Ta se konala hned další měsíc a v jejich závěrech je obsaženo 

přání, aby pokračovaly práce „na budoucí struktuře migrační politiky EU, včetně 

dublinského nařízení“. (Evropská rada, 2016b: 2) Evropská rada tak Komisi poskytla 

instrukce, jakým legislativním návrhům se má v nejbližší době věnovat. Pokud se 

podíváme například na Evropský program pro migraci, zde Komise mluví pouze o 

dokončení původního společného evropského azylového systému, nikoli o jeho celkové 

reformě. V tomto případě je tedy vliv summitu patrný. 

 Nejinak tomu bylo v případě uvolnění vízové povinnosti pro turecké občany. Návrh 

nařízení EP a Rady ze dne 4. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, 

kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování 

vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 

povinnosti osvobozeni výslovně odkazuje na zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU a 

Turecka, která se uskutečnila ve dnech 7. a 18. března 2016. (Evropská komise, 2016c: 2) 

Závěry druhého setkání obsahují mimo jiné tuto pasáž: „Bude urychleno plnění plánu na 

uvolnění vízového režimu ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům s cílem zrušit 

vízové požadavky pro turecké občany nejpozději do konce června 2016 (…), aby Komise 

(…) mohla do konce dubna předložit příslušný návrh, na jehož základě pak Evropský 

parlament a Rada mohou přijmout konečné rozhodnutí.“ (Evropská rada, 2016c: 2) 

 Instrukce stanovené unijním summitem byly pro Komisi závazné i v případě návrhu 

nařízení EP a Rady ze dne 16. listopadu 2016, kterým se zřizuje evropský systém pro 

cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 

2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624. V důvodové zprávě k tomuto návrhu Komise 

výslovně uvádí, že v říjnu 2016 Evropská rada Komisi vyzvala, „aby předložila návrh na 

zřízení systému ETIAS“. (Evropská komise, 2016d: 3) V závěrech ze summitu Evropská 

rada skutečně vyzývá k rychlému přijetí nového znění Schengenského hraničního kodexu. 

Dále uvádí, že se zájmem očekává „návrh Komise na zřízení systému EU pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS), jenž umožní předem provádět bezpečnostní kontrolu 

cestujících bez vízové povinnosti a v případě nutnosti jim odepřít vstup“. (Evropská rada, 

2016d: 1) Stejně jako v případě africké pomoci, i zde je ale dobré podívat se na původní 

sdělení Komise. Konkrétně jde o Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu 
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hranic a bezpečnost ze dne 6. dubna 2016. (Evropská komise, 2016u) Při jeho analýze totiž 

zjistíme, že Komise – i když se odvolává na závěry summitu z října – sama s touto 

iniciativou přišla již v tomto sdělení. „Možností ke zvážení je systém EU pro cestovní 

informace a povolení (ETIAS),“ stojí mimo jiné ve sdělení. (Evropská komise, 2016: 13) I 

v tomto případě tedy můžeme vysledovat, že původní návrhy přišly od Komise, nikoli ze 

summitu. 

Dne 7. března 2017 Komise představila doporučení týkající se efektivního 

navrácení migrantů. Jak bylo uvedeno výše, analýzou doporučení a stanovisek se tato práce 

zabývat nebude. Je na místě však uvést, že doporučení se výslovně odvolává na závěry 

Evropské rady, a to ze dne 20. a 21. října 2016. (Evropská komise, 2017a: 2) 

 Posledním návrhem Komise, který se ve sledovaném období věnuje řešení migrační 

krize a zároveň se odvolává výlučně na instrukce Evropské rady, je návrh nařízení EP a 

Rady ze dne 14. března 2018, kterým se mění nařízení (EC) No 810/2009 zřizující kodex 

Společenství o vízech (vízový kodex). V tomto právním aktu se Komise odvolává na summit 

z června 2017, kdy unijní lídři volali po pokroku v rámci návratové a readmisní politiky 

včetně změn ve vízové politice vůči třetím zemím. (Evropská komise, 2018c: 2; Evropská 

rada, 2017a: 11) I přes výslovné odvolání se na červnový summit z roku 2017 však nelze 

opomenout, že Komise zveřejnila sdělení s názvem Akční plán EU v oblasti navracení již 

9. září 2015. V něm se vcelku podrobně věnuje možným řešením reformy návratové 

politiky včetně reformy vízového režimu. (Evropská komise, 2015n) Ani zde tedy vliv 

summitů nelze přeceňovat.  

4.2.2 Komise se odvolává na Evropskou radu a Evropský parlament 

 

Ve třech sledovaných případech se však Komise nespokojila pouze se závěry 

unijních summitů, ale odvolávala se i na zprávy nebo usnesení Evropského parlamentu, 

tedy jediného přímo voleného orgánu EU. 

 Prvním z nich je návrh rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2015, kterým se stanoví 

dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Tento návrh je 

známější pod označením „kvóty“ či přemísťování (relocation) migrantů z Řecka a Itálie do 

dalších zemí EU, ve kterých měly být následně vyřízeny jejich žádosti o azyl. V důvodové 

zprávě k návrhu se stanoví, že „v nedávném prohlášení Evropské Rady a v usnesení 

Evropského parlamentu (…) byly shodně vyjádřeny specifické a naléhavé potřeby 
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členských států v přední linii a nutnost posílit vnitřní solidaritu a byla v nich navržena 

konkrétní opatření na podporu nejvíce postižených členských států“. (Evropská komise, 

2015c: 2) Komise má v tomto případě na mysli prohlášení20 mimořádného jednání 

Evropské rady ze dne 23. dubna 2015, ve kterém se unijní lídři zavázali, že „zváží 

možnosti pro uspořádání mimořádného přemístění (relocation) mezi všemi členskými státy 

na základě dobrovolnosti“ a vytvoří „první dobrovolný projekt přesídlování (resettlement) 

napříč EU“. (Evropská rada, 2015b: 2) Evropský parlament pak zmíněné usnesení 

podporující myšlenku kvót přijal 28. dubna 2015, přičemž v něm „vyzývá Komisi, aby 

zavedla závazné kvóty (relocation) k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské 

státy“. (Evropský parlament, 2015a) V tomto případě tedy Komise následovala ve větší 

míře usnesení europoslanců, její návrh totiž počítal s povinným přerozdělováním žadatelů o 

azyl. Inspirace je ovšem patrná i v souvislosti s unijním summitem. Komise iniciativu 

rozebírá i ve svém Evropském programu pro migraci z dubna, kde sděluje, že předloží své 

doporučení ohledně přesídlování a legislativní návrh týkající se přemísťování. (Evropská 

komise, 2015m: 4-5) V tomto případě je však velmi těžké vysledovat skutečně primární 

zdroj tohoto návrhu, jelikož toto sdělení Komise následovalo až po zmíněném summitu i 

usnesení Parlamentu.  

