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Anotace 

Cílem předkládané diplomové práce je podívat se na aktuální pravomoci 

národních parlamentů a jejich schopnost ovlivňovat legislativní proces Evropské unie. 

Hlavní otázkou je zjistit, jak v praxi funguje zapojení národních parlamentů do evropského 

legislativního procesu. V teoretické rovině bude práce rámována debatou o demokratické 

legitimitě, jejímž úkolem bude vymezit pojem demokratická legitimita a představit 

základní argumenty, o něž se autoři opírají v tvrzení o (ne)existenci demokratického 

deficitu. Zkoumán bude mechanismus včasného varování, který zavedla Lisabonská 

smlouva, a v jeho rámci konkrétně proces vydávání odůvodněných stanovisek. 

Výzkumnou otázkou diplomové práce je, zda procesem vydávání odůvodněných 

stanovisek může být skrze národní politické strany posilována demokratická legitimita 

Evropské unie, což bude vyžadovat detailní analýzu samotných odůvodněných stanovisek. 

Jedná se o jedno-případovou studii, která zkoumá případ Parlamentu České republiky. 

Detailně tak budou analyzována všechna odůvodněná stanoviska, která vydaly Senát a 

Poslanecká sněmovna PČR.     

 

 

 

 

Annotation 

Aim of this Diploma Thesis is to have a closer look at current powers of National 

Parliaments of the Member States to influence legislative process of the European Union. 

The main question is how do National Parliaments control legislative process in practise. 

Theoretical Framework is based on a debate about Democratic Legitimacy of the European 

Union. First the term needs to be defined and basic arguments about the (non)existence of 

Democratic deficit need to be introduced, then the research question can be introduced. 

The main focus is on Early Warning Mechanism and a process of issueing of reasoned 

opinions. An assumption is that through a process of issueing those reasoned opinions by 

National Parliaments that consist of a democratic elected political parties a Democratic 

Legitimacy of the European Union could be strenghtened. It is a one-case study of Czech 

Parliament. All the reasoned opinions, that Czech Senate and Czech Chamber of Deputies 

issued, will be analysed.  
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1.  Úvod  
 

Role národních legislativních těles v procesu evropské integraci přitahuje v 

posledních letech řadu pozornosti. Dlouhou dobu tomu bylo tak, že jak výrazně rostly 

politické kompetence Evropské unie, tak se stále zmenšoval individuální i kolektivní 

vliv národních parlamentů na politické procesy v EU, což dosáhlo v určitém bodě 

takové míry, že se jak politici, tak akademická obec začali zabývat tím, jak národní 

parlamenty znovu více zapojit do evropských záležitostí. Ačkoliv jsou v teoretické 

rovině národní parlamenty jedněmi z hlavních institucí evropského systému vládnutí, 

jelikož volí a kontrolují vlády, schvalují legislativu a jsou odpovědny za změny ústavy, 

v praktické rovině bývá jejich vliv často zpochybňován.  

 

Předkládaná diplomová práce si tak dává za cíl podívat se na aktuální 

pravomoci národních parlamentů a jejich schopnost ovlivňovat rozhodování na 

evropské úrovni, konkrétně v legislativním procesu Evropské unie. Hlavní otázkou je 

zjistit, jak v praxi funguje zapojení národních parlamentů do evropského legislativního 

procesu. V teoretické rovině bude práce rámována debatou o demokratické legitimitě, 

jelikož demokratická legitimita a případný demokratický deficit Evropské unie jsou 

druhým velkým tématem v EU posledních let. 

 

Ke změně pravomocí národních parlamentů došlo v prosinci 2009, kdy 

vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Do jejího přijetí docházelo k zapojování 

národních parlamentů primárně skrze národní vlády, novelizace stávajících evropských 

zakládajících smluv však přinesla řadu změn, včetně zavedení mechanismu včasného 

varování, který představuje velký krok pro přímé zapojení národních parlamentů 

v evropském zákonodárství. Mechanismus včasného varování je postaven na principu 

subsidiarity, národní státy mají sloužit jako „strážci“ tohoto principu, jelikož národní 

státy údajně dokážou nejlépe posoudit, zda se daný legislativní akt příliš nevměšuje do 

jejich politiky. 

 

Diplomová práce se tedy bude soustředit na mechanismus včasného varování a 

v jeho rámci konkrétně na proces vydávání odůvodněných stanovisek v případě České 
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republiky. Česká republika byla vybrána z toho důvodu, že patří mezi ty členské státy, 

které přistoupily po roce 2004 a jimž v dosavadním výzkumu nebyla věnována taková 

pozornost, jako starým členských státům. Popisováno bude formální nastavení kontroly 

evropských záležitostí Parlamentem České republiky a analyzována praxe procesu 

vydávání odůvodněných stanovisek. Co se struktury týče, bude práce rozdělena do dvou 

hlavním částí, teoretické a analytické, které budou dále rozčleněny do podkapitol. 

Teoretická část má za úkol přinést přehled relevantní literatury týkající se role 

národních parlamentů v kontrole evropského legislativního procesu, vymezit pojem 

demokratické legitimity a představit základní argumenty debaty o demokratické 

legitimitě Evropské unie s důrazem na práce Fritze Scharpfa, Giandomenica Majoneho, 

Andrewa Moravcsika, Simona Hixe a Philippa Kiivera. Na základě těchto poznatků pak 

bude možné formulovat výzkumnou otázku a konkrétní kritéria, která ji pomohou 

zodpovědět. 

 

Analytická část se bude detailně věnovat samotným odůvodněným 

stanoviskům a jejich obsahu. Jedním z klíčových zdrojů praktické části bude databáze 

IPEX, platforma pro meziparlamentní spolupráci, která obsahuje parlamentní 

dokumenty a informace týkající se Evropské unie, které zde jednotlivé parlamentní 

komory zveřejňují. Národní parlamenty zde uvádějí informace o návrzích, které 

zkoumají z hlediska možného porušení principu subsidiarity, což velmi usnadňuje mezi 

jednotlivými národními parlamenty, jelikož jsou průběžně informovány o kontrolním 

procesu či postojích ostatních parlamentů. Vedle toho budou hrát důležitou roli 

dokumenty Poslanecké sněmovny PČR, Senátu PČR a Vlády České republiky. 

Z analýzy bude možné v závěrečné části vyvodit závěry, které umožní zodpovědět 

výzkumnou otázku této diplomové práce.  
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1.1. Role národních parlamentů v Evropské 

unii 
 

V odborné literatuře najdeme celou řadu článků a knih týkajících se role 

národních parlamentů v Evropské unii a kontroly legislativního procesu EU ze strany 

národních parlamentů členských států, přístup jednotlivých autorů k problematice je 

však velmi různorodý. Úvodní kapitola diplomové práce má za cíl přinést přehled 

relevantní literatury, shrnout základní poznatky, identifikovat, jak je k tématu 

přistupováno a poznat, kde má dosavadní výzkum mezery.  

 

Základní otázkou, kterou literatura týkající se role národních parlamentů řeší, je, 

zda národní parlamenty členských států vůbec nějaký vliv na rozhodování v EU mají. 

Často bývají národní parlamenty členských států v diskuzích o dopadech evropské 

integrace na klíčové aktéry považovány za „poražené integrace“, jelikož národní 

parlamenty ztrácí část své suverenity a přesouvají svou legislativní, regulatorní a 

rozhodovací pravomoc na evropské instituce (Kiiver, 2006, s. 9).  

 

Samozřejmě nelze tvrdit, že by národní parlamenty nedisponovaly žádnými 

pravomocemi, vliv evropského integračního procesu na činnost zákonodárných orgánů 

členských států má několik rovin. V obecné rovině jejich postavení rámcově formuluje 

požadavek aktivního příspěvku k dobrému fungování Unie, což má konkrétně 

představovat přijímání informací a návrhů legislativních aktů od orgánů Unie, kontrolu 

dodržování zásady subsidiarity, účast na mechanismech hodnocení provádění politik 

v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, podíl na postupech při revizi Smluv a 

přijímání nových členů do Unie a účast na meziparlamentní spolupráci (Zemánek, 2012; 

s. 19-22). Vzhledem k rozsahu diplomové práce není možné analyticky postihnout 

všechny tyto aktivity národních parlamentů, proto bude analyzována kontrola 

dodržování zásady subsidiarity.  

 

V komparativních analýzách kontroly národních parlamentů nad evropskými 

záležitostmi zkoumají různí autoři během poslední let především veřejný 

euroskepticismus, stranický euroskepticismus, obecnou moc parlamentu a četnost 
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menšinových vlád, načasování vstupu, politickou kulturu (v jejím rámci pak podíl 

katolického/ortodoxního obyvatelstva) a domácí federální strukturu. Poslední tři faktory 

se však prý příliš netýkají prostoru střední a východní Evropy. Ačkoliv země střední a 

východní Evropy vstoupily do EU ve stejném čase (první vlna v roce 2004 a druhá 

doplňková v roce 2007), najdeme mezi nimi podstatný rozdíl co do síly kontroly 

národních parlamentů. Rozsah kontroly národních parlamentů narůstá v závislosti na 

obecné moci a síle těchto parlamentů (Karlas, 2011; s. 258-259).  

 

Obecně je slabinou dosavadních výzkumů jejich primární zaměření na staré 

členské státy. Literatura věnovaná novým členským zemím zůstává velmi omezená 

(Karlas, 2011; s. 11). Český výzkum dosud věnoval vztahu mezi národními parlamenty 

a evropskou integrací velmi omezenou pozornost. Jan Karlas se ve svém výzkumu 

zabýval individuální kontrolou a rozdíly v její síle ve všech 27 státech EU a usiloval o 

vysvětlení rozdílů v síle národní parlamentní kontroly evropských záležitostí v různých 

členských státech EU. Z jeho výsledků vyplývá, že Česká republika patří k zemím, kde 

převládá spíše slabý kontrolní mechanismus (Karlas, 2011; s. 49). Rolí národních 

parlamentů v rozhodovacím procesu Evropské unie se zabývá celá řada autorů a řeší 

celou řadu otázek, pro diplomovou práci však bude nutné se zaměřit na literaturu 

týkající se mechanismu včasného varování.  

 

Změna vztahů národních parlamentů a Evropské unie přišla s Lisabonskou 

smlouvou, která z národních parlamentů udělala hlídače principu subsidiarity se 

systémem včasného varování a s možností podat žalobu u Evropského soudu, pokud je 

princip subsidiarity porušen. Tyto změny vyvolaly novou vlnu zájmu studia role 

národních institucí na evropskou legislativu. Objevila se celá řada článků, která se 

snažily popsat, vysvětlit, hodnotit fungování mechanismu žlutých karet. Posouzení 

úspěšnosti žlutých karet se u jednotlivých autorů velmi liší, někteří tvrdí, že ve své 

podstatě se jedná o nástroj velmi slabý, jiní kritizují, jakým způsobem národní 

parlamenty tento mechanismus využívají a samozřejmě se objevují i výzkumy, které 

hodnotí přínos tohoto principu veskrze pozitivně.  

 

Nejoptimističtěji se o mechanismu včasného varování hovoří jako o nástroji, 
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který Evropská unie potřebuje k větší demokratizaci, aby se tak mohla stát otevřenější, 

inkluzivnější a lépe reagující na potřeby svých občanů. Přínosů má prý mechanismus 

včasného varování několik. Za prvé, dochází k posilování pozice malých členských 

států. Skrze své národní parlamenty mohou oponovat legislativním návrhům lépe než 

v Radě, kde by jinak mohly být přehlasovány. Druhá výhoda se týká úrovně domácí 

politiky, kdy dochází k posilování pozice druhých komor parlamentů členských států. 

Ty bývají na národní úrovni většinou upozaděny, ale v případě uplatňování mechanismu 

včasného varování jsou postaveny na roveň prvním komorám, což může mít vliv i na 

domácí politiku.  Za třetí, pokud národní parlament veřejně deklaruje svou pozici vůči 

určitému legislativnímu návrhu, může to zlepšit i pozici vlády členského státu při 

vyjednávání v Radě, parlament pak slouží jako jakási páka. V neposlední řadě v rámci 

osmitýdenní lhůty, kterou národní parlamenty na vyjádření se k připravované legislativě 

mají, mohou národní parlamenty vyjádřit svůj názor ještě dříve, než k legislativě 

stanovisko zaujme vláda, což jim může také zajistit větší vliv (Paskalev, 2011).  

 

Na druhou stranu je možné si klást otázku, zda žluté karty mají nějaký dopad, 

když tento institut byl využit v praxi pouze v pár případech. Nicméně mechanismus 

nebyl vytvořen s cílem, aby se stal rutinní záležitostí, takže četnost jeho využití ještě 

nemusí indikovat jeho úspěšnost. O neúčinnosti mechanismu včasného varování však 

mohou svědčit jiné argumenty. Za prvé, národním parlamentům prý chybí logistická 

kapacita potřebná k uplatňování mechanismu. Vzhledem k časové lhůtě, kterou národní 

parlamenty na vyvolání žluté karty mají, je pro národní parlamenty, již tak zavalené 

domácí agendou, těžké najít prostor k analýze evropské legislativy. Navíc není 

jednoduché zkoordinovat činnost všech parlamentů členských zemí. Tím, že jsou si 

všechny parlamenty rovny, chybí jim nějaký leader, který by inicioval návrh na 

vyvolání, je jejich koordinace složitější a pomalejší. Za druhé, ať již na úrovni 

parlamentních komor, politických stran či jednotlivých poslanců a senátorů, je 

problémem vlastní iniciativa k uplatňování institutu žlutých karet, jelikož jsou členové 

parlamentu zavaleni legislativní prací na domácí úrovni. V neposlední řadě se spekuluje 

o tom, zda v případě, kdy je žlutá karta aktivována, dochází k reálnému zvýšení vlivu 

národních parlamentů na evropské záležitosti, zda jejich vztah k vlastním vládám a 

k evropským institucím nezůstává stejný. Co se týče institucí, parlamenty prý 
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nezískávají žádný vliv skrze mechanismus včasného varování, protože nemají právo 

vetovat legislativní návrh, žlutá karta je nástroj pouze poradní (Cooper, 2015; s. 1408).  

 

Objevují se i další argumenty podporující tvrzení, že mechanismus včasného 

varování příliš účinným nástrojem pro kontrolu subsidiarity není. Zaprvé, nepřináší 

žádnou podstatnou změnu procesu rozhodování v institucionálním trojúhelníku Komise 

– Evropský parlament – Rada. Další slabiny se týkají samotného nastavení a realizace 

mechanismu. Praktickým problémem je, že ne všechny parlamenty mají zájem vyjádřit 

své stanovisko k předkládané legislativě. A pokud se národní parlamenty domnívají, že 

jejich postoj v rozhodovacím procesu EU nehraje podstatnou roli, podrývají tím logiku 

celého principu subsidiarity. Mechanismus včasného varování je mechanismem 

kolektivní akce, aby tedy mohl efektivně fungovat, je nutná komunikace jednotlivých 

členů navzájem. A ačkoliv existuje snaha koordinovat aktivity národních parlamentů 

skrze COSAC, výsledky prý nejsou příliš efektivní. Pochybnost může být i 

v nejobecnější rovině vyjádřena nad tím, zda je logika mechanismu včasného varování 

pro kontrolu principu subsidiarity (pro kontrolu exekutivních iniciativ) vhodná pro 

„kooperativní kvazifederální systém“, jakým je Evropská unie. Funkčnost mechanismu 

včasného varování totiž ve velké míře závisí na otevřenosti Komise vůči stanoviskům 

národních parlamentů (Tursie, Ciprian, 2011).      

 

V debatě o účinnosti mechanismu včasného varování se objevují i návrhy, 

jakými způsoby by bylo možné jeho účinnost zvýšit.  Například osmitýdenní lhůta pro 

projednání návrhů na půdě vnitrostátních parlamentů se ukazuje jako příliš krátká a 

mohla by být prodloužena na deset týdnů. Dále je prý zřejmé, že požadovaný počet 

hlasů pro udělení tzv. žluté či dokonce oranžové karty je v konfrontaci s realitou příliš 

přísný. Bylo by vhodné snížit tento požadavek na přiměřenější jednu čtvrtinu hlasů 

vnitrostátních parlamentů, jak je tomu zatím jen u tzv. žluté karty v oblasti prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva (Svobodová, 2016; s. 18). Objevují se i názory, že by 

mechanismus včasného varování nemusel sloužit jen ke kontrole principu subsidiarity, 

ale mohl by mít i další funkce. Například podle Marca Goldoniho by národní 

parlamenty mohly využívat principu včasného varování k potlačení sociálního deficitu 

evropské integrace (Goldoni, 2014; s. 90). Pozice národních parlamentů v legislativním 
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procesu EU by mohla být také dále posílena navrženým mechanismem červených a 

zelených karet. Systém včasného varování by se tak v budoucnu mohl vyvinout do ještě 

konstruktivnějšího mechanismu (Neuhold, Auel 2017, s. 1555). 

 

Kritika institutu žlutých karet se však neomezuje jen na jeho institucionální 

nastavení, ale také jeho praktický výkon s ohledem na princip subsidiarity. Podle 

Federica Fabbrini a  Katarzyny Granat zneužily členské státy mechanismus včasného 

varování v případě prvního použití žluté karty, jelikož nereagovaly na porušení principu 

subsidiarity, k čemuž je žlutá karta konstruována, ale reagovaly na politické aspekty 

tohoto legislativního návrhu. Národní parlamenty by měly, podle Protokolu o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, omezit přezkoumávání legislativních návrhů 

pouze na kontrolu porušení principu subsidiarity a nechat stranou právní základ, 

proporcionalitu nebo politický dopad těchto návrhů (Fabbrini, Granat, 2013).  

 

Není překvapivé, že se využití mechanismu včasného varování v praxi mezi 

členskými státy velmi různí. Na vůli národních parlamentů zapojovat se do mechanismu 

včasného varování mají vliv různé faktory: stranická soutěž na národní úrovni, veřejný 

euroskepticismus, naléhavost a význam legislativních návrhů (Neuhold, Auel 2017, s. 

1552). Je otázkou, jak národní parlamenty více zapojit do politického procesu EU, aniž 

by to ovlivnilo stávající rozložení moci mezi evropskými institucemi. Mechanismus 

včasného varování představuje pouze zlomek aktivit, které by národní parlamenty na 

evropské úrovni měly vykonávat, a je prý poměrně úzkou a rigidní procedurou. 

Řešením by mohlo být rozšíření rozsahu mechanismu včasného varování o další druhy 

karet (Jančic, 2015; s. 970). 

 

Až na Vesca Pascaleva, který se domnívá, že mechanismus včasného varování 

přispívá k posilování pozice malých členských států, k posilování pozice druhých 

komor parlamentů členských států a zároveň i k posilování pozice národních vlád při 

jednání v Radě, vidí většina autorů v mechanismu včasného varování spíše řadu 

nevýhod. Nejčastějším problémem, který bývá zmiňován, je krátká časová lhůta na 

vyvolání žluté karty, což se váže na další problém, kterým je neefektivní/nedostatečná 

koordinace národních parlamentů při vyvolávání žlutých karet. Většina otázek se týká 
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praktického fungování mechanismu, objevují se však i problémy s jeho institucionální 

podobou, jelikož ho v současné podobě parlamenty členských států využívají nejen při 

porušení principu subsidiarity, ale i v politických otázkách.  

 

Na základě načtené literatury lze usoudit, že téma kontroly evropského 

legislativního procesu z pozice národních parlamentů členských států a konkrétně 

mechanismus včasného varování, již bylo ve výzkumech poměrně detailně zmapováno 

a autoři k němu přistupují z velmi odlišných úhlů pohledu. Nicméně k tomuto tvrzení je 

nutné dodat několik faktů. Dosavadní výzkum se soustředil primárně na staré členské 

státy. Prací, jež by se věnovaly všem 28 členským státům, či případně členským státům 

ze střední a východní Evropy je podstatně méně (výjimku představují studie Jana 

Karlase). Petr Kaniok uvádí, že výzkumu role národních parlamentů dominují 

především studie, které jsou zaměřené na země původní patnáctky, literatura věnovaná 

státům východního rozšíření je méně početná a cílí především na formální postavení 

kontroly. V linii výzkumu mechanismu včasného varování zatím dominují teoretické 

práce nad studiemi, jež by fungování kolektivní kontroly a komunikace analyzovaly 

(Kaniok, 2016; s. 41). Výzkumům také dominují především komparativní studie, ale 

chybí jedno-případové analýzy zaměřující se na rozbor kauzálních procesů.  

 

V dosavadním výzkumu se tak objevuje prostor pro jedno-případovou analýzu 

praktického fungování mechanismu včasného varování v České republice. Jak tvrdí 

Tapio Raunio, nové postkomunistické členské země jsou zajímavějšími případy pro 

empirický výzkum než staré členské státy EU, jelikož jejich legislativy jsou stále 

poměrně mladé, co se jejich institucionální historie týče, a na přizpůsobení se 

požadavkům členství v EU měly nejkratší dobu (Raunio, 2009: s. 7).  
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2. Teoretický a metodologický rámec  

2.1. Demokratický deficit 

2.1.1. Koncept demokratického deficitu a 

jeho vývoj 
 

Jak již zmiňováno, o roli národních parlamentů v Evropské unii toho bylo 

napsáno již poměrně značné množství. V teoretické rovině bývá otázka národních 

parlamentů nejčastěji zkoumána ve vztahu k demokratické legitimitě EU. Podle 

O’Brennana a Raunia je definičním znakem parlamentní demokracie vláda odpovědná 

zákonodárné moci, která ji může odvolat. Proto je role národních zákonodárných mocí 

v evropském integračním procesu zásadní (O’Brennan a Raunio, 2007, s. 2).  

 

Demokratický deficit se jako problém objevuje již od vzniku Evropských 

společenství a až do 90. let se evropská integrace odvozovala od něčeho jiného, než se 

od ES/EU očekávalo. Od počátku 90. let se pak začal hroutit permisivní konsenzus, 

jelikož bylo nutné přijmout Maastrichtskou smlouvu, čímž narostl objem agendy a 

zakládala se nová formálně-institucionální struktura, která svými symboly a institucemi 

připomínala národní stát. Permisivní konsenzus se tedy rozpadl a vlády přestaly být 

paušálně podporovány. Podle evropského práva je pojem „demokratický deficit“ 

využíván lidmi, kteří tvrdí, že instituce EU a její rozhodovací procedury trpí 

nedostatkem demokratičnosti a zdají se být nepřístupné pro obyčejné občany kvůli 

jejich spletitosti. Demokratický deficit EU se zdá být nedostatkem evropské politiky. 

Evropští voliči mají pocit, že neexistuje žádný efektivní způsob, jak potrestat vládu, 

která se jim nelíbí, a jak změnit směr politiky (EUR-Lex).  

 

Odpovědnost zvolených úředníků vůči svému elektorátu je základním 

definičním znakem demokratické vlády. V rámci Evropské unie existuje velká debata 

ohledně legitimity rozhodujících institucí a efektivitě existujících procedur a praktik 

zajišťujících odpovědnost. Na jednu stranu se často uvádí, že EU má vážný problém 

s odpovědností politiků vůči evropským občanům, navíc rostoucí přímou úměrou, čím 
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mocnější instituce, tím větší nedostatek odpovědnosti a transparentnosti. Na druhou 

stranu je Evropská unie považována za jednu z nejotevřenějších a nejodpovědnějších 

forem transnacionálního vládnutí, která nabízí svým občanům a členským státům 

značné příležitosti ovlivňovat její vývojovou trajektorii. Oba tyto pohledy mají značnou 

váhu a rozproudily významnou debatu ohledně role národních parlamentů ve stále 

integrovanější Unii (MacCarthaigh in O’Brennan, Raunio, 2007; s. 29).  

 

Kritizovaný demokratický deficit obecně odkazuje k deficitu uspokojivého 

uspořádání odpovědnosti, kdy občané nedrží kontrolu nad evropskými institucemi nebo 

není jejich názor brán plně v potaz. Debata o deficitu odpovědnosti bývá nejčastěji 

zasazena do kontextu vztahů mezi pánem a sluhou. Model pán-sluha byl navržen, aby 

pomohl vysvětlit teorii moderní byrokracie, a stojí na předpokladu, že pánové nemají 

dostatečné znalosti či zdroje k výkonu určitých povinností, a proto delegují pravomoci 

na sluhu, aby tyto povinnosti za ně vykonal. V kontextu konkurenčních hodnot a norem 

je jasné, že jsou k projevu odpovědnosti nutné instituce a pánové v podobě institucí EU, 

i evropští občané kladou stále větší odpovědnost na ramena národních parlamentů 

v rámci mechanismu zajištění větší veřejné odpovědnosti politického rozhodování 

(MacCarthaigh in O’Brennan, Raunio, 2007; s. 31-32).   

  

Zároveň je však nutné podotknout, že ani v akademické debatě, ani mezi 

veřejností, neexistuje obecná shoda, zda vůbec demokratický deficit existuje a zda je to 

problém, který by Evropská unie měla řešit. Z toho důvodu je debata o demokratické 

legitimitě a demokratickém deficitu EU poměrně rozsáhlá a obsahuje široké spektrum 

přístupů, od odmítnutí demokratického deficitu po potvrzení jeho existence.  

2.1.2. Teoretická debata  
 

V devadesátých letech se pokusili o vytvoření „standartní verze“ 

demokratického deficitu Joseph Weiler a jeho kolegové, která měla být souhrnem 

veřejného mínění, prohlášení politiků, komentářů médií a odborné analýzy. Uvádí, že 

základním znakem demokratického procesu v národních státech je vláda, exekutivní 

moc, alespoň formálně, odpovědná parlamentu. V případě evropského vládnutí a 
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institucí EU je však tento základní demokratický proces zvrácen. Evropské vládnutí 

převrací rovnováhu mezi exekutivními a legislativními orgány států. V případě EU jsou 

vládní ministři členských států hlavními legislativními orgány a mají stále větší 

jurisdikci nad mnoha oblastmi veřejné politiky. Objem, komplexnost a časový rozměr 

unijního rozhodovacího procesu činí národní parlamentní kontrolu evropských 

záležitostí, zejména ve velkých členských státech, poměrně nereálnou. Domácí politické 

preference jsou v jistém smyslu zvráceny také, například pokud je v členském státě 

zvolena středově pravicová vláda, ale většinu v Radě ovládají středově levicové strany. 

Dalším nedostatkem, jenž negativně ovlivňuje evropský demokratický proces, je 

všeobecný nedostatek transparentnosti (Weiler, 1995). 

  

S jednou z prvních teorií demokratické legitimity přišel Fritz Scharfp. V knize 

Governing in Europe: Effective and Democratic? z roku 1999 zkoumá hypotézu, zda 

oslabování politické legitimity v západní Evropě je důsledkem ztráty kapacity 

politických systémů řešit problémy, které byly způsobeny procesy ekonomické 

globalizace a evropské integrace. Přichází s dichotomií odlišující na vstup orientovanou 

a na výstup orientovanou legitimizaci. Ačkoli se obě dimenze obecně doplňují, značně 

se odlišují ve svých předpokladech a ve svých implikacích pro demokratickou legitimitu 

evropského vládnutí (Scharpf, 1999). Scharpf uvádí, že ačkoliv byla historicky 

legitimita odvozována na základě široké škály faktorů, například náboženských, 

tradičních, formálně-právních, ideologických či charismatických, v moderní době je 

založena téměř výlučně na důvěře v institucionální uspořádání, které má zajistit, že 

vládnoucí procesy reagují na vyjádřené preference těch, jimž je vládnuto a/nebo že 

přijaté politiky představují účinná řešení problémů těch, jimž je vládnuto. Oba 

legitimizační přístupy vycházejí z normativní premisy, že legitimní vláda musí sloužit 

„obecnému dobru“ daného uspořádání a že tato funkce nesmí být ohrožena vlastními 

zájmy vládnoucích vrstev ani zvláštními strategiemi usilujícími o zisk (Scharpf, 2006; s. 

1-2).   

 

Na vstup orientované demokratické myšlení zdůrazňuje „vládu od lidí“ a 

politické rozhodování je legitimní, pokud a protože reflektuje „vůli lidu“. Tato 

perspektiva odvozuje demokratickou legitimitu od existující kolektivní identity a 
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zdůrazňuje neodstranitelné aspekty evropského demokratického deficitu (Scharpf, 1999; 

s. 6). Tato na vstup orientovaná tradice je ovlivněna ideály participativní demokracie 

řeckých polis a Velké francouzské revoluce, výchozím bodem je rousseauovská definice 

obecného dobra s „obecnou vůlí“ lidu (Scharpf, 2006; s. 2).   

 

Naproti tomu na výstup orientovaná perspektiva zdůrazňuje „vládu pro lidi“, 

kdy je politické rozhodování legitimní jestli a pokud efektivně podporuje společné 

blaho. Tato perspektiva také umožňuje brát v úvahu mnohem širší škálu legitimizačních 

mechanismů. „Vláda pro lidi“ odvozuje legitimitu od své kapacity řešit problémy 

vyžadující kolektivní řešení, které nemohou být řešeny na individuální úrovni, a jejichž 

řešení vyžaduje dlouhodobé a víceúčelové vládní struktury. V principu na výstup 

orientovaná legitimita umožňuje koexistenci mnohonásobných, překrývajících se a 

vnořených kolektivních identit, které jsou definovaný specifickými skupinami a 

organizovány podle teritoriálních i funkčních kritérii. Ve všech konstitucionálních 

demokraciích jsou centrálním mechanismem pro zajištění výstupní legitimity svobodné 

a obecné volby, buď legislativních těles a exekutivy, nebo parlamentů, které ustanoví a 

kontrolují politicky odpovědné vlády. Volby jsou zde, na rozdíl od vstupní legitimity, 

kde je jejich úkolem reprezentovat „vůli lidu“ s ohledem na politické rozhodování, 

důležitou infrastrukturou politické odpovědnosti, která institucionalizuje a posiluje 

normativní orientaci volených úředníků vůči veřejným zájmům (Scharpf, 1999; s. 11-

12). Na výstup orientovaná legitimita odkazuje k Aristotelovi a Montesquieumu a 

modelu „smíšené vlády“, kdy byl obecný zájem vnímán jako ohrožený potenciální 

„tyranií většiny“, a stejně tak zkorumpovanými vládci s vlastními zájmy. Legitimita 

proto závisí na vládních institucích, které chrání veřejnou politiku před oběma riziky 

převodem vládní moci na mnohonásobné politické aktéry, kteří jednotlivě podléhají 

volební odpovědnosti (Scharpf, 2006; s. 3). 

  

Scharpf se snaží dokázat, že vstupní argumenty nemohou nikdy plně 

legitimizovat výkon vládní moci. Jsou vždy doplňovány a v řadě politických oblastí 

nahrazovány výstupními argumenty, které ukazují, jak specifické institucionální 

nastavení přispívá „vládě pro lid“. Podle jeho teorie je demokratická legitimita posílena, 

pokud se rozhodnutí, dříve vnější nutností či vykonávané neodpovědnou autoritou, 
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stanou objektem autentického a efektivního kolektivního rozhodování. V oblasti vstupů 

tak EU demokratické legitimity nedosáhne, může jí však dosahovat v oblasti výstupů. 

Ale aby výstupy fungovaly jako forma legitimity, musí být politika v zájmu občanů 

(Scharpf, 1999).    

 

Na Scharpfa navázala Vivien A. Schmidt, která shledává tuto dichotomii za 

nedostatečnou a doplňuje input a output legitimitu o „throughput“, která je posuzována 

z hlediska účinnosti, odpovědnosti a transparentnosti procesů vládnutí v EU společně s 

jejich inkluzivitou a otevřeností vůči dialogu s lidmi. Tato legitimita staví na kvalitě 

procesů, ne jen na kvalitě výstupů. Throughput legitimita se soustředí na to, co se děje 

uvnitř evropského vládnutí, tedy na prostor mezi politickým vstupem a politickým 

výstupem. Soustředí se na interakci, institucionální a konstruktivní, všech aktérů 

zapojených do evropského vládnutí (Schmidt, 2013).  

 

S užitečnou klasifikací hlavních směrů debaty o demokratickém deficitu 

přichází Mette Jolly, která uvádí, že v literatuře je možné identifikovat několik  

paradigmat, která selhávají ve schopnosti spolu navzájem efektivně komunikovat. 