 Zajímavým příkladem je ale návrh Komise na zřízení stálého krizového relokačního 

mechanismu, tedy návrh vytvoření krizového systému přerozdělování migrantů napříč 

členskými státy EU v případě náhlé migrační vlny směřující do EU. Konkrétně jde o návrh 

nařízení EP a Rady ze dne 9. září 2015, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a 

mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, 

kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez 

státní příslušnosti v některém z členských států. I v tomto případě totiž Komise v důvodové 

zprávě odkazuje na Evropský parlament a Evropskou radu. Komise má opět na mysli 

mimořádný summit k migraci ze dne 23. dubna 2015, o kterém bylo pojednáno výše. 

Především však odkazuje na zprávu výboru LIBE ze dne 28. července 2015. „Výbor 

Evropského parlamentu LIBE ve své zprávě vyzval Komisi k předložení návrhu stálého 

relokačního programu, který má být přijat v souladu s řádným legislativním postupem,“ 

stojí doslova v důvodové zprávě. (Evropská komise, 2015d: 6; Evropský parlament, 2015b) 

                                                             
20 V případě mimořádného či neformálního summitu nejsou přijímány oficiální závěry Evropské rady. Místo 
toho unijní lídři přijímají prohlášení. Pro účely této práce však není toto rozlišování příliš relevantní.  
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 Třetím návrhem odvolávajícím se na summit a Evropský parlament je návrh 

nařízení EP a Rady ze dne 16. května 2018 o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro 

přistěhovalectví. „Tento návrh reaguje na výzvy Evropského parlamentu a Evropské rady“, 

stojí doslova v důvodové zprávě. (Evropská komise, 2018c: 3) Kořeny tohoto návrhu sahají 

opět až k mimořádnému summitu z 23. dubna 2015, kde lídři členských zemí vyzvaly 

k vyslání evropských styčných úředníků pro otázky migrace do klíčových zemí, „aby 

shromažďovali informace o migračních tocích, zajišťovali koordinaci s národními styčnými 

úředníky a spolupracovali přímo s místními orgány“. (Evropská rada, 2015b: 1) Vyslání 

styčných úředníků následně Evropský program pro migraci pouze stručně potvrzuje. 

4.2.3 Komise se odvolává na Evropskou radu a Radu EU 

 

Do této skupiny spadají dva legislativní návrhy, ve kterých se Komise odvolává 

jednak na závěry Evropské rady, jednak na závěry Rady EU21. V první řadě jde o návrh 

nařízení EP a Rady ze dne 15. prosince 2015 o evropském cestovním dokladu pro 

navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. V důvodové zprávě 

najdeme, že potřeba řešení tohoto problému „byla zdůrazněna také v závěrech Rady ze dne 

8. října 2015“ a že „závěry Evropské rady ze dne 15. října 2015 tuto potřebu dále 

zdůraznily“. (Evropská komise, 2015e: 2; Rada EU, 2015a) V závěrech zmíněného 

summitu skutečně nalezneme, že je třeba „prosazovat uznávání zdokonaleného evropského 

návratového průkazu třetími zeměmi jako referenčního dokumentu pro účely navracení 

osob“. (Evropská rada, 2015c: 4) Také v tomto případě je ale třeba zmínit Akční plán EU 

v oblasti navracení ze září 2015. Je pravdou, že Rada i summit potřebu vytvoření takového 

evropského cestovního dokladu zmínily. Komise však v Akčním plánu, jehož vydání těmto 

jednáním předcházelo, vydávání takových cestovních dokladů pro navracení rovněž 

zmiňuje a klade důraz na urychlení jejich vydávání. (Evropská komise, 2015n: 7-8) Ani 

v tomto případě tedy nelze hovořit o tom, že primárním zdrojem této iniciativy je summit, 

popřípadě Rada. Pouhé odkázání se na jejich postoje totiž automaticky neznačí to, že by 

prvotní iniciativa přišla právě z těchto orgánů, což dokládá i citované sdělené Komise. 

 Komise na závěry unijních summitů a Rady EU odkazuje i v případě návrhu 

nařízení EP a Rady ze dne 12. prosince 2017, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu 

                                                             
21 Jelikož v Radě EU zasedají ministři jednotlivých členských států, tedy zástupci jednotlivých vlád, můžeme 
v tomto případě aplikovat předpoklad, že jsou závěry Rady EU v souladu s instrukcemi a názory hlav států a 
předsedů vlád členských zemí. Jednotliví ministři totiž na zasedání Rady zpravidla jezdí s mandátem 
uděleným vládním kabinetem, v jehož čele stojí předseda vlády, potažmo hlava státu (jako v případě 
Francie).  
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mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace). V tomto 

případě se Komise téměř výlučně odvolávala na závěry Evropské rady, konkrétně na 

summity z 15. prosince 2016 a z 23. června 2017. (Evropská komise, 2017b: 25) Tak 

například červnový summit Komisi přímo vyzval, „aby za účelem přijetí návrhů 

předložených expertní skupinou na vysoké úrovni pro interoperabilitu co nejdříve 

připravila návrh právního aktu“. (Evropská rada, 2017a: 2) Přesto je nutné návrh zařadit do 

této skupiny. Důvodem je zejména odst. 7, který uvádí, že Rada EU dne 9. června 2017 

Komisi vyzvala k tomu, aby o řešení interoperability mezi jednotlivými informačními 

systémy EU usilovala. (Rada EU, 2017a: 16) Stejně jako v předchozím případě i zde však 

musíme vzít v potaz sdělení Komise, a to konkrétně sdělení Silnější a inteligentnější 

informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost ze dne 6. dubna 2016, tedy z data 

dlouho před zmíněnou Radou či summity. Dokument se interoperabilitě informačních 

systémů věnuje velmi podrobně, přičemž zdůrazňuje nutnost zlepšení. „Je zapotřebí zahájit 

proces směřující k interoperabilitě stávajících informačních systémů,“ stojí doslova ve 

sdělení. (Evropská komise, 2016u: 3) Interoperabilitě se v tomto sdělení věnuje dokonce 

celý jeden oddíl textu (Oddíl 7.) s názvem „K interoperabilitě informačních systémů“. 

Komise v něm mluví mimo jiné o tom, že pro tyto účely zřídí odbornou skupinu. A to vše 

dlouho před navržením oficiálního legislativního návrhu, který byl představen až v prosinci 

2017. Byť tedy Komise odkazuje na summit a Radu, primární iniciativa v tomto ohledu 

vzešla bez pochyby od ní.  A to bez ohledu na to, zda summit Komisi k něčemu vyzývá, či 

nikoli. 