Konkrétně identifikuje čtyři paradigmata: paradigma efektivity se ptá, do jaké míry 

může výstupní legitimizace uspokojit legitimizační požadavky a jeho hlavním zájmem 

je studium politik.  Paradigma vertikální demokracie se zabývá vazbou mezi EU a 

úrovní národních vlád, zaměřuje se na vládnutí. Třetí je paradigma horizontální 

demokracie, jež diskutuje nad tím, jak může být demokracie zajištěna změnami 

v rozdělení moci mezi evropskými institucemi a zkoumá, jak redistribuce moci na 

úrovni EU může přispět k zajištění větší demokracie. Poslední, socio-psychologické 

paradigma debatuje nad tím, co nedostatek evropského démos znamená pro budoucnost 

EU (Jolly, 2003).  

 

Do první kategorie by bylo možné zařadit argumenty klasiků debaty o 

demokratickém deficitu z přelomu devadesátých a nultých let Andrewa Moravcsika, 

Giandomenica Majone a jejich „oponentů“ Andrease Follesdala a Simona Hixe. 

Moravcsik i Majone tvrdí, že kompetence Evropské unie jsou nejsilnější v těch 

oblastech, které nejsou pod silnou demokratickou kontrolou v národních státech. 
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Follesdal s Hixem argumentují, že demokratický vstup vyžaduje demokratický výstup.  

 

Jako první do této debaty přispěl Majone v roce 1998 článkem Europe ś 

„Democratic Deficit“: The Question of Standarts, ve kterém přichází s „regulativním 

modelem” Evropské unie. Proces evropské integrace je ve své podstatě nevětšinový, a 

proto by příslušné standardy legitimity a odpovědnosti měly odrážet tuto skutečnost . 

Důvodem je, že ekonomická integrace bez politické integrace je proveditelná pouze 

v případě, že jsou od sebe politika a ekonomika co nejvíce odděleny. Depolitizace 

tvorby evropské politiky je cena, kterou je nutné zaplatit za uchování národní 

suverenity. Pokud většina občanů členských států oponuje představě evropského 

superstátu a zároveň podporuje dalekosáhlou ekonomickou integraci, není možné 

očekávat rozkvět demokratické politiky na evropské úrovni. V důsledku preferencí 

národních elektorátů je tak evropský demokratický deficit demokraticky 

ospravedlnitelný. Regulativní model představuje posun od státotvorného či 

intergovernmentálního vyjednání k přesunu specifických funkčních úkolů na evropské 

instituce, jelikož tyto úkoly mohou být efektivněji či důvěryhodněji řešeny na 

supranacionální úrovni. Podle Majoneho je Evropská unie demokratická podle 

nevětšinové demokracie, která je výhodnější pro silně fragmentovaná společenství. 

Pokud má EU plnit svou funkci dobře, má být legitimizována svými výstupy a musí tak 

být oddělováno rozhodování od většinového principu demokracie. Pokud bude 

rozhodováno většinovým hlasováním, nebudou regulativní politiky pro všechny 

přínosné a bude snížena efektivita. Evropská unie může legitimizovat své výstupy 

v případě, že bude dobře plnit regulativní politiky (Majone, 1998).  

 

Podle Andrewa Moravcsika žádný demokratický deficit neexistuje a některé 

důvody k tomuto tvrzení má společné s Majonem. Tvrdí, že je pochopitelné, že 

organizace kontinentálního rozsahu se bude zdát vzdálená od jednotlivých evropských 

občanů. Jakožto mnohonárodnostnímu uskupení jí navíc chybí společná historie, 

kultura, směr a symbolika, na kterých staví většina individuálních politických entit. 

Evropská unie není stát, ale forma mezinárodní organizace. Ani jeden z těchto důvodů ji 

však nutně nediskvalifikuje jakožto demokraticky legitimní těleso.  Moravcsik se 

pozastavuje nad otázkou, proč by EU měla být legitimizována jinak, než ostatní 
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mezinárodní organizace. Tvrdí, že ústavní kontroly a rovnováhy, nepřímá demokratická 

kontrola skrze národní parlamenty a zvyšující se síla Evropského parlamentu jsou 

dostatečnými prostředky k zajištění skutečnosti, že politické rozhodování v EU je, téměř 

ve většině případů, transparentní, efektivní a politicky reagující na potřeby evropských 

občanů. EU využívá ke své legitimizaci dva silné mechanismy: přímou odpovědnost 

skrze Evropský parlament a nepřímou odpovědnost skrze volené národní úředníky. 

Pokud by evropské volby byly jedinou formou demokratické odpovědnosti, byl by 

skepticismus oprávněný. Důležitý kanál však představují demokraticky volení zástupci 

členských států, kteří dominují velké části intergovernmentální struktury EU. Jeho 

závěrem tedy je, že Evropská unie netrpí výrazným demokratickým deficitem, byť 

existuje několik oblastí, kde se EU odchyluje od praktik, které legitimizují národní státy 

(Moravcsik, 2002). 

 

K podobnému názoru dospěl také Thomas D. Zweifel, který zpochybňuje 

platnost argumentů potvrzujících existenci demokratického deficitu, jelikož prý nejsou 

podloženy aktuálním empirickým výzkumem a zároveň uvádí, že EU bývá nevhodně 

komparována s jinými politickými entitami, byť se jedná o těleso „sui generis“. Zweifel 

však kritizuje Moravcsikův přístup, který komparuje Evropskou unii s ideálním typem 

demokracie, on porovnává odpovědnost a nezávislost evropského regulativního státu s 

politickými systémy ve Spojených státech amerických a ve Švýcarsku, jelikož se jedná 

o federativní státy, které jsou považovány za ty nejdemokratičtější. Podle jeho výzkumu 

nejsou klasické teorie volebních demokracií zcela aplikovatelné na moderní regulatorní 

stát, byrokratická demokracie musí být posuzována jiným měřítkem (Zweifel, 2003).   

 

S odpovědí na Majoneho a Moravcsika přišli Andreas Follesdal a Simon Hix 

v článku Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Ma jone and 

Moravcsik. Podle nich je hlávní slabinou Moravcsikova a Majoneho odmítnutí 

demokratického deficitu EU fakt, že evropské politiky mají velké distributivní 

důsledky, což snižuje platnost argumentu Paretova optima. Oni naopak tvrdí, že se 

demokratický deficit stále rozvíjí a toto tvrzení podpírají pěti argumenty. Za prvé, 

procesu tvorby politiky na evropské úrovni dominují exekutivní aktéři, konkrétně 

národní ministři v Radě a vládní zmocněnci v Komisi, kteří nejsou pod kontrolou 
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národních parlamentů. Proto evropská integrace znamená pokles moci národních 

parlamentů a nárůst moci exekutiv. Druhý argument se opírá o slabost Evropského 

parlamentu, s čímž souvisí třetí argument, jenž hovoří o evropských volbách. Ačkoli 

moc Evropského parlamentu pomalu roste, neexistují „evropské volby“, jelikož ani 

národní volby, ani volby do EP nejsou postaveny na volbě stran či zástupců na evropské 

úrovni a nezabývají se politickou agendou EU. Absence evropského elementu 

v národních a evropských volbách znamená, že preference občanů v politické agendě 

Unie mají v nejlepším případě pouze nepřímý vliv na výsledky evropské politiky. Za 

čtvrté vidí problém v tom, že je EU příliš vzdálena svým voličům. Za páté, částečně 

v důsledku všech předchozích argumentů, evropská integrace představuje odklon od 

politických preferencí občanů, jelikož EU přijímá politiky, které nemají podporu 

většiny občanů ve většině členských států. Hlavním problémem však vidí v tom, že na 

evropské úrovni chybí volební soutěž o politické vedení či o základní směr politické 

agendy (Hix a Follesdal, 2006).  

 

Hix si stojí i později za argumentem, že evropská politika nemůže být 

považována za demokratickou, pokud neexistuje žádná politická soutěž ohledně 

základního směru politické agendy EU. Evropská politika je stranickou polit ikou. 

Politické strany jsou hlavními aktéry v národních volbách, ve volbách do Evropského 

parlamentu a v referendech. Jsou hlavními orgány, které spojují vlády s parlamenty a 

parlamenty s voliči. V důsledku toho představují životně důležité spojení mezi národní a 

evropskou úrovní, a mezi evropskými institucemi navzájem. Řešením demokratického 

deficitu by mohla být větší soutěživost, jelikož nejlepším průzkumem veřejného mínění 

jsou volby. Politická soutěž je cestou, jak zformovat evropskou identitu, stejně jako 

stranická soutěž přispěla k vytvoření národních identit. Stávající uspořádání však 

nevyužívá princip soutěže v obsahu konkrétních politik. Posílení legitimity tak Hix 

vkládá na bedra politických stran (Hix a Hoyland, 2011; s. 137-138).  

 

Tento názor do jisté míry, co se reality týče, rozporuje Peter Mair, který tvrdí, 

že Evropská unie je vysoce depolitizovaná, což je více či méně důsledkem deliberativní 

politiky mainstreamových politických elit, které se zdráhají svázat si ruce omezeními 

lidové demokracie. V teoretické rovině mohou občané vykonávat politický vliv skrze 
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dvě překrývající se arény: své národní parlamenty, vlády a jejich prostřednictvím 

potažmo v Radě, a skrze Evropský parlament. Realita je však trochu jiná, chování a 

preference občanů jsou stále irelevantnější, co se týče výstupů systému a nepředstavují 

pro politiky žádné formální omezení či mandát, politické elity mohou rozhodovat více 

či méně volnou rukou. Co se týče soupeřících volebních programů a politik, hodnota 

voleb stále klesá. A čím se stává politika méně důležitou, tím se stává demokracie méně 

důležitou. Důsledkem není jen demokratický deficit na evropské úrovni, ale také řada 

domácích demokratických deficitů na úrovni členských států (Mair, 2007).  

2.1.3. Demokratická legitimita a role 

národních parlamentů 
 

Podle Philippa Kiivera by právě parlamentní kontrola evropských záležitostí 

měla sloužit ke zvýšení demokratické legitimity Evropské unie. Na tento argument je 

možné nahlížet z dvou úhlů pohledu, z evropské a národně konstitucionální perspektivy. 

Z národně konstitucionálního pohledu by nedostatek efektivní odpovědnosti národních 

vlád vůči svým národním parlamentům v oblasti evropské politiky znamenal 

deparlamentarizaci na úrovni členských států. Členství v EU znamená omezení moci 

národních parlamentů, což je důvod, proč se národním parlamentům začalo říkat 

„poražení integrace“. Z evropské perspektivy by znamenala slabá parlamentní kontrola 

vlád v evropské politice porušení kruhu odpovědnosti - od voličů-občanů k národním 

parlamentům, od národních parlamentů k vládám, od vlád k Radě. Jelikož není Rada 

přímo volena ani odpovědná žádnému parlamentu, její odpovědnost může být 

konstruována pouze skrze odpovědnost jednotlivých ministrů svým národním 

parlamentům, které jsou voleny občany členských států. Národní parlamenty byly 

zvoleny na základě národních témat a prezentují národní preference, jejich mandát je 

tudíž demokratický, byť primárně národně (Kiiver, 2006a; s. 71). Tento fakt bývá často 

zdůrazňován v debatě o demokratickém deficitu a o vztazích národních parlamentů 

k evropské integraci.  

 

Ronald Holzhacker uvádí při úvahách o demokratizaci Evropské unie paralelu 

s národními státy. Národní parlamenty a interakce mezi vládními a opozičními stranami 
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v jejich rámci jsou centrální pro systém demokratické reprezentace a legitimitu 

národních států. Politické strany jsou předními masově-elitními uskupeními 

v parlamentních demokraciích, které propojují preference voličů v pravidelných volbách 

s rozhodovacím procesem a v důsledku s veřejnou politikou. Jedním z důvodů, proč je 

kontrola evropských záležitostí národními parlamenty tak důležitá pro zvýšení 

legitimity a participace v procesu rozhodování EU je, že se jedná o primární 

institucionální zdroj, který přijímá vstupy od opozičních stran. Zapojení parlamentů 

přispívá k demokratizaci celého víceúrovňového systému vládnutí v EU (Holzhacker, 

2002; s. 460-461). Ian Cooper si klade otázku, zda právě mechanismus včasného 

varování je možné považovat za legitimizační nástroj, zda národní parlamenty jako 

celek plní funkce „třetí“ parlamentní komory, jako legislativa, reprezentace a 

deliberace. Přichází se závěrem, že systém včasného varování umožňuje národním 

parlamentům ovlivňovat legislativní proces (Cooper, 2012). Podobného názoru 

dospívají O’Brennan a Raunio, kteří se domnívají, že mechanismus včasného varování, 

jenž je součástí Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality, může být 

vnímán jako nástroj navržený ke zvýšení legitimity evropské integrace (O’Brennan, 

Raunio, 2007; s. 15). 

2.2. Definování výzkumné otázky  
 

Aby bylo možné těleso považovat za demokraticky legitimní, musí být 

založeno na důvěře v institucionální uspořádání, jež má zajistit, aby vládnoucí procesy 

odrážely názory a preference občanů, jimž je vládnuto. Demokratická legitimita je 

posílena, pokud je rozhodováno autentickým a efektivním způsobem. V nejzákladnější 

rovině můžeme odlišovat legitimitu dvojí – na vstup a na výstup orientovanou, které se 

výrazně odlišují jak ve svých předpokladech, tak ve svých důsledcích pro 

demokratickou legitimitu. Diplomová práce je postavena na předpokladu Fritze 

Scharpfa, že v Evropská unie nemůže dosáhnout legitimity v oblasti vstupů, jelikož 

vstupní argumenty nemohou nikdy plně legitimizovat výkon vládní moci, a bude se 

zabývat otázkou, zda může dosáhnout demokratické legitimity v oblasti výstupů. Tento 

předpoklad potvrzuje i Giandomenico Majone, jenž též tvrdí, že Evropská unie má být 
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legitimizována svými výstupy. Hlavním mechanismem, jež má zajišťovat výstupní 

legitimitu, jsou svobodné a obecné volby do parlamentů, které ustanoví a kontrolují 

politicky odpovědné vlády. Volby jsou tak důležitou infrastrukturou politické 

odpovědnosti. I Andrew Moravcsik zastává názor, že demokraticky volení zástupci 

členských států přispívají skrze nepřímou odpovědnost k legitimizaci Evropské unie.  

 

Simon Hix jde ve své argumentaci ještě dál a tvrdí, že Evropská unie nemůže 

být demokratická, dokud neexistuje politická soutěž ohledně základního směřování 

politické agendy EU. A jelikož jsou politické strany hlavními orgány, které spojují  

vlády s parlamenty a parlamenty s voliči, představují klíčové spojení mezi národní a 

evropskou úrovní, a zároveň mezi evropskými institucemi navzájem. Posílení 

demokratické legitimity tak má být provedeno prostřednictvím politických stran. 

S tímto názorem souhlasí i Ronald Holzhacker, jež tvrdí, že politické strany propojují 

preference voličů s rozhodovacím procesem a tím pádem s veřejnou politikou. 

V důsledku toho je kontrola evropských záležitostí národními parlamenty významným 

nástrojem pro zvýšení legitimity procesu rozhodování Evropské unie. Podobného 

závěru dospěl i Philipp Kiiver s odůvodněním, že národní parlamenty jsou zvoleny na 

základě národních témat a reprezentují národní preference a jejich mandát je tudíž 

demokratický.  

 

Nabízí se tedy možnost podívat se blíže na tento předpoklad, že politické 

strany představují nenahraditelné spojení mezi národní a evropskou úrovní, a skrze 

volby do národních parlamentů přispívají k posilování demokratické legitimity 

Evropské unie. Takto formulovaná otázka by však byla položena příliš obšírně a proto 

je nutné si zvolit konkrétní nástroj, skrz nějž bude možné na tuto problematiku nahlížet. 

Diplomová práce se tedy bude soustředit na proces vydávání odůvodněných stanovisek, 

který je součástí mechanismu včasného varování. Výzkumná otázka diplomové práce 

zní: Pomáhají národní politické strany skrze proces vydávání odůvodněných stanovisek 

zvyšovat demokratickou legitimitu Evropské unie?  Aby bylo tuto otázku možné 

zodpovědět, bude nejprve nutné představit mechanismus včasného varování a následně 

nadefinovat konkrétní kritéria, podle niž bude aktivita politických stran v procesu 

vydávání odůvodněných stanovisek hodnocena.  
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2.2.1. Mechanismus včasného varování  
 

Právním základem mechanismu včasného varování jsou čl. 5 a čl. 12 písmena 

a) a b) Smlouvy o Evropské unii, Protokol o úloze národních parlamentů v EU a 

Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Národní parlamenty, 

respektive jednotlivé komory, mohou ve lhůtě 8 týdnů zaslat předsedům Rady, 

Evropského parlamentu a Komise odůvodněné stanovisko, ve kterém uvedou, proč 

usuzují, že je daný návrh v rozporu s principem subsidiarity (Pohl, 2013; s. 144). 

 

Mechanismus včasného varování je postaven na principu subsidiarity, národní 

státy mají sloužit jako „strážci“ tohoto principu, jelikož národní státy údajně dokážou 

nejlépe posoudit, zda se daný legislativní akt příliš nevměšuje do jejich politiky. 

Chápání subsidiarity je zásadní pro posuzování účinnosti mechanismu včasného 

varování. Subsidiarita se objevila poprvé v primárním právu Evropské unie s Jednotným 

evropským aktem, byť explicitní vyjádření zásady subsidiarity se objevilo až 

v Maastrichtské smlouvě, kde byla konstruována jako obecný ústavní princip, 

s Amsterodamskou smlouvou došlo jejímu k bližšímu vymezení (Pohl, 2013; s. 143). 

Podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii „jedná EU v oblastech, které nespadají do její 

výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže 

být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale 

spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie“ 

(Syllová, 2010; s. 23).  

 

Formulace výzkumné otázky je postavena na dvou faktech. Za prvé, smyslem 

mechanismu včasného varování je skutečnost, že se národní parlamenty mají možnost 

vyjádřit k přijímané legislativě. Pokud shledají, že je daný legislativní návrh v rozporu 

s principem subsidiarity a proporcionality, mohou k němu vydat své odůvodněné 

stanovisko. Za druhé, národní parlamenty jsou voleny na základě všeobecných a 

svobodných voleb v jednotlivých členských státech. Pokud vezmeme tyto dva 

argumenty a pokusíme se je propojit dohromady, objeví se vazba mezi zmiňovanými 

volbami a posílením demokratické legitimity na jedné, a národními parlamenty 

vyjadřující se k evropské legislativě na druhé straně.  
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Analyzován bude případ České republiky. Jak bylo zmíněno v úvodní části, 

dosavadní výzkum týkající se mechanismu včasného varování se nedostatečně věnuje 

„novým“ členským zemím Evropské unie, chybí jedno-případové studie a navíc je 

patrná dominance teoretických prací nad studiemi, které by fungování kolektivní 

kontroly detailně analyzovaly. Ambicí této diplomové práce je tuto mezeru 

v dosavadním výzkumu zaplnit. Časově je práce ohraničeny lety 2009-2019, tedy od 

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost po současnost. Se zavedením Lisabonské 

smlouvy se v českém parlamentu rozšířil rozsah strukturálních příležitostí k parlamentní 

kontrole, procedurální pravidla byla upravena tak, aby bylo možné začlenit daná 

ustanovení. 

 

Aby bylo možné zodpovědět otázku, zda odůvodněná stanoviska přispívají 

k demokratické legitimitě EU prostřednictvím politických stran, které jsou volené na 

základě všeobecných a svobodných voleb, bude nutné nadefinovat určité kritéria, 

kterými bude možné určit aktivitu politických stran, která tato odůvodněná stanoviska 

vydávají. Diplomová práce předpokládá, že pokud demokratická, v národním státě 

zvolená politická strana bude aktivně přistupovat ke kontrole evropského legislativního 

procesu, můžeme hovořit o tom, že dochází k posílení demokratické legitimity 

Evropské unie. Zkoumána budou konkrétně tři kritéria: rozsah odůvodněných 

stanovisek po obsahové stránce, soulad odůvodněných stanovisek s vládními stanovisky 

a mezistranická dynamika v Poslanecké sněmovně PČR při vydávání odůvodněných 

stanovisek.  

2.2.2. Definice výzkumných kritérií  

2.2.2.1. Rozsah odůvodněných 

stanovisek po obsahové stránce 
 

Článek 5 Smlouvy o Evropské unii hovoří o tom, že „podle zásady subsidiarity 

jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té 

míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy 
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na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či 

účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie a orgány Unie uplatňují zásadu 

subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 

Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem 

uvedeným v tomto protokolu“ (Syllová, 2010; s. 23). Protokol č. 2 o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality v článku 5 tvrdí, že „každý návrh legislativního aktu by 

měl obsahovat zevrubnou informaci umožňující posoudit soulad se zásadami 

subsidiarity a proporcionality. Tato informace by měla obsahovat zhodnocení 

finančního dopadu návrhu, a jde-li o směrnici, zhodnocení důsledků pro předpisy, jež 

mají být členskými státy přijaty, případně včetně důsledků pro regionální předpisy. 

Důvody umožňující dospět k závěru, že cílů Unie lze lépe dosáhnout na její úrovni, se 

opírají o kvalitativní, a kdekoli je to možné, kvantitativní údaje. Návrhy legislativních 

aktů přihlížejí k nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, finanční nebo správní, 

dopadající na Unii, vlády členských států, regionální nebo místní orgány, hospodářské 

subjekty a občany byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo“ (EUR-

Lex, 2008). 

 

Rozsah subsidiarity tedy není z protokolu zcela zřejmý, což je změna oproti 

předchozím právním úpravám, Protokol o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality připojený k Amsterdamské smlouvě na rozdíl od post-lisabonské úpravy 

obsahoval podrobnější aplikační kritéria a negativně vymezil použití zásady 

subsidiarity. V současné praxi tak můžeme odlišit dvě základní pojetí subsidiarity, úzké 

a široké. Úzké omezuje obsah odůvodněných stanovisek striktně na argumenty týkající 

se subsidiarity, široké v nich zahrnuje rovněž i argumenty, které souvisejí s právním 

základem či proporcionalitou, jelikož prý v praktické rovině nelze tyto úvahy od sebe 

striktně oddělovat (Pohl, 2013; s. 145). 

 

Phillip Kiiver si na základě této úzké definice subsidiarity klade otázku, co 

vlastně je možné za subsidiaritu považovat, jelikož v praxi využívají různé parlamenty 

různé definice a často se zdá, že ji vykládají poněkud širším způsobem. A přestože 

článek 6 Protokolu 2 předpokládá vydávání negativních stanovisek týkajících se 

porušení principu subsidiarity, některé parlamenty zasílají i pozitivní stanoviska, 
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například v případě, že byl posuzován legislativní návrh z jejich iniciativy. Proto Kiiver 

rozlišuje povahu odůvodněných stanovisek na pozitivní a negativní. Pozitivní 

odůvodněná stanoviska používají termíny jako: byla dodržena zásada subsidiarity, není 

možné odhalit jakékoli porušení zásady subsidiarity, parlament nemá důvod 

k jakýmkoli připomínkám. Typické formulace negativních odůvodněných stanovisek 

obsahují výrazy: má nějaké pochybnosti, obavy nebo výhrady, parlament vyžaduje další 

informace, odmítá vydat stanovisko, či se domnívá, že došlo k porušení principu 

subsidiarity (Kiiver, 2011; s. 7-8).  

 

Rozsah odůvodněných stanovisek je tedy stejně důležitý jako jejich forma. 

Některé parlamenty se cítí být rozsahem subsidiarity vázány více než ostatní a některé 

komory věnují jen malou pozornost limitům přezkumu subsidiarity. Otázkou tedy je, 

jaké principy jsou relevantní pro kontrolu subsidiarity. Prvním krokem při analýze 

odůvodněných stanovisek vydaných Parlamentem České republiky z hlediska jejich 

rozsahu bude určit, zda český parlament vydává odůvodněná stanoviska i pozitivní, či 

pouze negativní povahy. V rámci zodpovězení otázky, zda parlament do odůvodněných 

stanovisek zahrnuje i argumenty, jež se striktně netýkají pouze porušení principu 

subsidiarity, bude nutné se podívat na obsah všech vydaných odůvodněných stanovisek 

jak Senátem, tak Poslaneckou sněmovnou a bude třeba identifikovat, jaké formulace 

v nich obě komory používají. Vedle určení, zda se jedná o pozitivní či negativní 

odůvodněné stanovisko, tedy bude nutné ověřit, zda se stanoviska týkají striktně 

porušení principu subsidiarity, nebo zahrnují i argumenty související s právním 

základem, či proporcionalitou. Pokud se potvrdí širší pojetí principu subsidiarity 

v případě odůvodněných stanovisek vydaných Senátem a Poslaneckou sněmovnou  a 

pokud bude obsah odůvodněných stanovisek detailně rozpracován,  bude podpořen 

předpoklad, že národní parlament pro-aktivně participuje dostupnými prostředky na 

kontrole legislativního procesu Evropské unie a že se komory o daný návrh detailně 

zajímají, což by v důsledku znamenalo, že se národní politické strany snaží platformu 

mechanismu včasného varování využít k deklaraci svého názoru na přijímanou 

evropskou legislativu.   
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2.2.2.2. Soulad odůvodněných 

stanovisek s vládními stanovisky  
 

V českém případě je ústavní základ parlamentního přezkumu legislativních 

iniciativ Unie obsažen v článku 10b Ústavy, z nějž vyplývá jednak obecná informační 

povinnost vlády vůči Parlamentu v této oblasti, jednak právo komor Parlamentu 

vyjadřovat se k připravovaným rozhodnutím Unie. Tato obecná ustanovení jsou dále 

rozvedena v jednacích řádech obou komor Parlamentu ČR a ve vládní Směrnici o 

postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise 

Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Zemánek, Kudrna, 2012; 

s. 60). Z hlediska legislativního nastavení ukládá pouze Ústava vládě povinnost 

informovat obě komory o evropských záležitostech, ale kompetence a vzájemné vztahy 

jsou primárně definovány jednacími řády obou komor, jež prošly novelizací po přijetí 

Lisabonské smlouvy, aby tak reagovaly na zavedení mechanismu včasného varování 

(Kaniok, 2016; s. 109). 

 

Systém kontroly evropské legislativy se v obou komorách liší. V Poslanecké 

sněmovně poskytuje vláda evropské dokumenty Výboru pro evropské záležitosti a ten 

úzce spolupracuje s Parlamentním institutem, který pro Výbor pro evropské záležitosti 

vybírá dokumenty, jimiž se má zabývat, ostatní návrhy bere na vědomí. Vybraný návrh 

má na starosti zvolený zpravodaj a pracovník Parlamentního institutu vypracovává 

analýzu, jež má posoudit porušení principu subsidiarity. Odůvodněné stanovisko pak 

vzniká na základě postojů daného experta z Parlamentního institutu a zpravodaje. Výbor 

pro evropské záležitosti také může předat návrh příslušnému sektorovému výboru, či 

plénu. Pokud k postoupení plénu nedojde, je rozhodnutí Výboru pro evropské záležitosti 

považováno za rozhodnutí pléna (Kaniok, 2016; s. 109-110).  

 

   Senát projednává evropské dokumenty ve dvou výborech – ve Výboru pro 

evropské záležitosti a ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Relevantní 

dokumenty k projednání vybírá Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu, 

předseda Výboru pro evropské záležitosti a poradce Výboru pro evropské záležitosti. 

Porušení principu subsidiarity monitorují pracovníci Oddělení pro EU. Konečné 
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usnesení výborů musí být vždy potvrzeno plénem Senátu, které rozhoduje o případném 

vydání odůvodněného stanoviska (Kaniok, 2016; s. 110-111).  

 

K legislativním návrhům se kromě parlamentu vyjadřuje také vláda. Aby bylo 

možné ověřit soulad odůvodněných stanovisek se stanovisky vlády, je nutné se podívat 

na proces, jakým jsou tato vládní stanoviska vydávána. Metodické pokyny pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii hovoří v článku č. 5 o analýze dopadů předpisů Evropské 

unie na právní řád České republiky v průběhu procesu jejich přijímání. U každého 

návrhu předpisu Evropské unie má přidělený gestor provést analýzu dopadů na právní 

řád České republiky. „Je-li k návrhu předpisu Evropské unie zpracována rámcová 

pozice v souladu se Směrnicí o nakládání s dokumenty Evropské unie, je analýza 

dopadů její součástí“. Článek 5a, odstavec 3 uvádí, že „pokud návrh předpisu Evropské 

unie podle posouzení gestora nesplňuje dané požadavky, gestor, pokud je to možné, 

zohledňuje výsledky svého posouzení ve vyjednávací pozici, zejména v instrukcích pro 

jednání v orgánech Evropské unie, a v průběhu vyjednávání prosazuje jejich splnění“. 

Článek č. 10 hovoří o informovanosti vlády České republiky, kdy jedenkrát měsíčně 

předkládá odbor kompatibility Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni 

informace o stavu implementace předpisů Evropské unie v České republice a o 

legislativních dopadech návrhů předpisů Evropské unie na právní řád České republiky. 

Hodnocením slučitelnosti právních předpisů ČR se zabývá článek č. 12. Ten uvádí, že 

„právní předpisy České republiky a jejich návrhy se hodnotí z hlediska slučitelnosti s 

právem Evropské unie jako plně slučitelné, částečně slučitelné nebo neslučitelné“. 

Článek č. 17 dále rozvíjí, že „vládě nebo pracovním komisím Legislativní rady vlády se 

v zásadě předkládají jen plně slučitelné návrhy právních předpisů České republiky. 

Skutečnost, že je návrh plně slučitelný, potvrdí předkladatel v důvodové zprávě nebo 

odůvodnění k návrhu“. Předkladatel také sleduje výsledky projednávání návrhů zákonů 

v Parlamentu ČR (Vláda České republiky, 2009-2019).   

 

Předpokladem, na němž je postaveno toto kritérium, je, že demokraticky zvolená 

národní politická strana, skrze níž by mohla být posilována demokratická legitimita, 

bude samostatně a nezávisle přistupovat ke kontrole evropského legislativního procesu. 



 

 

27 

Krokem k ověření platnosti tohoto předpokladu je srovnat rámcová stanoviska vydané 

vládou k danému návrhu s odůvodněným stanoviskem vydaným Poslaneckou 

sněmovnou. Tento předpoklad však neznamená, že pokud jsou vládní stanovisko a 

stanovisko Poslanecké sněmovny v souladu, je Poslanecká sněmovna nesamostatným 

orgánem. Jejich postoje k dané problematice být v souladu samozřejmě mohou, bude 

však nutné se zaměřit na konkrétní argumenty, které ve svých pozicích uvádějí. Tato 

kapitola bude brát zřetel pouze na Poslaneckou sněmovnu z důvodu odlišnosti 

volebních systémů pro jednotlivé parlamentní komory. Senátní volby jsou postaveny na 

jednotlivých osobnostech, jež jsou voleny většinovým způsobem. Diplomová práce 

však stojí na předpokladu, že posílit demokratickou legitimitu Evropské unie mohou 

národní politické strany skrze proces voleb, čemuž odpovídá volební systém do 

Poslanecké sněmovny.  

 

Srovnání vládních stanovisek se stanovisky vydanými Poslaneckou sněmovnou 

PČR bude také užitečně v následující kapitole při určování interakcí mezi členy 

parlamentu a vlády, jelikož ukáže, zda Poslanecká sněmovna chrání postoje vlády a 

zastává její názor, či se k postojům vlády staví do opozice, nebo se různé parlamentní 

skupiny snaží proměnit vládní politiku a reagují pružně na jednotlivé návrhy podle 

svého vlastního názoru.  

2.2.2.3. Mezistranická dynamika 

v Poslanecké sněmovně při vydávání 

odůvodněných stanovisek  
 

Podle Strelkova je tím, co dělá rozdíl v dennodenním fungování parlamentní 

kontroly v post-lisabonském prostředí, mezistranická dynamika. Ve své podstatě mají 

politické strany hlavní slovo ohledně toho, jak jsou na úrovni národních parlamentů 

implementována opatření Lisabonské smlouvy, tedy i mechanismus včasného varování 

(Strelkov, 2012; s. 36-37).  