4.2.4 Komise se odvolává na Radu EU 

 

V několika sledovaných případech Komise na závěry a prohlášení Evropské rady 

nehleděla, respektive na ně neodkazovala. Jedním z takových případů je i návrh nařízení 

EP a Rady ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) 

č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 

[nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí 

Rady 2008/633/SVV. V tom totiž odkazuje výlučně na závěry Rady EU. Cílem legislativy 

je především usnadnění řízení žádostí o vízum, usnadnění a posílení kontrol na hranicích a 

zvýšení bezpečnosti schengenského prostoru díky lepší výměně informací o občanech 

třetích zemí včetně lepší identifikace osob. (Evropská komise, 2018e: 3) K tomu podle 

Komise vyzývala Rada opakovaně. Mimo jiné i na svém zasedání 9. června 2017 nebo 

v červnu 2016. (Evropská komise, 2018e: 13; Rada EU, 2017a; Rada EU, 2016a). Jak již 
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bylo uvedeno dříve, i o této problematice ale Komise poměrně obšírně referuje již ve 

zmíněném Akčním plánu EU v oblasti navracení a ve sdělení Silnější a inteligentnější 

informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost. 

4.2.5 Komise se odvolává na Evropský parlament 

 

V jednom ze sledovaných případů vycházela Komise při tvorbě legislativního návrhu 

výlučně ze zprávy Evropského parlamentu. Jedná se o návrh směrnice EP a Rady ze dne 7. 

června 2016 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem 

výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti. Návrh měl za cíl reformovat 

pravidla o tzv. modré kartě, přičemž k tomuto kroku opakovaně vyzývali europoslanci. 

Evropský parlament vyzýval „k vytvoření legálních cest do Evropy a naléhal na Komisi,  

aby byla v tomto ohledu ambiciózní“. (Evropská komise, 2016e: 2) Evropští zákonodárci 

tak skutečně učinili, a to ve zprávě přijaté 23. března 2016, ve které Komisi žádali, aby 

v rámci revize směrnice o modré kartě byla ambiciózní a posílila její význam. Stejně tak 

Komisi přinesli i další podněty, které unijní exekutiva v souvislosti s návrhem vyslyšela. 

(Evropský parlament, 2016). Vliv Parlamentu je v tomto případě patrný, primárním 

zdrojem iniciativy je ovšem opět Komise. Ve svém Evropském programu pro migraci 

mluví o potřebě revize původní směrnice o modré kartě, přičemž hlavním účelem změn má 

být přilákání talentovaných a kvalifikovaných lidí do Evropy. (Evropská komise, 2015m: 

15) Zákonodárci se tak k revizi „modré karty“ vyjádřili až deset měsíců po sdělení Komise.  

4.2.6 Komise se odvolává na Evropskou radu, Radu EU a Evropský 

parlament 

 

Řešení migrační krize bylo citlivou politickou otázkou, i z toho důvodu Komise 

povětšinou při předkládání legislativních a nelegislativních návrhů v této oblasti 

odkazovala na jiné orgány, jak můžeme vidět výše.22 V šesti případech ovšem odkazuje 

rovnou na tři stěžejní unijní orgány zároveň, tedy na Evropskou radu, Radu EU i Evropský 

parlament. V prvním případě jde sice o nezávazné doporučení ze dne 8. června 2015 

týkající se programu přesídlování (resettlement) migrantů (Evropská komise, 2015f), 

v dalších případech se ale jedná o závazné právní akty.  

                                                             
22 Což ovšem neznamená, že by povětšinou nebyla primárním zdrojem iniciativ, jak bylo rovněž výše 
prokázáno. Její odvolávání se na jiné orgány EU tak často znamená spíše snahu o větší legitimitu k předložení 
vlastních nápadů než o plnění instrukcí jiných orgánů. 
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Prvním z nich je návrh rozhodnutí Rady ze dne 9. září 2015, kterým se stanoví 

dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska. 

Stejně jako u podobného návrhu z května toho roku i v tomto případě jde o návrh 

rozhodnutí týkající se tzv. kvót, respektive přemísťování migrantů (relocation). Stejně jako 

v případě prvého návrhu i nyní Komise odkázala na závěry Evropské rady ze dne 23. dubna 

2015 a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015. (Evropská rada, 2015b: 

2; Evropský parlament, 2015b) Dále se ovšem nově řídila i závěry Evropské rady z 25. a 

26. června 2015, kde bylo mimo jiné rozhodnuto o přemístění (relocation) 40 tisíc osob a 

přesídlení (resettlement) 20 tisíc osob. „Evropská rada se s ohledem na současnou 

mimořádnou situaci a svůj závazek zesílit solidaritu a odpovědnost a v souladu se svým 

dubnovým rozhodnutím (…) dohodla na těchto vzájemně propojených opatřeních na 

pomoc 60 000 osob.“ (Evropská rada, 2015a: 2) S tímto krokem vyslovila souhlas i Rada 

EU na svém zasedání 20. července 2015. (Rada EU, 2015b) Pro úplnost je ale třeba dodat, 

že Komise šla v tomto případě dál. V návrhu sice na rozhodnutí a závěry těchto tří orgánů 

EU odkazuje, následně se od nich ale odchyluje, a to tím způsobem, že navrhuje přemístění 

(relocation) 120 tisíc migrantů z Itálie, Řecka a Maďarska, tedy počtu třikrát většího, než 

na kterém se prve shodla Evropská rada a Rada EU. (Evropská komise, 2015f: 13) Základ 

návrhu tedy má své kořeny v Evropské radě, Radě EU a potažmo v Evropském parlamentu, 

Komise se od jejich „instrukcí“ však značně odchyluje a snaží se prosadit svou vůli.  

Dva další sledované návrhy se týkají zřízení tzv. systému vstupu/výstupu (EES). 

Konkrétně jde o návrh nařízení EP a Rady ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění nařízení 

(EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a návrh nařízení EP a 

Rady ze dne 6. dubna 2016, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci 

údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích 

zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky 

přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 

767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011. V důvodové zprávě k prvnímu dokumentu se 

dočteme, že „tento nový návrh zohledňuje výsledky jednání v Radě a v Evropském 

parlamentu“. (Evropská komise, 2016f: 2) Druhý dokument pak odkazuje na zasedání Rady 

pro spravedlnost a vnitřní věci a na summit z prosince 2015, kdy bylo oběma orgány 

zdůrazněno, „že je třeba zlepšit kontroly na vnějších hranicích prostřednictvím nových 

technologií“. (Evropská komise, 2016g: 5) Pro úplnost je ale třeba dodat, že Komise 

v tomto případě následovala tři zmíněné unijní orgány skutečně jen co do základu obsahu 
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návrhu a její odkazy na ně jsou v tomto případě obecnějšího rázu než v jiných případech. 

Velice podrobně o svých záměrech pak referuje ve svém sdělení z téhož dne. (Evropská 

komise, 2016u: 12) 

Podobně tomu bylo i v případě návrhu nařízení EP a Rady ze dne 4. května 2016 o 

zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování 

[nařízení (ES) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí 

země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] , za účelem 

identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní 

příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o 

porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva. V důvodové zprávě 

Komise sice uvádí, že v přípravě návrhu následovala diskuze a závěry Evropské rady a 

Rady ministrů, stejně jako Evropského parlamentu. Konkrétně odkazuje na závěry 

Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015, kdy unijní lídři volali po „posílení správy 

vnějších hranic Unie, s cílem lépe zvládat sílící toky nelegální migrace“. (Evropská rada, 

2015a: 1) Na tyto závěry navázal summit ze dne 16. října 2015, kdy se představitelé 

členských zemí shodli na lepší identifikaci, registraci a snímání otisků prstů žadatelů o 

azyl. (Evropská rada, 2015c: 3) Jak můžeme vidět, mnohem větší důraz zde byl kladen na 

závěry Evropské rady, v obecné rovině však Komise v návrhu odkazuje rovněž na Radu 

ministrů a na Evropský parlament. Odvolání se na summit z června a října je jedna věc, už 

dne 27. května 2015 však Komise zveřejnila pracovní dokument o provádění nařízení 

Eurodac, pokud jde o povinnost odebírat otisky prstů. V něm, stejně jako v Evropském 

programu pro migraci z května 2015, totiž problematiku registrace a potřebu snímání 

otisků prstů včetně systému Eurodac zmiňuje jako jeden z hlavních bodů řešení tehdejší 

krize. I v tomto případě tedy pouhé odvolání se na jiné orgány EU neznamená, že by 

Komise s iniciativou nepřišla sama už mnohem dříve. (Evropská komise, 2015m: 11, 13; 

Evropská komise, 2015o) 

Posledním případem spadající do této skupiny je návrh nařízení EP a Rady ze dne 4. 

května 2016 o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010. 

V tom Komise uvedla, že při jeho přípravě vycházela z diskuzí v Evropské radě, Radě EU i 

Evropském parlamentu. Dále je však konkrétnější. Odkazuje totiž na závěry Rady ze dne 

21. dubna 2016, kdy ministři zemí EU uznali „potřebu vytvořit strukturovanější a 

efektivnější proces vypracovávání informací o zemích původu úřadem EASO (…), a to 
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posílením zdrojů, které má úřad EASO“. (Evropská komise, 2016h: 7, Rada EU, 2016b: 3) 

Pokud jde o pokyny Evropské rady, Komise v návrhu zmiňuje summit ze dne 19. února 

2016. Představitelé zemí tehdy uvedli, že je třeba zajistit humánní a účinnou azylovou 

politiku, a to v kontextu reformy stávajících azylových pravidel EU. (Evropská rada, 

2016a: 5) Cílem tohoto návrhu Komise přitom je „posílit úlohu úřadu EASO a vytvořit z 

něho agenturu, která usnadňuje provádění a zlepšuje fungování společného evropského 

azylového systému“. (Evropská komise, 2016h: 3). Komise ovšem zdůrazňuje i úlohu 

Evropské parlamentu, kdy odkazuje na zprávu europoslanců ze dne 12. dubna 2016. 

V tomto případě můžeme na základě analýzy říct, že Komise skutečně vycházela 

z iniciativy těchto tří orgánů.  

4.2.7 Komise se odvolává na členské státy 

 

Další skupinou návrhů, na kterou jsme během empirické analýzy narazili, jsou 

případy, kdy Komise při přípravě návrhů reagovala na požadavky samotných členských 

států. Nejedná se tedy ani o následování Rady EU, ani o následování Evropské rady, nýbrž 

je v důvodových zprávách odkázáno na přání či návrhy jednotlivých členských států. Tato 

skupina přitom není zanedbatelná, obsahuje totiž celkem 6 právních aktů.  

 Prvním je návrh rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví 

dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska v souladu s článkem 

9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, kterými 

se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. 

V důvodové zprávě k návrhu Komise sděluje, že legislativa reaguje na dopis ze dne 5. 

listopadu 2015, ve kterém Švédsko oznámilo Komisi a Radě, že o přijetí tohoto návrhu 

žádá. (Evropská komise, 2015h: 2) 

 A podobné to je i v několika dalších případech. Dne 10. února 2016 Komise 

představila návrh prováděcího rozhodnutí Rady o dočasném pozastavení relokace v 

rozsahu 30 % žadatelů přidělených Rakousku podle rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, 

kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a 

Řecka. Tento nelegislativní návrh reaguje na žádost Rakouska ze dne 16. prosince 2015. I 

v tomto případě šlo o dopis adresovaný Radě a Komisi. (Evropská komise, 2016i: 2) Stejně 

tomu bylo i v případě návrhu prováděcího rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2016, kterým se 

stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných 

situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru. Tento nelegislativní 
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návrh reagoval na písemnou žádost pěti států schengenského prostoru ze dne 20. října 

2016. (Evropská komise, 2016j: 2) Tato situace se opakovala i v případě návrhu 

prováděcího rozhodnutí ze dne 25. ledna 2017, kterým se stanoví doporučení pro 

prodloužení dočasné kontroly na vnitřních hranicích ve výjimečných případech, které 

ohrožují celkové fungování schengenského prostoru (Evropská komise, 2017c: 5) a také 

v případě návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro 

prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících 

celkové fungování schengenského prostoru ze dne 2. května 2017. (Evropská komise, 

2017d: 5) 

Během výzkumu jsme ovšem narazili i na jeden návrh nařízení, v jehož důvodové 

zprávě Komise odkazovala na žádosti a pozice členských zemí. Jedná se o návrh nařízení 

EP a Rady ze dne 4. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se 

stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších 

hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti 

osvobozeni. Komise v něm výslovně uvádí, že návrh vychází jednak ze zasedání výboru 

COREPER a Pracovní skupiny Rady pro víza, v přípravě návrhu však byly zohledněny 

zejména „neformální návrhy členských států týkající se revize mechanismu pozastavení“. 