 

Politická motivace národních parlamentů a jeho členů je zásadní pro vysvětlení 
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důvodů vydávání odůvodněných stanovisek. Povaha stranického systému a rozptýlení 

stranických pozic ohledně evropské integrace má vliv na iniciativu členů parlamentu se 

zapojovat v evropských záležitostech (Gattermann, Hefftler, 2013; s. 5). Parlamentní 

kontrola evropských záležitostí je řízena politickými stranami, a buď slouží jako 

vyjednávací páka v politických sporech na domácí úrovni, či trpí kvůli zvýšené 

mezistranické rivalitě. Efektivní hodnocení evropských legislativních návrhů závisí na 

povaze vztahů mezi vládou a opozicí, a na schopnosti koaličních stran koordinovat své 

aktivity a držet při sobě (Strelkov, 2012; s. 39). Ian Cooper tvrdí, že národní parlamenty 

mají tendenci být ovládány parlamentními většinami, které podporují své příslušné 

vlády. V důsledku toho se bude parlament zdráhat vzepřít se vládnímu postoji vůči 

záležitostem EU (Cooper, 2012; s. 449).  

 

Podle Ronalda Holzhackera můžeme z hlediska interakcí mezi členy parlamentu 

a vlády rozlišovat mezi třemi modely: nestranickým, přes-stranickým a mezistranickým. 

V nestranickém modelu členové vlády interagují se členy parlamentu a vztahy mezi 

oběma subjekty jsou vnímány z hlediska naplnění jejich ústavní role. Parlament tak 

postupuje jako jednotný aktér a uplatňuje své právo zapojovat se do rozhodování o EU. 

V rámci přes-stranického modelu spolu interagují ministři a členové parlamentu na 

základě mezistranických zájmů. Parlament je zde vnímán jako prostor, ve kterém se 

vyjednává o sektorových zájmech a kde jsou odstraněny stranické hranice. 

V mezistranickém modelu spolu interagují ministři a členové parlamentu z jedné strany 

s ministry a členy parlamentu z jiných stran. Parlament je zde vnímán jako aréna, ve 

které probíhá ideologická soutěž mezi politickými stranami. V rámci tohoto 

mezistranického modelu je navíc možné rozlišit tři submodely: vnitro-koaliční model, 

opoziční model a model „nestálé koalice“ (Holzhacker, 2002; s. 464-465). Jan Karlas 

tvrdí, že toto rozlišení lze uplatnit i ve spojitosti s kontrolou evropských záležitostí. 

Vnitro-koaliční model popisuje jako ochranu a obranu postojů vlády, kdy základní linie 

interakcí probíhá mezi vládními stranami, opoziční model vyjadřuje opozici vůči 

postojům vlády a základní linie interakcí probíhá mezi vládami a opozičními stranami a 

u modelu „nestále koalice“ se snaží stranické parlamentní skupiny pozměnit vládní 

politiku (Karlas, 2011; s. 37).  
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Ačkoliv je Parlament České republiky dvoukomorový, bude tato kapitola brát 

zřetel pouze na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR kvůli provázanosti Poslanecké 

sněmovny s vládou a odpovědnosti vlády vůči Poslanecké sněmovně. Senát, který je 

volen podle většinového principu na delší období než Poslanecká sněmovna, a zároveň 

každé dva roky dochází k jeho třetinové obměně, legislativu spoluvytváří a modifikuje. 

Má tak působit jako protiváha případným radikálním výkyvům v Poslanecké sněmovně 

a přispívat tím k vyšší kontinuitě zákonodárného procesu a k lepšímu zajišťování 

zájmové a názorové plurality. Kontrolní funkce obou komor je však rozdílná, vládu 

kontroluje pouze Poslanecká sněmovna. Vláda je v ústavě definována jako vrcholný 

orgán výkonné moci, kabinet rozhoduje ve sboru a k přijetí usnesení vlády je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů (Vodička, Cabada, 2007; s. 252). Vzhledem 

k provázanosti stranického managementu s řídící vládní strukturou se realizace 

politického programu ve Sněmovně prosazuje směrem od vlády ke klubům a výborům. 

Sněmovní struktury jsou tak „politickou exekutivou“, která vůli vlády zpracovává a 

prosazuje (Klíma in Hloušek, Šimíček, 2004; s. 37).  

 

Jestliže jsou politické strany hlavním aktérem, který rozhoduje o tom, jak bude 

na úrovni národních parlamentů implementován mechanismus včasného varování a 

skrze tyto politické strany má být posilována demokratická legitimita Evropské unie, 

bude nutné se podívat na mezistranickou dynamiku a vztahy, které mezi politickými 

stranami a vládou vládnou. Aby tyto vztahy bylo možné určit, je nutné se podívat na 

sestavení vlád a složení Poslanecké sněmovny v České republice mezi lety 2009-2019 a 

identifikovat, za vládnutí jakých vlád byla vydána odůvodněná stanoviska a jakou 

podporu tyto vlády v Poslanecké sněmovně měly, nutné je také podívat se na složení 

jednotlivých Výborů pro evropské záležitosti, které mají rozhodování o vydání 

odůvodněného stanoviska na starosti. Úkolem je zjistit, zda v době, kdy byla vydána 

jednotlivá odůvodněná stanoviska, můžeme vztahy mezi vládou a Poslaneckou 

sněmovnou zařadit do výše popsaných modelů nestranické, přes-stranické či 

mezistranické spolupráce a zda bylo složení jednotlivých Výborů pro evropské 

záležitosti demokraticky legitimní na základě výsledků voleb. 
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3. Analytická část  

3.1. Obecné poznatky o odůvodněných 

stanoviscích vydaných Parlamentem České 

republiky  
 

Celkem bylo ve sledovaném období prosinec 2009 až červen 2019 vydáno 

Poslaneckou sněmovnou 12 odůvodněných stanovisek a Senátem 9 odůvodněných 

stanovisek. První odůvodněné stanovisko vydané Poslaneckou sněmovnou bylo 6. 

prosince 2012, poslední 7. listopadu 2018. Nejaktivnější byla Poslanecká sněmovna za 

vlády Bohuslava Sobotky, kdy bylo vydáno 6 odůvodněných stanovisek, za vlády 

Andreje Babiše byla Poslaneckou sněmovnou vydána 4 odůvodněná stanoviska a za 

vlády Petra Nečase 2 odůvodněná stanoviska. Není překvapivé, že za úřednických vlád 

Jana Fischera a Jiřího Rusnoka nebyla vydána odůvodněná stanoviska žádná. Senát 

vydal první odůvodněné stanovisko 22. září 2010 a poslední 15. srpna 2018. V celkem 

čtyřech případech vydaly k návrhu odůvodněné stanovisko jak Poslanecká sněmovna, 

tak Senát a z těchto čtyř případů došlo pouze jednou k vyvolání žluté karty. Ve 

sledovaném období došlo k vyvolání celkem tří žlutých karet, v jednom případě přispěl 

samostatně Senát PČR a v jednom případě samostatně Poslanecká sněmovna PČR 

k jejímu vyvolání.  

3.2. Rozsah odůvodněných stanovisek po 

obsahové stránce  
 

Na úvod hodnocení vydaných odůvodněných stanovisek je nutné uvést, že 

v rámci rozlišení Philippa Kiivera na pozitivní a negativní odůvodněná stanoviska, jak 

Poslanecká sněmovna, tak Senát Parlamentu ČR ve sledovaném období vydaly 

odůvodněná stanoviska pouze negativní povahy. Co se týče konkrétní formulace, která 

odůvodňuje vydání stanovisek s ohledem na subsidiaritu, odpovídají poslanecká 

stanoviska typickým formulacím negativních stanovisek, které uvádí Kiiver. V případě 
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Poslanecké sněmovny bylo vydáno odůvodněné stanovisko čtyřikrát pouze na základě 

informace, že je daný návrh v rozporu s principem subsidiarity, pětkrát bylo vydáno na 

základě informace, že je daný návrh v rozporu s principem subsidiarity, ale 

s odůvodněním proč. Tato odůvodnění obsahují formulace: Komise nedostála své 

informační povinnosti řádně odůvodnit návrh z hlediska jeho souladu s principem 

subsidiarity, nařízením dochází k přenesení takových rozhodovacích pravomocí, jejichž 

koordinace není na unijní úrovni nezbytná, cílů může být uspokojivě dosaženo na 

ústřední, regionální a místní úrovni, zasahuje do povinností členských států. V jednom 

případě bylo vydáno odůvodněné stanovisko na základě toho, že navržený mechanismus 

je považován za nepřípustný zásah do systémů jednotlivých členských států, v jednom 

případě Komise dostatečně nevysvětlila nezbytnost zavedení mechanismu na úrovni EU 

a v jednom případě je přijato odůvodněné stanovisko na základě detailního vysvětlení 

několika důvodů, které obsahují formulace: pravomoci jdou nad rámec pravomocí 

svěřených EU, nebyly dostatečně vztahy v úvahu právní tradice členských států, není 

respektována právní úprava členských států, provádění návrhu nařízení zasahuje do 

pravomocí členských států. Formulace, proč došlo k rozporu s principem subsidiarity, 

které Poslanecká sněmovna v odůvodněných stanoviscích používá, jsou tedy rozmanité, 

nejedná se o žádný ustálený vzor, který by Poslanecká sněmovna používala.  

 

Naproti tomu senátní odůvodněná stanoviska se drží ve všech odůvodněných 

stanoviscích při formulaci rozporu s principem subsidiarity stejné struktury. Senát ve 

všech případech „dospěl k závěru, že návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity ve 

smyslu čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii“ a „přijímá podle čl. 6 Protokolu o 

používání zásad subsidiarity a proporcionality připojeného ke Smlouvám k návrhu 

odůvodněné stanovisko o jeho rozporu se zásadou subsidiarity“. Následuje vždy výčet 

důvodů, jehož struktura se již v každém jednotlivém případě různí. 

 

Odůvodněná stanoviska však neobsahují pouze informaci o samotném 

rozhodnutí jejich vydání, ale také odůvodnění, na základě jakých argumentů jednotlivé 

komory došly k závěru, že došlo k porušení principu subsidiarity. Jak již zmiňováno 

v teoretické části, existují dvě základní pojetí subsidiarity  - úzké a široké. Následujícím 

krokem je podívat se na obsah jednotlivých odůvodněných stanovisek a určit, zda daná 
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parlamentní komora odůvodňuje rozpor s principem subsidiarity na základě úzkého 

pojetí, tedy omezuje obsah odůvodněných stanovisek striktně na argumenty týkající se 

subsidiarity, nebo na základě širokého pojetí a zahrnuje rovněž argumenty, které souvisí 

s právním základem či proporcionalitou.  

3.2.1. Poslanecká sněmovna Parlamentu 

ČR 
 

První odůvodněné stanovisko bylo vydáno k návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 

rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o 

souvisejících opatřeních a ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Genderová 

vyváženost ve vedení podniků: přispět k inteligentnímu a udržitelnému růstu 

podporujícímu začlenění 6. prosince 2012, jenž se týká systému právně závazných kvót 

na zastoupení žen ve vedení podniků. Návrh směrnice byl zaslán Poslanecké sněmovně 

prostřednictvím Výboru pro evropské záležitosti 22. listopadu 2012. Výbor vydal na 39. 

schůzi 6. prosince usnesení, že návrh směrnice KOM (2012) 614 v konečném znění není 

v souladu s principem subsidiarity. Součástí usnesení je detailní popis dané 

problematiky, včetně obecného vymezení pojmu pozitivní opatření, historie 

problematiky účasti žen na rozhodovacím procesu, popis situace v několika členských 

zemích EU, v Norsku a na Islandu, rozebírán je konkrétní obsah směrnice a popisována 

situace v České republice. Usnesení rovněž obsahuje stanovisko oddělení pro evropské 

záležitosti Parlamentního institutu, jež se zabývá otázkou právní přípustnosti daného 

návrhu a souladem návrhu směrnice se zásadou subsidiarity. Na základě argumentace 

Parlamentního institutu je "oprávnění přijímat pozitivní opatření k uplatnění zásady 

rovného zacházení podle ustanovení čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie 

výslovně zmíněno v souvislosti s členskými státy. Ustanovení reflektuje politickou 

citlivost oblasti přijímání pozitivních opatření a umožňuje členským státům, aby v ní 

vykonávaly svou pravomoc se zřetelem ke svému kulturnímu, historickému a právnímu 

vývoji“. Výbor pro evropské záležitosti je toho názoru, že "stanovení právně závazných 

kvót představuje mimořádné a krajní řešení, které může být přijato pouze po důkladné 
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diskuzi na půdě národních parlamentů a ke kterému lze přistoupit pouze v případě, kdy 

všechna ostatní opatření založená na principu dobrovolnosti selhala" (PS: 1). Argument 

pro porušení principu subsidiarity stojí na tom, že přijímání pozitivních opatření by v 

souladu s článkem 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie mělo být co nejblíže 

občanům, což v tomto případě znamená na úrovni členských států. Ačkoliv je toto 

odůvodněné stanovisko detailně rozpracováno, stojí argumentace pro jeho vydání na 

úzkém pojetí subsidiarity. 

 

Druhé odůvodněné stanovisko bylo vydáno k návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající 

se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Poslanecká 

sněmovna vydala k tomuto návrhu prostřednictvím Výboru pro evropské záležitosti 

usnesení 24. ledna 2013. V porovnání s prvním odůvodněným stanoviskem je toto 

mnohem méně rozpracováno, obsahuje sice poměrně detailní přehled situace týkající se 

tabáku v EU a přehled stávající regulace obchodu s tabákovými výrobky, nicméně chybí 

nějaká důkladnější analýza, která by se snažila postihnout situaci v ČR a postihnout 

dopad, který by směrnice měla. Výbor pro evropské záležitosti nesouhlasí s rozsáhlým 

převodem pravomocí přijímat legislativní akty s obecnou působností na Komisi. Přijetí 

odůvodněného stanoviska staví na tom, že podle jejich názoru je možné cíle směrnice 

uspokojivě dosáhnout prostřednictvím činností vyvíjených na úrovni jednotlivých 

členských států. "Přijímání opatření v oblasti ochrany zdraví by mělo respektovat 

rozdíly mezi členskými státy a mělo by v intencích čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování 

Evropské unie probíhat co nejblíže občanům, tedy na úrovni národních států“ (PS: 2). 

Jedná se tedy o úzké pojetí subsidiarity.   

 

Třetí odůvodněné stanovisko bylo vydáno 14. října 2015 k návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, 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. Usnesení poměrně 

detailně analyzuje obsah návrhu a jeho případný dopad na celoevropské úrovni. Co se 
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týče dopadu na státní rozpočet ČR, nebylo jeho výši v danou chvíli možné odhadnout. 

Závěrem je důrazné odmítnutí zavádění jakýchkoli trvalých mechanismů na povinné 

přerozdělování běženců v rámci EU. Mechanismus by byl „nepřípustným zásahem do 

azylových systémů jednotlivých členských států“, obzvlášť proto, že je koncipován jako 

povinný a v případě neúčasti je nutné odvést určitou finanční částku do rozpočtu EU. 

Odůvodněné stanovisko bylo přijato z několika důvodů. Za prvé, začlenění trvalého 

relokačního mechanismu pro nouzové stavy zcela popírá smysl čl. 78 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, který umožňuje jednorázově přijímat dočasná opatření ve 

prospěch dotčených zemí, a zároveň popírá dosavadní relokační opatření přijímaná 

Komisí, o nichž rozhodovala Rada. Navíc zmiňovaný článek SFEU předpokládá 

přijímání právě dočasných opatření, čemuž odporuje zavedení trvalého relokačního 

mechanismu. Rozhodování o mimořádných relokacích formou delegovaných aktů 

Komise, podle názoru Výboru pro evropské záležitosti, odporuje čl. 290 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož „je možné na Komisi přenést 

pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo 

mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné“. Návrh by však zavedl 

prvky tak podstatné, že v souladu s citovaným ustanovením Smlouvy o fungování 

Evropské unie nesmějí být předmětem přenesení pravomocí na Komisi. V neposlední 

řadě je argumentováno tím, že právo každého státu si zvolit osoby, které budou 

dlouhodobě či trvale pobývat na jeho území, patří k základním projevům státní 

suverenity. Na základě toho tvrdí, že „proklamovaných cílů nemůže být uspokojivě 

dosaženo na unijní úrovni, ale spíše na úrovni členských států“ (PS: 3). O tom, že se 

jedná o citlivé téma pro Poslaneckou sněmovnu, svědčí používané výrazy a citové 

zabarvení obsahu odůvodněného stanoviska. Porušení principu subsidiarity je v tomto 

případě vykládáno v jeho širokém pojetí, jelikož zahrnuje o argumenty týkající se 

právního základu.  