(Evropská komise, 2016k: 4)  

4.2.8 Komise se odvolává na členské státy a odborné orgány 

 

Při analýze sledovaných návrhů právních aktů bylo nutno vytvořit i jednu šířeji 

pojatou skupinu, ve které Komise odkazuje nejen na neformální nebo formální žádosti 

členských zemí EU, ale rovněž na odborné mezinárodní agentury nebo organizace typu 

Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), na Mezinárodní organizace pro migraci 

(IOM) či na Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu23 (EASO) apod. 

V prvním případě jde o právně nezávazné doporučení Komise ze dne 15. prosince 

2015 o dobrovolném programu přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem. 

(Evropská komise, 2015i) Ve druhém pak jde o balíček čtyř legislativních návrhů, které 

Komise představila 13. července 2016. Prvním z nich je návrh nařízení EP a Rady, kterým 

se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady 

                                                             
23 EASO (European Asylum Support Office) je agentura Evropské unie vzniklá v roce 2010 nařízením EP a 
Rady 439/2010. Působí v ní zejména odborníci zabývající se problematikou migrace a jejím hlavním úkolem 
je poskytovat odbornou, technickou a praktickou podporu členským státům a Komisi. 
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(EU) č. 516/2014. Konzultace předcházející představení návrhu probíhaly podle Komise „s 

členskými státy a přidruženými státy, jakož i s UNHCR, IOM a úřadem EASO“. (Evropská 

komise, 2016l: 7) Druhým je návrh nařízení EP a Rady o zavedení společného postupu pro 

mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU. Jeho cílem je 

harmonizování postupu v rámci udělování mezinárodní ochrany, díky čemuž by mělo dojít 

k omezení tzv. azylové turistiky uvnitř EU. V důvodové zprávě k návrhu zjistíme, že 

Komise při přípravě návrhu uspořádala „cílené konzultace s členskými státy, UNHCR a 

občanskou společností“ a že „Komise pečlivě posoudila přednesené argumenty a pokusila 

se zohlednit ty z nich, které byly vesměs společné všem stranám zainteresovaným na tomto 

návrhu“. (Evropská komise, 2016m: 7) Tuto iniciativu ovšem můžeme vysledovat již 

v Evropském programu pro migraci z května 2015. (Evropská komise, 2015m: 12) Třetím 

je návrh nařízení EP a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí 

nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném 

statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu 

poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o 

právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími 

rezidenty. Obsahově dokument navazuje na výše uvedený návrh nařízení, přičemž má za cíl 

více sjednotit společná kritéria a azylová rozhodnutí napříč EU. V důvodové zprávě pak 

stojí, že při přípravě návrhu byly následovány „praktická spolupráce a pokyny od EASO“. 

(Evropská komise, 2016n: 9) V neposlední řadě se jedná o návrh směrnice EP a Rady, 

kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. I v tomto případě 

bylo využito odborného zázemí EASO, který „byl pověřen vypracováním operativních 

standardů a ukazatelů pro podmínky přijetí“. (Evropská komise, 2016o: 9) Stejně tak byly 

při vytváření obsahu návrhu následovány zprávy 26 členských států a přidružených zemí.  

4.2.9 Komise se na nikoho neodvolává 

 

Doposud jsme se v rámci výzkumné části věnovali legislativním či nelegislativním 

návrhům Komise, které ve sledovaném období představila v kontextu snah o řešení 

migrační krize, přičemž při jejich tvorbě odkazovala buďto na jiné orgány EU, na členské 

státy nebo na mezinárodní organizace. Sama Komise se tak v důvodových zprávách 

k těmto návrhům odvolává na názory, příkazy a pohledy „někoho jiného“. V této poslední 

z celkem devíti představených skupin je tomu jinak. V této části si představíme návrhy, 

jejichž obsah je vytvořen výlučně Komisí, která v nich na nikoho jiného neodkazuje. Do 

této skupiny spadá celkem 13 právních aktů představených ve sledovaném období. Zároveň 
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je třeba mít na paměti, že v 9 případech jde o právně nezávazná doporučení24. Z toho 

vyplývá, že ze 43 sledovaných případů se Komise odhodlala do legislativního procesu 

poslat právně závazný akt, u něhož se na nikoho jiného neodvolává, pouze ve 4 případech.  

 Chronologicky prvním je návrh nařízení EP a Rady ze dne 9. září 2015, kterým se 

vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu 

mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU. Při analýze dokumentu nenarazíme (na 

rozdíl od dříve analyzovaných dokumentů) na žádnou zmínku o tom, že by se Komise při 

jeho vytváření inspirovala jakýmkoli jiným orgánem EU. Odkazuje sice na závěry 

Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015, tehdy však unijní političtí lídři pouze odkázali 

na již předtím zveřejněný „záměr Komise posílit ustanovení o bezpečné zemi původu ve 

směrnici 2013/32/EU, včetně případného vytvoření společného seznamu EU bezpečných 

zemí původu“. (Evropská komise, 2015k: 6) Hned v úvodu návrhu pak Komise zdůrazňuje, 

že posílení ustanovení o bezpečné zemi původu je primárně jejím záměrem. (Evropská 

komise, 2015k: 1)  

 Dalším navrženým právním aktem je návrh rozhodnutí Rady ze dne 21. března, 

kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví 

                                                             
24 Jedná se o doporučení Komise ze dne 1. října 2015 o zavedení společné „příručky k navracení osob“, kterou 

mají příslušné orgány členských států používat při plnění úkolů souvisejících s navracením osob (Evropská 

komise, 2015j); doporučení ze dne 10. února 2016 určeno Řecké republice o naléhavých opatřeních, která 

má Řecko přijmout s ohledem na obnovení přemísťování podle nařízení (EU) č. 604/2013 (Evropská komise, 

2016p); doporučení ze dne 15. června 2016 určené Řecké republice o konkrétních naléhavých opatřeních, 

která má Řecko přijmout s ohledem na obnovení přemísťování podle nařízení (EU) č. 604/2013 (Evropská 

komise, 2016q); doporučení ze dne 28. září 2016 určené Řecké republice o konkrétních naléhavých 

opatřeních, která má Řecko přijmout s ohledem na obnovení přemísťování podle nařízení (EU) č. 604/2013 

(Evropská komise, 2016r); doporučení ze dne 8. prosince 2016 určené členským státům o obnovení 

přemísťování do Řecka podle nařízení (EU) č. 604/2013 (Evropská komise, 2016s); doporučení ze dne 12. 

května 2017 o proporcionálních policejních kontrolách a policejní spolupráci v schengenském prostoru 

(Evropská komise, 2017e); doporučení ze dne 27. září 2017 o provádění ustanovení Schengenského 

hraničního kodexu pro dočasné zacházení obnovení kontroly hranic na vnitřních hranicích v schengenském 

prostoru (Evropská komise, 2017f); doporučení ze dne 27. září 2017 o posílení právních cest pro osoby, které 

potřebují mezinárodní ochranu (Evropská komise, 2017g); doporučení ze dne 27. září 2017 o zavedení 

společné „příručky k navracení osob“, kterou mají příslušné orgány členských států používat při plnění úkolů 

souvisejících s navracením osob (Evropská komise, 2017h). 
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dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Smyslem 

návrhu je podle Komise započítání Syřanů pobývajících v Turecku do počtu žadatelů o 

azyl, kteří mají být relokováni podle rozhodnutí Rady 2015/1601. Sama Komise tento 

návrh původně s nikým oficiálně nekonzultovala ani na žádný jiný orgán neodkazovala. 

(Evropská komise, 2015l) Dále se jedná o nelegislativní návrh prováděcího rozhodnutí 

Rady ze dne 4. května 2016, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních 

hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru. 

Komise sama v návrhu uvádí, že „sleduje situaci ve všech dotčených členských státech, aby 

posoudila, zda se znovuzavedené kontroly na vnitřních hranicích omezují na nezbytné 

minimum“. (Evropská komise, 2016t: 4) Po vlastním uvážení se pak v této souvislosti 

rozhodla představit zmíněný nelegislativní návrh. Posledním analyzovaným aktem je návrh 

nařízení EP a Rady ze dne 27. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde 

o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Tento legislativní návrh 

navazuje za doporučení Komise ze dne 12. května 2017 (které je taktéž výlučným dílem 

Komise) a jeho cílem je aktualizace pravidel v případě dočasného znovuzavedení kontrol 

na vnitřních hranicích EU. K této potřebě přitom Komise dospěla sama podle své úvahy, 

což jej uvedeno i v důvodové zprávě k návrhu. (Evropská komise, 2017i: 3) 

4.3 Shrnutí výzkumu 
 

Analýza dokumentů a empirický výzkum týkající se hledání řešení migrační krize 

v letech 2015 až 2018 původně zmíněnou hypotézu hovořící o sílící roli Evropské rady a 

mezivládního vyjednávání v době krizí ve větší míře potvrdil. Z výsledků výzkumu 

vyplývá, že vztahy mezi Evropskou radou a Komisí byly ve sledovaném období spíše 

v rovině principal – agent, tedy v rovině nadřízeného a podřízeného subjektu. Naplňovaly 

tak charakteristiky hierarchického rámce v nastolování agendy, přičemž Komise se snažila 

udržet v rovině poslušného agenta (obedient Commission). Na druhou stranu je ale třeba 

upozornit, že v roli nadřízeného (principal) se zdaleka nevyskytuje jen Evropská rada. 

Výzkum potvrdil, že v pozici nadřízeného v období migrační krize vystupovaly i samotné 

členské státy. Tyto závěry podporují dva poznatky vzešlé z výzkumu.  

A)  

Ze 43 analyzovaných legislativních a nelegislativních návrhů bylo 12 doporučení, 

které jsou pro náš výzkum irelevantní z důvodu své nezávaznosti. Skupinu 31 

analyzovaných návrhů pak můžeme rozdělit do tří podskupin. 



44 
 

 

12

15

13

3

Primární zdroj legislativních a nelegislativních návrhů 
Komise 

Doporučení Komise (není předmětem výzkumu)

Komise je primárním zdrojem iniciativy

Zdrojem iniciativy je jiný orgán

Komise se neúspěšně vzpouzí (návrhy týkající se relokací)

 

Graf č. 1: Primární zdroj legislativních a nelegislativních návrhů Komise 

Zdroj: Jedná se o vlastní zpracování. Data pocházejí z vlastního výzkumu. 

 

Do první skupiny můžeme zařadit 15 případů, kdy původní iniciativa skutečně 

vzešla z Komise. Právě Komise je v těchto případech zdrojem návrhů a jejich obsahu, což 

by nasvědčovalo spíše tomu, že iniciátorem návrhu je výlučně ona. Původní zmínky o 

daných iniciativách zde skutečně pochází od Komise, u jiných orgánů tyto návrhy 

nenalezneme. Pravdou však je, že Komise se „odvážila“ sama od sebe a bez předchozího 

„souhlasu“ předložit legislativní návrh pouze ve 4 případech. V ostatních 11 svou iniciativu 

a názor zakomponovala pouze do nezávazných sdělení (Communication from the 

Commission) a pracovních dokumentů (Commission Staff Working Document). Teprve až 

se k těmto dokumentům vyjádřila na svém jednání Evropská rada, popřípadě Rada EU, tak 

Komise přistoupila k formální zákonodárné iniciativě a představila legislativní či 

nelegislativní návrh. Snažila se tak získat předchozí souhlas jiných orgánů EU. To 

potvrzuje i analýza důvodových zpráv těchto návrhů, o které se zmíníme níže a ve kterých 

se Komise na závěry těchto orgánů odvolává. Samotné „odvolání se“ tedy automaticky 

neznačí to, že by daný orgán s iniciativou přišel jako první. Primárním zdrojem návrhu 

může být skutečně Komise, ta ale v dalším průběhu prelegislativní fáze legislativního 

procesu často vyčkávala na vyjádření Evropské rady či Rady EU nebo jiných subjektů. Až 

toto „posvěcení“ pro Komisi v 11 z 15 případů znamenalo oficiální předložení zákonodárné 
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11

Komise je primárním zdrojem legislativního či 
nelegislativního návrhu

Komise předložila rovnou legislativní návrh, předchozí "souhlas" nežádala

Primárním zdrojem iniciativy je nezávazné sdělení či pracovní dokument, Komise žádá "souhlas"

iniciativy, která navazovala na předchozí sdělení či pracovní dokument. Pouze ve 4 

případech Komise přistoupila k předložení zákonodárné iniciativy přímo, bez „čekání“ na 

vyjádření jiných orgánů a bez předchozího vydání stanoviska či pracovního dokumentu. 

Graf č. 2: Komise je primárním zdrojem legislativního či nelegislativního návrhu 

 

Zdroj: Jedná se o vlastní zpracování. Data pocházejí z vlastního výzkumu. 

 

Do druhé skupiny zařadíme 13 případů, kdy se Komise při předkládání návrhů řídila 

výlučně postoji Evropské rady (2 případy), Evropské rady a europoslanců (1 případ), 

Evropské rady, Rady EU a europoslanců (1 případ) a postoji a žádostmi členských zemí (6 

případů), popřípadě členských zemí a mezinárodních odborných organizací (3 případy). 