 

31. března 2016 vydala Poslanecká sněmovna další odůvodněné stanovisko, jenž 

se týkalo návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 96/71/EC ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. Návrh byl Poslanecké sněmovně 

prostřednictvím Výboru pro evropské záležitosti zaslán 11. března 2016 a prosazuje 
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novou zásadu, která zakotvuje právo pracovníků ve službách dostávat za tutéž práci na 

témže místě totéž finanční ohodnocení. Usnesení se detailně zaobírá obsahem 

navrhované směrnice a konkrétními změnami, které má návrh přinést. V rámci 

hodnocení návrhu z hlediska principu subsidiarity je jeho formálním nedostatkem 

absence odůvodnění ve smyslu protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality, jelikož se směrnice omezuje pouze na stručné konstatování, že „změnu 

stávající směrnice lze provést pouze přijetím nové směrnice“, což je pro Poslaneckou 

sněmovnu nedostatečné odůvodnění. „Dostatečné odůvodnění se nenachází ani v žádné 

jiné části důvodové zprávy návrhu směrnice a nesplňuje tak ani minimální požadavky 

stanovené rozsudkem Soudního dvora EU C-233/94, resp. z důvodové zprávy 

nevyplývá, proč by cíle směrnice mělo být dosaženo lépe na úrovni EU“. Návrh je 

z jedné strany s principem subsidiarity v pořádku, jelikož směrnice se týká oblasti, 

kterou již EU svými akty upravuje. Z druhé strany pohledu je možné tvrdit, že vztahy 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou specifickou kategorií, jež by vzhledem 

k odlišnému historickému a sociálnímu vývoji, měla být předmětem regulací na národní 

úrovni (PS: 4). Podle Výboru pro evropské záležitosti je tedy návrh směrnice v rozporu 

s principem subsidiarity v tom ohledu, že Komise nedostála své informační povinnosti a 

povinnosti řádně odůvodnit návrh z hlediska jeho souladu s principem subsidiarity a 

jedná se tak o úzké pojetí subsidiarity.  

 

Páté odůvodněné stanovisko se týká návrhu směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem 

výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti, které bylo vydáno 1. září 

2016. Cílem návrhu je úprava stávající směrnice, která má podle Komise odstranit 

dosavadní nedostatky, zvýšit schopnost EU přilákat a udržet si vysoce kvalifikované 

pracovníky a usnadnit jejich mobilitu napříč EU. Usnesení obsahuje detailní popis změn 

oproti původnímu stavu, ale jinak není text tohoto odůvodněného stanoviska, oproti těm 

předchozím, příliš rozpracován. Závěrem usnesení je, že Poslanecká sněmovna 

nepodporuje návrh směrnice a „trvá na zachování rozhodující role členských států 

Evropské unie v oblasti legální migrace a zaměstnanosti, včetně zachování práva 

jednotlivých členských států stanovit objem legální migrace“ (PS: 5). Odůvodněné 

stanovisko staví na tom, že v rozporu s principem subsidiarity je prý zákaz paralelních 



 

 

36 

národních systémů, omezování možnosti testování trhu práce a rozšíření působnosti 

směrnice na držitele mezinárodní ochrany. Posouzení stanoviska s ohledem na úzké či 

široké pojetí subsidiarity není jednoduché, jelikož vysvětlení víceméně chybí, bude však 

zařazeno do kategorie úzkého pojetí, jelikož právní základ ani proporcionalita 

rozporovány nejsou. 

 

Šesté odůvodněné stanovisko bylo vydáno 1. září 2016, stejně jako to předchozí, 

a týká se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi 

vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 

spotřebitele. Dopodrobna je v něm rozebrán obsah návrhu. Znepokojení Výbor pro 

Evropské záležitosti vyjádřil s ohledem na množství pravomocí, jež by získala Komise 

k vydávání prováděcích aktů, kterými by mohla upravovat jednotlivé mechanismy 

spolupráce. Odůvodněné stanovisko přijímá na základě toho, že „návrh nařízení jde 

v některých svých aspektech nad rámec nezbytný k dosažení svých deklarovaných cílů a 

zasahuje do pravomocí členských států EU“, jedná se totiž o oblast správní spolupráce, 

v níž má EU pouze podporovat, koordinovat a doplňovat činnost členských států. Další 

argument je postaven na tom, že při stanovení závazných minimálních pravomocí 

příslušných orgánů nebyly brány dostatečně v úvahu právní tradice členských států a že 

zavedení omezeného období pěti let pro možnost ukládat sankce v případě ukončení 

porušování právních předpisů jde nad rámec nezbytné úpravy k dosažení deklarovaných 

cílů. Navíc jsou pravomoci navržené pro Komisi příliš časté, rozsáhlé a členské státy by 

ztratily část svých možností ovlivňovat podobu legislativy EU v těchto oblastech (PS: 

6). Odůvodněné stanovisko je tak přijato na základě širokého pojetí subsidiarity, 

Poslanecká sněmovna se sice odvolává na tvrzení, že daná problematika může být lépe 

řešena na úrovni národních států, ale další argumenty rozporují již konkrétní obsah 

návrhu. 

 

Sedmé odůvodněné stanovisko bylo přijato 22. září 2016 a týká se balíčku 

návrhů nařízení. Konkrétně návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

stanoví kritéria a mechanismy určující členský stát odpovědný za posuzování žádosti o 

mezinárodní ochranu podané v některém členském státě příslušníkem třetí země nebo 

osobou bez státní příslušnosti, návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
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Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 a 

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „Eurodac“ pro 

porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování (nařízení 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) pro identifikaci ilegálního pobytu 

státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, a pro podávání žádostí 

orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnávání údajů s údaji 

systému Eurodac pro účely vymáhání práva, které byly poslány Poslanecké sněmovně 

11. května 2016. V rámci tohoto balíčku návrhů shledala Poslanecká sněmovna rozpor 

s principem subsidiarity pouze v případě prvního návrhu, ostatní dva návrhy jsou 

s principem subsidiarity v souladu. Jedná se o návrhy, které mají být součástí prvního 

legislativního balíčku, kterým Komise chtěla zahájit komplexní reformu společného 

azylového systému (PS: 7). Usnesení Výboru pro evropské záležitosti rozebírá 

odůvodnění potřeby těchto návrhů a také jejich obsah. Odůvodněné stanovisko přijímá 

na základě poměrně tvrdé argumentace. Komise prý nebyla schopna dostatečně 

vysvětlit nezbytnost zavedení tohoto mechanismu na úrovni EU. Za druhé, začlenění 

krizového přidělovacího mechanismu do rámce dublinských pravidel údajně zcela 

popírá smysl čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, který umožňuje 

jednorázově přijímat dočasná opatření ve prospěch dotčených zemí. Za třetí se zdá 

zbytečné zavedení mechanismu vzhledem k faktu, že na úrovni EU již existuje nástroj 

pro řešení obdobných situací v podobě institutu dočasné ochrany upraveného směrnicí 

Rady 2001/55/ES. Za čtvrté, mechanismus prý obsahuje řadu nedostatků také po 

praktické stránce. I v tomto případě se tedy jedná o široké pojetí subsidiarity, které 

rozporuje právní základ a obsah daného návrhu.  

 

Osmé odůvodněné stanovisko bylo vydáno usnesením Výboru pro evropské 

záležitosti 20. dubna 2017 a týká se návrhů nařízení Evropského parlamentu a Rady  o 

vnitřním trhu s elektřinou, nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 

Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou, nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví 
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elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES. Balíček návrhů představuje opatření právních 

předpisů a zjednodušujících opatření, které mají za cíl modernizovat hospodářství a 

posílit investice do odvětví s čistou energií (PS: 8). Stanovisko detailně popisuje 

aktuální situaci na trhu s elektřinou, důvody, v čem by měla být novelizace přínosná a 

také přibližuje obsah jednotlivých návrhů. Rozpor s principem subsidiarity je postaven 

na argumentu, že nařízením by došlo k takovému přenosu rozhodovacích pravomocí na 

unijní úroveň, jejichž koordinace není na unijní úrovni nezbytná, dosavadní národní či 

regionální provádění prý postačují k dosažení cílů, jedná se tedy o úzké pojetí 

subsidiarity.  

 

Deváté odůvodněné stanovisko bylo vydáno 14. března 2018 k návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která doplňuje 

tzv. minibalík pro oběhové hospodářství z ledna 2018 a jehož součástí je i Evropská 

strategie pro plasty. Stanovisko obsahuje popis situace kolem balené vody a rozebírá 

konkrétní obsah směrnice. Výbor pro evropské záležitosti je názoru, že návrh směrnice 

je v rozporu s principem subsidiarity, jelikož „kvalita vody a její kontrola a věci 

související se zajištěním dostupnosti vody pro okrajové společenské skupiny a široké 

dostupnosti vody na veřejných místech zdarma jsou cílem, jehož může být dosaženo 

uspokojivě na ústřední, regionální a místní úrovni“ (PS: 9), proto se i v tomto případě 

jedná o úzké pojetí subsidiarity. 

 

Desáté odůvodněné stanovisko bylo přijato 31. ledna 2018 a týká se návrhu 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 

1313/2013/EU o mechanismu civilní obrany Unie a sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě a Výboru regionů – lepší zvládání katastrof v EU: rescEU – Solidarita 

a odpovědnost, jejichž cílem je účinnější a efektivnější reakce na katastrofy na úrovni 

EU a zajištění využívání všech dostupných nástrojů pro předcházení katastrofám a 

reakci na ně. Výbor pro evropské záležitosti podporuje solidaritu mezi členskými státy 

v rámci Mechanismu Unie a navýšení finančních prostředků na jeho provádění, nicméně 

zdůrazňuje, že Evropská unie má v oblasti civilní ochrany podle článku 6 Smlouvy o 

fungování Evropské unie pouze podpůrnou pravomoc, která nenahrazuje pravomoc 

členských států. Odmítá tedy, aby Komise disponovala kapacitami členských států a 
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rozhodovala o jejich nasazení v rámci záložních týmů a vybavení pro odezvu v oblasti 

civilní ochrany, v důsledku toho shledává návrh v rozporu s principem subsidiarity (PS: 

10). V tomto případě se jedná o široké pojetí subsidiarity, jež se odkazuje na právní 

základ, konkrétně přímo na SFEU.   

 

Ve sledovaném období předposlední odůvodněné stanovisko bylo vydáno 28. 

března 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení 

zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (PS: 11). Obsah tohoto 

odůvodněného stanoviska je velmi stručný ve srovnání s předchozími stanovisky a 

obsahuje pouze informaci o tom, že se Výbor pro evropské záležitosti seznámil 

s návrhem nařízení a důvodem k porušení principu subsidiarity má být fakt, že 

vzhledem ke složitosti oddělení klinických aspektů od ekonomických aspektů 

zdravotnických technologií zasahuje navrhované nařízení do pravomocí členských států, 

jelikož jejich odpovědností je na základě článku 168 (7) Smlouvy o fungování Evropské 

unie zajišťování zdravotní péče a řízení zdravotnických služeb, jde tedy o široké pojetí, 

jelikož se nejedná o argument týkající se subsidiarity, ale spíše souvisí s právním 

základem, konkrétně opět s porušením SFEU.  

 

Prozatím poslední odůvodněné stanovisko bylo Poslaneckou sněmovnou vydáno 

7. listopadu 2018 k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření 

teroristického obsahu online. Stejně jako u předchozího odůvodněného stanoviska je 

jeho obsah velmi stručný, ale nechybí informace, že návrh vážně zasahuje do práv na 

svobodu projevu, práv na ochranu osobních údajů, práva na respektování soukromého a 

rodinného života, s principem nediskriminace, právem na efektivní právní ochranu a 

práva na svobodu podnikání. Odůvodněné stanovisko přijímá na základě argumentace, 

že přeshraniční příkazy k odstranění internetového obsahu závažně porušují princip 

subsidiarity. Dále tvrdí, že poskytovatelé služeb nemůžou být zodpovědní za 

kryptograficky chráněný obsah, ke kterému není žádný důvod k dekrypci a varuje před 

nepřiměřenými náklady, které by byly spojeny s prevencí znovu nahrávání, které by 

byly likvidační pro malé a středně velké poskytovatele služeb (PS: 12). Tyto argumenty 

spadají do kategorie širokého pojetí subsidiarity.  
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3.2.2. Senát Parlamentu ČR  
 

První odůvodněné stanovisko vydané Senátem PČR bylo vydáno k návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních 

příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Usnesení Senátu ze dne 22. 

září 2010 je toho názoru, že podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí 

za účelem sezónního zaměstnání mohou být adekvátně regulovány na národní úrovni, 

právní úprava na evropské úrovni není nutná a ani nepředstavuje přidanou hodnotu ve 

srovnání s aktuální situací. Odůvodněné stanovisko vydává na základě toho, že potřeby 

regulace sezónní práce se mezi členskými státy liší s ohledem na strukturu jejich 

pracovního trhu, návrh nepředjímá žádný efektivní mechanismus, který by zabránil 

příslušníkům třetích zemí zažádat o povolení k pobytu v jiné členské zemi ve chvíli, kdy 

jim vyprší povolení k pobytu v původním členském státě a považuje za problematické 

nastavovat pravidla týkající se cirkulární migrace v takových sektorech, jakými jsou 

například zemědělství či cestovní ruch, pro země, ve kterých se sezónní práce týká zcela 

odlišných sektorů, například stavebnictví. A upozorňuje, že návrh nemůže zajistit větší 

ochranu práv sezónních pracovníků (S:1). Pokud by bylo odůvodněné stanovisko 

postaveno pouze na informaci, že daná problematika může být adekvátně regulována na 

národní úrovni, jednalo by se o úzké pojetí subsidiarity. Stanovisko však rozvíjí 

odůvodnění argumenty, které spadají pod široké pojetí subsidiarity, jelikož se zaobírá 

konkrétním obsahem návrhu.  

 

Druhé senátní odůvodněné stanovisko bylo vydáno 9. října 2013 k návrhu 

nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Senát dospěl k závěru, že 

návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity, jelikož Komise neprokázala nezbytnost 

jednání na úrovni Unie ani skutečný přínos zřízení Úřadu, zejména s ohledem na 

problémy, které by byly spojeny s jeho zřízením a fungováním. Senát nesouhlasí 

s argumentem pro zřízení Úřadu, který stojí na předpokladu Komise o nedostatečnosti a 

nejednotnosti postihu trestné činnosti proti finančním zájmům Unie v členských státech. 

Vyjadřuje také pochybnosti nad přínosem Úřadu, vzhledem k faktu, že bude plně 

závislý na stávajících zdrojích informací a jeho efektivita bude podmíněna činností 

vnitrostátních orgánů. Upozorňuje na fakt, že by nařízení mohlo narušit úroveň ochrany 
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základních práv, jež zaručuje ústava ČR a Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Vyzývá proto Komisi k podrobnější analýze ústavněprávních dopadů nařízení 

v jednotlivých členských zemích (S: 2). Ačkoliv Senát upozorňuje na problémy návrhu 

po jeho obsahové stránce, rozpor s principem subsidiarity je postaven na tvrzení, že 

Komisí nebyla prokázána nezbytnost zřízení úřadu na unijní úrovni a problematika 

může být lépe řešena na úrovni národní, jedná se tedy o úzké pojetí.  

 

Třetí odůvodněné stanovisko bylo vydáno k návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech 

(Eurojust) dne 9. října 2013. Senát dospěl k závěru, že návrh je v rozporu se zásadou 

subsidiarity, jelikož Komise neprokázala nezbytnost ani skutečný přínos navrhovaných 

změn ve fungování agentury Eurojust, Senát se domnívá, že současná právní úprava 

Eurojustu je dostatečná, větší efektivity by bylo možné dosáhnout správným nastavením 

fungování vnitrostátního systému a zajištěním komunikace mezi vnitrostátními orgány a 

národním zastoupením. Předkládaný návrh nedostatečně odůvodňuje soulad se zásadou 

subsidiarity, jelikož se omezuje na pouhé konstatování, že instituci působící na evropské 

úrovni je možné založit pouze evropským právem, ale opomíjí fakt, že cílem nařízení 

není zřízení agentury, nýbrž změna jejího fungování. „Vzhledem k tomu, že se Komise 

k těmto změnám z hlediska zásady subsidiarity vůbec nevyjadřuje, porušuje svou 

povinnost odůvodnit soulad návrhu se zásadou subsidiarity“  (S: 3). V tomto případě se 

tedy jedná o úzké pojetí subsidiarity, návrh nařízení nedostál svých formálních 

náležitostí.  

 

Čtvrté odůvodněné stanovisko bylo vydáno 1. října 2014 k Návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, 

směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách 

odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 

2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 

směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Podle 

Senátu je návrh směrnice v rozporu s principem subsidiarity, jelikož Komise 

neprokázala, že navrhované závazné cíle jsou reálně dosažitelné za přiměřených 

nákladů pro členské státy a obce, a skutečnou přidanou hodnotu zvoleného způsobu 
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jednání na úrovni EU. Vyjadřuje obavu, že by prováděním směrnice nadměrně narostla 

administrativní a ekonomická zátěž pro členské státy, obce a podnikatelské subjekty (S: 

4). Na základě uvedených argumentů je Senát toho názoru, že by měla být před 

stanovením závazných cílů provedena analýza dopadů na jednotlivé členské státy, která 

by postihla jejich specifické hospodářské struktury. Jedná se tedy o široké pojetí 

subsidiarity, jelikož odůvodněné stanovisko rozporuje obsah směrnice.   

 

Páté odůvodněné stanovisko bylo vydáno 22. října 2015 k Návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, 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 (S: 5). Podle Senátu 

nařízení porušuje princip přenesení pravomocí a neumožňuje Unii navrženými 

opatřeními dosáhnout cílů lépe než při využití dosavadních nástrojů, kterými členské 

státy disponují. Cílů, které mají řešit krizové situace v duchu rovnosti a solidarity, je 

dosahováno v rámci Článku 78(3) Smlouvy o fungování Evropské unie, která poskytuje 

Radě dostatečný prostor k výběru vhodné formy rozsahu řešení. Odůvodněné 

stanovisko se odkazuje na právní základ, tudíž se jedná o široké pojetí.  

 

Šesté odůvodněné stanovisko bylo Senátem vydáno 25. srpna 2016 k návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné 

dovednosti. Senát došel k závěru, že návrh není v souladu s principem subsidiarity a 

kvůli tomu vydává odůvodněné stanovisko na základě několika argumentů. Za prvé, 

legální migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků třetích zemí může být podporována 

paralelní akcí národních systémů pro legální migraci. Zákaz členských států vydávat 

příslušníkům třetích zemí jiná povolení než tzv. modré karty a unifikace podmínek pro 

získání modré karty nemá žádný přínos, jelikož by zákaz paralelních národních systémů 

představoval omezení příležitostí legální migrace a omezení rozsahu flexibilní legální 

migrační politiky členských států. Podle ustanovení Senátu může být cílů navrhovaných 

opatření uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a naopak jich nemůže být 
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dosaženo na úrovni EU. Prosazuje posilování praktické spolupráce mezi členskými státy 

a omezení legislativních zásahů ze strany EU na opatření týkající se praktických 

problémů (S: 6). Argumenty jsou primárně postaveny na tvrzení, že problematika může 

být efektivněji řešena na úrovni národních států a jedná se tedy o úzké pojetí  

subsidiarity. 

 

Sedmé odůvodněné stanovisko bylo vydáno 22. října 2016 k Návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, 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. Senát dospěl k závěru, že uvedené nařízení není v souladu 

s principem subsidiarity z uvedených důvodů: domnívá se, že úprava alokačního 

mechanismu nemá skutečnou přidanou hodnotu k existujícím možnostem jednání ze 

strany členských států a nevede k dosažení deklarovaných cílů. Navíc EU již disponuje 

nástroji, které v případě nutnosti vyvíjí tlak na členské státy, konkrétně Článkem 78(3) 

Smlouvy o fungování Evropské unie a Článkem 78(2)(c) Smlouvy o fungování 

Evropské unie, které prý umožňují dostatečnou flexibilní odpověď v případě krizové 

situace. Navrhovaný automatický korekční mechanismus nebere v úvahu infrastrukturní 

kapacity a bezprostřední situaci v jednotlivých členských státech, kvůli svým 

parametrům nevede k vyřešení problému nepřiměřeného tlaku na některé státy. Návrh 

také neobsahuje detailní informaci o posouzení se souladem s principem subsidiarity a 

proporcionality. Senát je přesvědčen, že relokace uchazečů o mezinárodní ochranu musí 

být záležitostí založenou na politickém rozhodnutí každého členského státu, jelikož 

členské státy budou do budoucna zodpovědné za pohyb těchto osob na svém území. 

Zároveň je toho názoru, že nedobrovolně relokované osoby nebudou mít motivaci 

integrovat se do společnosti v daném členském státě, což zvyšuje bezpečnostní rizika 

spojené s jejich pobytem (S: 7). Na vydání odůvodněného stanoviska se Senát shodl 

s Poslaneckou sněmovnou a stejně jako v případě Poslanecké sněmovny se jedná o 

široké pojetí subsidiarity, argumenty jsou postaveny celé řadě aspektů, včetně právního 

řádu.  
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Osmé odůvodněné stanovisko bylo vydáno 27. dubna 2016 k Návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb. Senát se usnesl, že vydá k návrhu odůvodněné stanovisko z několika důvodů. Za 

prvé, současná právní úprava vysílání pracovníků je dostatečná a za druhé nepovažuje 

nižší mzdovou úroveň některých členských států za nekalou konkurenční výhodu, návrh 

prý nepřispěje k hospodářské konvergenci. Návrh je prý v rozporu se zásadou 

subsidiarity v tom ohledu, že Komise nesplnila svou povinnost odůvodnit soulad návrhu 

se zásadou subsidiarity a neprokázala nezbytnost a skutečný přínos navrhovaných změn. 

Návrh směrnice by ve svém důsledku vyvíjel tlak na státy s nižší úrovní mezd, aby 

v zájmu konkurenceschopnosti svých podniků na vnitřním trhu snižovaly daně a 

sociální odvody, což by však podkopávalo plnění sociální funkce státu a zároveň návrh 

zasahuje do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli upravených na národní úrovni, 

zejména rozšířením dosahu kolektivních smluv na osoby, které se nemohly kolektivního 

vyjednávání účastnit. Komise také pochybila podle čl. 2 Protokolu v tom, že měla vést 

před předložením návrhu legislativního aktu rozsáhlé konzultace se sociálními partnery. 

Komise porušila čl. 5 Protokolu, jelikož součástí návrhu má být odůvodnění s ohledem 

na zásadu subsidiarity, jelikož se dotýká záležitostí upravených dosud pouze na národní 

úrovni (S: 8). Byť měl Senát s obsahem návrhu věcný problém, vydal odůvodněné 

stanovisko na základě procedurálního pochybení Komise, jelikož návrhu chyběly 

některé formální náležitosti, jedná se tedy o úzké pojetí subsidiarity.  

 

Deváté odůvodněné stanovisko bylo vydáno 15. srpna 2018 k Návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace 

transevropské dopravní sítě.  Odůvodněné stanovisko je vydáno na základě 

inkompatibility návrhu regulace s principem subsidiarity, jelikož Článek 172 Smlouvy o 

fungování EU, jež je právním základem tohoto návrhu, neuděluje EU kompetenci 

regulovat postupy udělování pravomocí jako územní plánování a stavební postupy 

v členských státech. A jestliže nejsou příslušné pravomoci jednat uděleny unijními 

smlouvami, jedná se o porušení principu svěření pravomocí podle Článku 5(2) Smlouvy 

o Evropské unii a v důsledku toho princip subsidiarity. Navíc prý návrh neobsahuje 

detailní vysvětlení, jakým způsobem je v souladu s principy subsidiarity a 
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proporcionality. Podle názoru Senátu může být současná situace vylepšena spíše 

výměnou osvědčených postupů mezi členskými státy a cílenými legislativními změnami 

na národní úrovni, stejně tak jako ulehčením administrativní zátěže evropské legislativy 

v postupech udělování povolení. Z těchto důvodů nemůže být daných cílů dosaženo 

lépe než na úrovni národních států (S: 9). Odůvodněné stanovisko tak stojí na širokém 

pojetí subsidiarity, protože primárně rozporuje právní základ návrhu, byť uvádí i 

informaci, že z procedurálního hlediska chyběly návrhu některé nezbytné informace. 

 

3.2.3. Dílčí závěry  
 

V případě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo z celkem dvanácti 

vydaných odůvodněných stanovisek celkem šest vydáno na základě širokého a šest na 

základě úzkého pojetí subsidiarity, co se týče rozpracovanosti po obsahové stránce 

odůvodněného stanoviska, výsledek je opět stejný, šest stanovisek bylo rozpracováno 

detailně, šest stanovisek příliš rozpracováno nebylo a obsahuje pouze základní 

informace. Nelze nalézt ani korelaci mezi úzkým pojetím subsidiarity a rozpracováním 

obsahu odůvodněného stanoviska. Ani pokud se podíváme na časovou osu, nelze vyčíst 

žádné pravidlo, úzká a široká pojetí se nepravidelně střídají, v nezávislosti na složení 

Poslanecké sněmovny a Výboru pro evropské záležitosti. V případě Poslanecké 

sněmovny tak nelze nalézt, co do obsahové stránky, žádný vzor, jednotlivá odůvodněná 

stanoviska jsou zpracována odlišným způsobem.  

 

Co se Senátem vydaných odůvodněných stanovisek po obsahové stránce týče, 

pět odůvodněných stanovisek bylo vydáno na základě širokého pojetí subsidiarity, čtyři 

odůvodněná stanoviska byla vydána na základě úzkého pojetí subsidiarity, což 

znamená, že ani v případě Senátu nelze hovořit o jednotnosti přístupu k rozhodování o 

tom, na základě jakých argumentů odůvodněná stanoviska vydávat. Oproti Poslanecké 

sněmovně však existuje u senátních stanovisek vzor co do jejich struktury. Senátní 

stanoviska neobsahují popis aktuální situace, důkladný popis předmětu návrhu ani jeho 

možný dopad, jako tomu je v případě stanovisek Poslanecké sněmovny. Vždy se 

omezují pouze na informaci, že daný návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity, na nějž 
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navazuje více či méně detailní rozebrání důvodů proč Senát dospěl tohoto názoru.   

3.3. Soulad odůvodněných stanovisek 

s vládními stanovisky  
 

K prvnímu odůvodněnému stanovisku PS vydala Vláda ČR stanovisko 27. 

listopadu 2012. Prostřednictvím gestora Ministerstva práce a sociálních věcí a 

spolugestora Ministerstva spravedlnosti se vyjádřila, že s návrhem směrnice zásadně 

nesouhlasí. Podle vlády je navrhovaná úprava v rozporu s principem subsidiarity a 

proporcionality, a rovněž navrhovaný právní základ neumožňuje přijetí navrhované 

úpravy na unijní úrovni. ČR má rovněž řadu zásadních výhrad k samotnému obsahu 

navrhované úpravy. Pokud toto stanovisko porovnáme s obsahem odůvodněného 

stanoviska vydaného Poslaneckou sněmovnou, dojdeme k závěru, že se shodují, za 

problematické oba orgány považují přenesení pravomocí ohledně přijímání pozitivních 

opatření k uplatnění zásady rovného zacházení na unijní úroveň. Výbor pro evropské 

záležitosti ve svém usnesení i vyzývá vládu, aby s návrhem směrnice vyslovila na 

jednání Rady EU nesouhlas (PS: 1). 

  

Vládní stanovisko k druhému odůvodněnému stanovisku PS bylo vydáno 21. 

ledna 2013. Výborem pro EU na vládní úrovni schváleným gestorem návrhu směrnice 

se stalo Ministerstvo zemědělství, které k němu zaujalo negativní stanovisko. 

Nesouhlasí zejména se zákazem výrobků s převládající chuťovou složkou jinou než 

tabák, včetně mentolových cigaret. Dále se vyjadřuje negativně vůči zvětšení rozsahu 

varování na tabáku určenému ke kouření z důvodu ochrany práv vyplývajících 

z průmyslového vlastnictví, jež jsou garantovány mezinárodními dohodami či Listinou 

základních práv a svobod a proti zavedení obrázkového varování. Problematickým je 

podle vlády rovněž extenzivní rozsah delegace pravomocí na Evropskou komisi. 

Poslanecká sněmovna prý schvaluje rámcovou pozici vlády k návrhu směrnice, 

argumentace k vydání odůvodněného stanoviska je však postavena na názoru, že cíle 

směrnice je možné uspokojivě dosáhnout na úrovni jednotlivých členských států, 

zatímco vláda rozporuje konkrétní obsah směrnice (PS: 2).  
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Ke třetímu odůvodněnému stanovisku bylo vydáno stanovisko vlády 1. října 

2015 a uvádí, že vláda s návrhem jako celkem nesouhlasí. Postup v otázce relokací 

považuje za ukvapený vzhledem k tomu, že se prozatím neukázalo, že tento koncept 

skutečně funguje, všechny dosavadní pokusy podle ní dokazují spíše opak. Nejprve by 

tak mělo dojít ke zhodnocení fungování již schválených dočasných relokačních 

mechanismů a až na základě jeho výsledků by pak mělo být přistoupeno k dalším 

iniciativám v této oblasti. V současné chvíli by se EU podle vlády měla zaměřit 

primárně na řešení příčin migrační krize a na systémová opatření. ČR navíc stále není 

jasné, proč nebylo k řešení stávající migrační krize využito institutu tzv. dočasné 

ochrany, který je v evropském právu již zakotven a jeho účel je prakticky identický, 

jako účel relokačních mechanismů. Také v samotném návrhu přetrvává podle ní celá 

řada nejasností. Kromě zvoleného právního základu a zařazení krizového mechanismu 

do rámce dublinského nařízení vyvolávají pochyby také například kritéria pro určení 

nouzového stavu a proměnné klíče na rozdělení celkového počtu osob mezi jednotlivé 

členské státy. Stejně tak stále není zřejmé, jak se zabrání sekundárním pohybům 

relokovaných osob. Poslanecká sněmovna se plně ztotožňuje se stanoviskem vlády 

v této otázce, také důrazně odmítá zavedení jakýchkoli trvalých mechanismů, vydává 

však odůvodněné stanovisko na základě právního rozporu návrhu se Smlouvou o 

fungování Evropské unie (PS: 3). 

 

Ani v případě čtvrtého odůvodněného stanoviska vláda nepodporuje návrh 

revize směrnice o vysílání pracovníků ve službách. Podle jejího názoru se navrhovaná 

úprava může negativně dotknout konkurenceschopnosti českých podniků, zejména 

malých a středních, přičemž může být narušeno sbližování ekonomik nových členských 

států s těmi starými. Vláda rovněž shledává navrhovanou úpravu v rozporu s principem 

lepší regulace, neboť nelze, vzhledem k nedávnému přijetí směrnice o prosazování, 

vyhodnotit, zda jsou v ní obsažená opatření natolik účinná, aby nebylo nutné přijímat 

v budoucnu další úpravu směrnice o vysílání pracovníků ve službách. Tato rámcová 

pozice vlády měla podporu Poslanecké sněmovny, nicméně vláda rozporuje především 

obsah navrhované úpravy a její dopad na českou ekonomiku, Poslanecká sněmovna 

vydala odůvodněné stanovisko na základě chybějících formálních náležitostí návrhu 
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směrnice (PS: 4).  

 

Stanovisko vlády k pátému odůvodněnému stanovisku se skládalo z několika 

částí. To první bylo datováno dnem 1. června 2016 a týkalo se Návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a mechanismy určující 

členský stát odpovědný za posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané 

v některém členském státě příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti. 