V těchto případech jsme nenašli žádné sdělení či pracovní dokument Komise, který by 

dokazoval, že Komise přišla s iniciativou jako první. Naopak, prvotní zmínky o návrzích 

nalezneme v dokumentech a závěrech jiných orgánů, což potvrdila i analýza důvodových 

zpráv. V těchto případech tedy primární zdroj návrhů leží mimo Komisi. 
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Graf č. 3: Zdrojem legislativního či nelegislativního návrhu je jiný orgán 

Zdroj: Jedná se o vlastní zpracování. Data pocházejí z vlastního výzkumu. 

 

Poslední kategorie obsahuje 3 právní akty, které se všechny týkají tzv. relokací, tedy 

„kvót“. V těchto případech je sporné, zdali s iniciativou přerozdělovacího mechanismu 

v rámci EU přišla Evropská rada, Evropský parlament, Rada EU či Komise. Všechny 

orgány se k tématu vyjadřovaly v podobnou dobu a vzájemné názory se z části překrývaly a 

z části šly vlastní cestou. Na druhou stranu jsme prokázali, že Komise se snažila v tomto 

ohledu jít dále než mezivládní vyjednávání, přičemž navrhovala jednak povinný 

mechanismus a jednak větší počty přerozdělených migrantů. Snažila se tedy být tzv. 

vzpouzejícím se agentem (runaway Commission). Vzhledem k tomu, že od relokačního 

mechanismu se z důvodu neochoty řady členských zemí nakonec upustilo a realizace 

přijatých opatření velmi pokulhávala, můžeme z toho vyvodit, že Komise v prosazování 

své pozice nebyla úspěšná.  

 Všechny tyto tři poznatky nasvědčují tomu, že hledání řešení migrační krize se 

skutečně neslo v duchu hierarchického postavení unijních institucí, přičemž Komise stála 

v roli podřízeného subjektu (agent). V roli nadřízeného (principal) však nestála výlučně 

Evropská rada. V 9 případech byly nadřízeným subjektem konkrétní členské státy. 
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27

4

Analyzované důvodové zprávy legislativních 
a nelegislativních návrhů

Komise se odvolává na jiný orgán
EU či na členské státy nebo
odborné organizace

Komise se na nikoho neodvolává

B)  

Pokud jde o výše zmíněné důvodové zprávy, z nich jsme se dozvěděli, že z 31 

analyzovaných případů se Komise při předkládání návrhů odvolávala na jiný orgán EU 

(Evropskou radu, Radu EU, Evropský parlament) či na postoj členských států, popřípadě 

odborných organizací, celkem v 27 případech. Pouze ve 4 případech se tak v důvodové 

zprávě neodvolávala na nikoho jiného. Odvolávání se na závěry summitů či hlasování 

v Radě můžeme interpretovat jako signál toho, že Komise se své návrhy snažila předem 

legitimovat a získat předběžný souhlas od mezivládních orgánů na unijní úrovni. To svědčí 

o tom, že se pasovala do role poslušného podřízeného subjektu (obedient Commission). 

Graf č. 4: Analyzované důvodové zprávy legislativních a nelegislativních návrhů   

 

Zdroj: Jedná se o vlastní zpracování. Data pocházejí z vlastního výzkumu. 

 

Pro úplnost zde ještě uvádíme shrnutí analýzy důvodových zpráv všech 43 návrhů 

(tedy včetně doporučení a stanovisek), u kterých se Komise odvolává či neodvolává na jiný 

orgán či na členské státy nebo odborné organizace. Jak už jsme však uvedli, samotné 

„odvolání se“ v důvodové zprávě nemusí značit to, že daný orgán, na který je odvoláváno, 

přišel s návrhem skutečně jako první. To je blíže vysvětleno v bodu A) této kapitoly. 

V tomto případě tedy uvádíme návrhy bez ohledu na to, kde leží jejich primární zdroj a bez 

ohledu na to, o jaký legislativní či nelegislativní návrh se jedná. Jak už bylo zmíněno výše, 

„odvolávání se“ na jiné orgány nicméně značí příklon Komise k tzv. poslušnému subjektu 

(obedient Commission), přičemž Komise si tak snaží získat jednak předchozí souhlas se 
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subjekty

(bez ohledu na primární zdroj návrhu)

Počet návrhů

svou zákonodárnou iniciativou ze strany členských států a jednak své kroky předem 

legitimovat. 

Graf č. 5: Komise se v důvodových zprávách odvolává na jiné subjekty (bez ohledu na 

primární zdroj návrhu) 

Zdroj: Jedná se o vlastní zpracování. Data pocházejí z vlastního výzkumu. 

 

5. Závěr 

 

V úvodní části práce jsme si přiblížili výzkum dvojice autorů Bocquillona a 

Dobbelse, kteří došli ke dvěma hypotézám. První je, že v době vážných krizí přebírá otěže 

rozhodování a nastolování agendy v EU Evropská rada, a to na úkor Komise. Druhou 

hypotézou pak je, že pozice Evropské rady posílila zejména po vstupu Lisabonské smlouvy 

v platnost. Předmětem této práce bylo ověření první hypotézy. Nicméně z našich výsledků 

byla nepřímo podpořena i hypotéza druhá, jelikož zkoumané období migrační krize je 

situováno až do období po účinnosti Lisabonské smlouvy. Pokud však jde o primární cíl 

práce, tedy ověření první hypotézy zmíněných autorů, výsledky výzkumu týkajícího se 

řešení migrační krize nám ukázaly, že v období krizí je skutečně pozice Komise oslabena, 

přičemž se ocitá v podřízeném postavení (agent) a její chování se blíží „poslušnému 
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subjektu“ (obedient Commission). Na druhou stranu je nutné podotknout, že oním 

hierarchicky nadřízeným subjektem (principal) nemusí být nutně Evropská rada, což značí, 

že ověřovaná hypotéza je potvrzena jen z části.  

Z výzkumu totiž vyplynulo, že v pozici nadřízeného (principal) se vedle Evropské 

rady v ještě větší míře ocitají konkrétní členské státy. Evropská rada se v pozici 

nadřízeného (který je primárním zdrojem iniciativy) ocitla pouze ve čtyřech případech 

z celkového počtu třinácti návrhů. Ve dvou případech dokonce byla zdrojem návrhu ještě 

vedle Rady EU či Evropského parlamentu. Na druhou stranu členské státy jsou primárním 

zdrojem iniciativy (tedy nadřízeným subjektem) celkem v devíti případech, přičemž pouze 

ve třech případech vedle nich stojí ještě mezinárodní odborné organizace. Pozici a sílu 

unijních summitů v průběhu migrační krize tedy nelze přeceňovat. Na druhou stranu 

můžeme dojít k závěru, že Komise jako taková ve chvílích krizí skutečně ustupuje do 

pozadí a hlavní otěže nastolování agendy v prelegislativní fázi unijního legislativního 

procesu přebírá ve velké míře mezivládní způsob vyjednávání, ať už v podobě Evropské 

rady (popřípadě s pomocí Rady EU), nebo v podobě neformálních návrhů jednotlivých 

členských zemí nebo jejich seskupení. Evropská komise tak v časech krizí s oficiálním 

předkládáním legislativních či nelegislativních návrhů vyčkává až na vyjádření orgánů, 

které představují intergovernmentalistický způsob vyjednávání, ať už jde o Evropskou 

radu, Radu EU či jednotlivé členské země. Vlády členských států tak v období krizí 

získávají v rámci nastolování agendy a prelegislativní fáze legislativního procesu zcela 

zásadní roli, a to na úkor Evropské komise. Důkazem je v první řadě to, že ve většině 

případů najdeme primární zdroj zákonodárné iniciativy buď u mezivládního unijního 

orgánu či u konkrétních členských států, nebo jej sice nalezneme u Komise, nicméně ta jej 

vtělila v první řadě do tzv. soft law, tedy do nezávazného sdělení či pracovního dokumentu. 

Teprve až po vyjádření Evropské rady či Rady EU k takovému soft law pak Komise 

přikročila k oficiálnímu předložení legislativního či nelegislativního návrhu, jehož obsah 

jsme mohli vypozorovat již ve sdělení či pracovním dokumentu. Tuto domněnku v druhé 

řadě podporuje i analýza důvodových zpráv těchto oficiálních legislativních či 

nelegislativních návrhů Komise. V drtivé většině případů se v nich totiž Komise odvolává 

na závěry jednání mezivládních orgánů, typicky na Evropskou radu či na Radu EU, a to bez 

ohledu na to, kde leží skutečný zdroj takového návrhu. Tímto pravidelným odkazováním se 

na mezivládní orgány Komise při předkládání legislativních či nelegislativních návrhů 
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zdůrazňuje, že má jakýsi předem daný souhlas jednotlivých vlád a k předložení návrhu je 

tak legitimována. 

Oba zmíněné poznatky a závěry vyplývající z empirické části práce ve spojitosti 

s prací autorů Bocquillona a Dobbelse nám tedy ukazují, že v období vážných krizí, 

kterými EU prochází, je pozice Komise jakožto hlavního iniciátora legislativy EU značně 

oslabena ve prospěch mezivládního vyjednávání, které je ztělesněno buďto jednáním 

Evropské rady, Rady EU či neformálními návrhy a žádostmi konkrétních členských států. 

Tato zjištění podporují hypotézu, že skutečná síla a moc Evropské unie i nadále pramení 

z mezivládního vyjednávání a z jednotlivých hlavních měst více než z „bruselského 

centra“, které je představováno supranacionálním způsobem vládnutí ztělesňovaném 

Evropskou komisí či Evropským parlamentem. Na druhou stranu je třeba přiznat, že pro 

kategorické závěry definitivně potvrzující testované hypotézy bude třeba i nadále 

analyzovat řešení krizí, kterým EU bude čelit v budoucnu. V současné době můžeme jen 

odhadovat, zdali se bude jednat o další krizi ekonomickou, dluhovou, migrační či snad 

přijde na řadu krize zcela jiná, kupříkladu enviromentální nebo sociální. Z těchto důvodů se 

Evropská unie v budoucnu může ocitnout v rozsáhlé a vážné krizi politické, a to z důvodu 

velkého nárůstu protievropsky laděných národních vlád, protievropsky laděného 

Evropského parlamentu či dokonce protievropsky naladěné Komise. Všechny tyto krize a 

těžkosti mohou (ale nemusí) mít za následek postupné přelévání pravomocí a síly zpět 

k národním vládám a mezivládnímu vyjednávání. V takovém případě se bude Evropská 

unie vzdalovat od jakéhokoli – ať už utopického či reálného – federalistického cíle. 

Opačnou možností je naopak posilování supranacionálního vládnutí, které by se mohlo 

realizovat například posílením Evropského parlamentu jakožto unijního zákonodárce se 

současným posilováním pravomocí Komise jakožto unijní exekutivy. Stejně tak hlasování 

v Radě EU by se v takovém případě zřejmě neobešlo bez výrazného posunu směrem 

k většinovému rozhodování, a to včetně oblasti daňové, trestní či zahraničně politické a 

bezpečnostní. Výsledky našeho výzkumu nám ukazují, že ke druhé variantě pravděpodobně 

příliš netíhneme, a to i přesto, že Lisabonská smlouva přinesla výrazné posílení pozice 

Evropského parlamentu. Období krizí totiž ukazuje, že mezivládní vyjednávání má v EU 

stále velmi silnou pozici, což potvrzuje i přetrvávající odpor a neochota států přistoupit 

v Radě EU k hlasování kvalifikovanou většinou ve výše zmíněných oblastech. Jakým 

směrem se EU v příštích letech vydá bude záviset zejména na tom, jak si poradí právě 

s krizemi, které zela jistě přijdou. Ty poslední dvě, tedy krize hospodářská a migrační, se 
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společenskými náladami a důvěrou v EU mezi Evropany značně zamávaly. Vedle toho 

však krize ukázaly i to, že evropská integrace ještě zdaleka nedosáhla bodu, kdy je možno 

tak vážné problémy řešit rychle a efektivně z centra pomocí nadnárodního vládnutí. 

Politická a společenská nálada v EU v současné době není uzpůsobená k odvážným 

krokům směřujícím k silnější centralizaci a federalizaci Unie. A dvě zmíněné krize tento 

odpor k větší a užší integraci – minimálně v některých částech EU – ještě posílily. 

6. Summary 
 
 Based on this thesis the answers to the research questions will follow. Is the 

Commission´s position in the European legislative process weakened when it comes to 

serious European political or economic crisis?  

 It has to be mentioned that there is not only the European Council that influences 

the Commission´s decisions in the beginning of the European legislative process. 

According to our research, it is proved that during serious crisis – during the migration 

crisis in our case – the Commission is very careful when it comes to concrete legislative 

proposals. Before drafting such a proposal that aims to solve the crisis it usually waits for 

expressions, comments, conclusions or overtures made by the European Council, the EU 

Council, MEP´s or member states instead of designing and proposing drafts on its own. It 

proves that the position of the EU executive body is weakened and, on the other hand, the 

influence and power of intergovernmental negotiations between European governments 

grows a lot during crisis. 
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