Vláda ČR obecně vítá ty změny, které povedou ke zjednodušení postupů a zvýšení 

účinnosti dublinského systému. Kategoricky však odmítá zavedení povinného 

alokačního mechanismu pro mimořádné případy a bude usilovat o jeho úplné vypuštění 

z návrhu. V souladu s jejím dlouhodobým stanoviskem by tuto myšlenku byla schopná 

podpořit pouze za předpokladu, že by byl přerozdělovací mechanismus založen na 

principu dobrovolnosti, jako je tomu například v případě úpravy institutu dočasné 

ochrany. Rovněž zcela odmítá zakotvení povinného příspěvku solidarity, jenž je na 

uvedený alokační mechanismus navázán. Druhé stanovisko vlády ze dne 23. června 

2016 se týká Návrhu nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení 

(EU) č. 439/2010. Vláda ČR podporuje rozšíření mandátu EASO s tím, že by se ale 

mělo týkat pouze oblastí dobrovolné praktické spolupráce a dobrovolného sbližování 

azylových systémů prostřednictvím sdílení dobré praxe mezi členskými státy či 

vytvářením doporučujících návrhů na harmonizaci SEAS. Podporuje nicméně posílení 

úlohy úřadu ve vztahu k těm členským státům, které se nacházejí pod významným 

migračním tlakem (po vzoru agentury Frontex). Poslední stanovisko se týká Návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac (přepracované 

znění) ze dne 24. května 2016. Vláda ČR předložený návrh vítá a podporuje. Navržené 

změny podle ní reflektují požadavky, které sama prosazovala již v minulosti, a proto 

nehodlá proti textu nařízení uplatňovat žádné zásadnější výhrady. Poslanecká sněmovna 

se plně ztotožňuje s rámcovou pozicí vlády z 1. června 2016, schvaluje rámcovou pozici 

vlády ze dne 23. května 2016 a bere na vědomí rámcovou pozici vlády ze dne 24. 

května 2016.  Jak Poslanecká sněmovna, tak vláda se shodly na odmítnutí zavedení 

povinného alokačního mechanismu, Poslanecká sněmovna s argumentací, že odporuje 

SFEU a Komise nebyla schopna doložit jeho nezbytnost, vláda argumenty neuvádí (PS: 

5).  
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Vláda vydala stanovisko k šestému odůvodněnému stanovisku 27. června 2016 a 

uvádí v něm, že podporuje stávající podobu regulace a nepodporuje další legislativní 

aktivity v této oblasti. Z tohoto hlediska se staví zejména proti zákazu paralelních 

systémů a omezením testu trhů práce. Vláda rovněž nesouhlasí s povinným uznáváním 

odborné praxe či se snížením minimální míry odměny. Poslanecká sněmovna podporuje 

rámcovou pozici vlády a její stanovisko je shodné s tím vládním, trvá na zachování 

stávajícího stavu a rozhodující role členských států, v rozporu s principem subsidiarity 

je prý zákaz paralelních národních systémů, což zmiňuje i vláda  (PS: 6).  

 

Předběžné stanovisko vlády bylo k sedmému odůvodněnému stanovisku vydáno 

30. června 2016. Vláda ČR shledává návrh nařízení přínosný v tom ohledu, že 

představuje aktualizaci stávající právní úpravy, jež by měla vést k aktivnějšímu a 

důslednějšímu vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele a hodnotí pozitivně 

právní zakotvení některých institutů, které jsou již v praxi používány, avšak neexistuje 

pro ně vhodný právní základ. Výhrady má naopak ke třem novým pravidlům, která mají 

být návrhem nařízení zavedena. Za sporné považuje zejména rozsah minimálních 

pravomocí, jimiž mají povinně disponovat příslušné orgány. Vyjádřila také 

znepokojení, pokud se jedná o množství pravomocí Komise k vydávání prováděcích 

aktů, kterými může Komise podrobněji upravit jednotlivé mechanismy spolupráce. Co 

se týče dopadu na státní rozpočet a právní řád ČR, bude nutné navýšit lidské zdroje a 

finanční prostředky v příslušných dozorových orgánech. Pravděpodobně bude nezbytná 

také změna relevantních procesních právních předpisů. Výbor pro evropské záležitosti 

se explicitně nevyjadřuje k vládnímu stanovisku k tomuto návrhu, avšak stejně jako 

vláda má obavy ohledně množství pravomocí, jež by Komise získala k vydávání 

prováděcích aktů. Jedná se totiž o oblast správního řízení, v níž mají mít hlavní slovo 

členské státy (PS: 7).  

 

K dalšímu odůvodněnému stanovisku vydala vláda své stanovisko 6. března 

2017 a týká se opět balíčku návrhů. K zimnímu energetickému balíčku vláda uvádí, že 

jeho významným principem je centralizace evropské energetické politiky na úkor 

národních politik, v důsledku této centralizace a přesunu některých národních 
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kompetencí na evropskou úroveň tak prý dochází prakticky k narušení práva členského 

státu na volbu energetického mixu. Ohledně vytváření plánů rizikové připravenosti na 

úrovni regionů systémem top-down je vláda toho názoru, že může pro jednotlivé 

členské státy představovat nebezpečí, které spočívá v pominutí národních specifik a 

rizik. ČR požaduje, aby členský stát měl možnost definovat rizika z pohledu národních 

podmínek, a upozorňuje, že je potřeba pečlivě zvážit rozsah údajů ke zveřejnění 

s ohledem na vysokou zranitelnost odvětví. Co se týče pozice k návrhu nařízení, kterým 

se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů, vláda 

podporuje upřesnění pravomocí ACER v oblasti dohledu nad celoevropskými subjekty, 

ale vyjádřila nesouhlas s navrhovanou změnou hlasovacího systému v Radě regulátorů. 

Poslanecká sněmovna v hlavních bodech podporuje rámcové pozice vlády k těmto 

návrhům (PS: 8).  

 

K dalšímu odůvodněnému stanovisku bylo vydáno stanovisko vlády 9. února 

2018. Vláda uvádí, že obecně vítá novelu směrnice, ale má určité výhrady. Za 

problematické považuje zejména rozšíření působnosti směrnice nad dosavadní rámec, 

především pokud jde o požadavky na kvalitu vody a její kontrolu. Vláda v tomto ohledu 

navrhuje posoudit, zda článek 13 nepřesahuje rámec stanovený ve Smlouvě o fungování 

EU s ohledem na zajištění přístupu k vodě pro zranitelné a marginalizované skupiny. 

Nad dosavadní rámec směrnice jde i poskytování informací spotřebitelům o různých 

technických a finančních otázkách výroby a spotřeby vody. Poslanecká sněmovna 

podporuje rámcovou pozici vlády a je toho názoru, že problematika může být 

uspokojivě řešena na úrovni národních států (PS: 9). 

 

7. prosince 2017 bylo vydáno stanovisko vlády k desátému odůvodněnému 

stanovisku Poslanecké sněmovny. Vláda ČR se k návrhu vyjádřila tak, že může 

podpořit navýšení rozpočtu Mechanismu oproti původně schválenému financování, 

nicméně preferuje, aby částka byla převedena z jiných programů Unie, nikoliv pomocí 

Nástroje flexibility. ČR však zásadně odmítá zřízení záložních týmů a vybavení pro 

odezvu v oblasti civilní ochrany EU (rescEU). Nesouhlasí s tím, aby Komise 

disponovala kapacitami členských států nebo soukromých subjektů na základě 

nespecifikovaných dohod a rozhodovala o jejich nasazení vzhledem k podpůrné úloze 
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Komise v rámci civilní ochrany. ČR upozorňuje, že potřeba nových kapacit se má 

odvíjet od posouzení schopnosti zvládání rizik, které státy v současnosti zpracovávají, a 

Komise tato posouzení nemá k dispozici. Konečné rozhodnutí o nasazení kapacit pro 

odezvu by mělo zůstat v kompetenci členského státu. Poslanecká sněmovna podporuje 

rámcovou pozici vlády a stejně jako vláda v obecné rovině návrh vítá, nicméně má 

shodně s vládou výhrady k jeho provádění. Podle SFEU má mít EU v oblasti civilní 

ochrany pouze podpůrnou pravomoc, i vláda nesouhlasí s tím, aby Komise měla 

k dispozici kapacity členských států (PS: 10). 
 

K prozatím předposlednímu odůvodněnému stanovisko se vláda vyjádřila 7. 

února 2018. V obecné rovině sice vítá iniciativy v oblasti klinického hodnocení 

zdravotnických technologií, ale má zásadní výhrady k obsahu návrhu. Povinnost 

přijmout společné klinické hodnocení léčiv při HTA na národní úrovni je prý v rozporu 

s principem subsidiarity a s čl. 168 odst. 7 SFEU. Zpochybňuje účel návrhu a domnívá 

se, že v případě zdravotnických prostředků by nemělo být rozhodování na unijní úrovni 

pro členské státy závazné. Poslanecká sněmovna podporuje vládní pozici a dochází ke 

stejnému závěru, tedy že tato problematika spadá do pravomocí členských států, 

s odkazem na zmiňovaný článek 168 (7) SFEU (PS: 11).   

 

Rámcová pozice k poslednímu Poslaneckou sněmovnou vydanému 

odůvodněnému stanovisku je datována dnem 23.2.2018. Pozice vlády je taková, že ČR 

v obecné rovině vítá iniciativy v oblasti efektivnějšího a důslednějšího boje při 

označování, odstraňování a opětovném zveřejňování obsahu zpřístupňovaného 

veřejnosti na internetu nelegálně a souhlasí, že posuzování jednotlivých kategorií 

nezákonného obsahu vždy vyžaduje odlišné zacházení. Vzhledem však k tomu, že na 

úrovni EU je boj proti obsahu podněcujícímu k terorismu online již harmonizován 

směrnicí 2017/541 o boji proti terorismu v čl. 5 a 21, které již jsou v právním řádu ČR 

provedeny, není k této oblasti potřeba přijímat další opatření. V neposlední řadě by 

aplikace některých opatření mohla klást finanční požadavky na zprostředkovatele služeb 

informační společnosti a tím omezit hospodářskou soutěž na poli digitálních služeb. 

Poslanecká sněmovna vítá rámcovou pozici vlády, ale s návrhem nesouhlasí, podle 

jejího názoru vážně zasahuje do lidských práv. S vládou sdílí názor, že by provádění 
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nařízení mohlo být finančně náročné pro některé poskytovatele služeb (PS: 12).   

 

Na základě srovnání obsahu vládních stanovisek k návrhům těch legislativních 

aktů, k nimž vydala odůvodněné stanovisko Poslanecká sněmovna, s obsahem těchto 

odůvodněných stanovisek je možné konstatovat, že ani v jednom z dvanácti případů 

nedošlo k situaci, kdy by se vládní stanovisko rozporovalo se stanoviskem Poslanecké 

sněmovny. Ve dvou případech se Poslanecká sněmovna ztotožňovala s rámcovou pozicí 

vlády, v šesti případech vítala rámcovou pozici vlády, ve dvou případech Poslanecká 

sněmovna uvedla, že je s ní ve shodě, v jednom případě jí vítala a v jednom případě se 

ke stanovisku vlády nevyjádřila. Po obsahové stránce se vládní stanoviska věnovala 

konkrétním dopadům návrhu a případnému praktickému fungování daného nařízení či 

směrnice, uváděla konkrétní výhrady k podobě návrhu. Poslanecká sněmovna se 

primárně zaobírá souladem návrhu s principem subsidiarity, byť jak se ukázalo 

v předchozí kapitole, někdy se ve své argumentaci uchyluje i k rozporu s obsahovou či 

právní stránkou návrhu.  

 

3.4. Mezistranická dynamika v Poslanecké 

sněmovně PČR při vydávání odůvodněných 

stanovisek 
 

Diplomová práce stojí na předpokladu, že politické strany, které jsou 

reprezentanty názorů svých voličů, mají hlavní slovo v mechanismu včasného varování. 

Jak již zmiňováno, efektivní hodnocení evropských legislativních návrhů závisí na 

povaze vztahů mezi vládou a opozicí a na schopnosti koaličních stran koordinovat své 

aktivity. Krokem k určení mezistranické dynamiky je tak identifikovat jednotlivá 

volební období a zjistit, které politické strany v daném období držely v Poslanecké 

sněmovně většinu a které strany zasedaly ve Výboru pro evropské záležitosti a jakou tak 

měl Výbor pro evropské záležitosti v daném období demokratickou legitimitu na 

základě výsledků voleb. Krokem bude také určit, zda vztahy mezi členy parlamentu a 

vlády v daném volebním období je možné zařadit do nestranického, přes-stranického či 
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mezistranického modelu, který popisuje Ronald Holzhacker.  

3.4.1. Vláda 2009-2010 
 

V době nabytí Lisabonské smlouvy v platnost, tedy k 1.12.2009, vládla v České 

republice úřednická vláda Jana Fischera, konkrétně až do 13.7.2010. „Úřednické vlády 

jsou zvláštním českým fenoménem, který je v Evropě jinak neznámým. Jde o 

exekutivní orgány, které sice disponují při vzniku politickou podporou v  parlamentu, 

jejichž členové se ale nerekrutují přednostně z politických stran, ale z řad státních 

úředníků, akademiků či expertů, jejichž společným znakem je nesvázanost s politickými 

stranami” (Balík, 2010; s. 45-46). Předchozí vláda Mirka Topolánka podala demisi 26. 

března 2009, premiérem byl 9. dubna 2009 jmenován tehdejší předseda Českého 

statistického úřadu Jan Fischer. O důvěře vládě, jež měla být „přechodná“, ale vládla 

nakonec reálně více než 14 měsíců, se hlasovalo 7. června 2009 (Balík, 2010; s. 43-45). 

Úřednická vláda pochopitelně nemá legitimitu od občanů, jelikož jimi není volena, 

vydaná odůvodněná stanoviska by tedy v této době demokratickou legitimitu Evropské 

unie posilovat nemohla.  

3.4.2. Vláda 2010-2013 
 

Od 13.7.2010 do 17.7.2013 vládla vláda Petra Nečase, ačkoliv od 17.6.2013 do 

17.7.2013 byla vláda v demisi. Volby se konaly ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010 a 

kandidovalo v nich celkem 27 uskupení. Zajímavé na těchto volbách bylo, že došlo k 

velkému propadu hlasů u většiny politických stran v porovnání s předchozími volbami, 

což může být vysvětleno poměrně velkým ziskem hlasů dvou nových uskupení TOP 09 

a Věcí veřejných, která obě získala více než 10%. Ve volbách zvítězila Česká strana 

sociálně demokratická s 22,08% hlasů, na druhém místě skončila Občanská 

demokratická strana se ziskem 20,22% hlasů. Dále TOP 09 s 16,70%, Komunistická 

strana Čech a Moravy s 11,27% a zmiňované Věci veřejné s 10,88% (Český statistický 

úřad, 2019). Ve volbách získalo zastoupení ve Sněmovně celkem pět stran, což bývalo 

v českých podmínkách předchozích dvou desetiletí ustálený počet, ale došlo k  zásadní 
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proměně z hlediska struktury volebních výsledků (Pink in Balík, 2010; s. 212).  

 

Ačkoliv se vítězem voleb stala Česká strana sociálně demokratická, uzavřeli 

koaliční smlouvu o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti 

korupci  předsedové ODS, TOP 09 a Věcí veřejných dne 12. července 2010 (Vláda , 

2009-2019). Co se týče legitimity této vlády, získaly vládní strany celkem 47,8% všech 

odevzdaných hlasů a 118 mandátů v Poslanecké sněmovně. ČSSD získala 56 mandátů, 

ODS 53 křesel, TOP 09 41 křesel, KSČM 26 křesel a Věci veřejné 24 (Český statistický 

úřad, 2019). Ve volebním období 2010-2013 měl Výbor pro evropské záležitosti celkem 

18 členů a jeho předsedou byl Jan Bauer z ODS. Celkově měla Občanská demokratická 

strana ve výboru 6 zástupců, ČSSD 5 zástupců, 3 poslanci zde byli za koalici TOP09 a 

Starostové, 2 za KSČM a 2 za Věci veřejné (Parlament České republiky, Poslanecká 

sněmovna, 2019). Vládní strany tedy držely ve Výboru pro evropské záležitosti 11 

křesel z celkových 18, tedy nadpoloviční většinu a tudíž disponující legitimitou občanů 

České republiky na základě výsledků voleb a došlo k vydání celkem dvou 

odůvodněných stanovisek. Z hlediska interakcí mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou 

můžeme toto období zařadit do mezistranické kategorie a v jejím rámci do 

vnitrokoaličního modelu, jelikož Výbor pro evropské záležitosti, v němž držely většinu 

vládní strany, v obou případech schvaloval rámcovou pozici vlády.  

3.4.3. Vláda 2013-2014 
 

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 vládla opět vláda v demisi pod vedením 

Jiřího Rusnoka, kterou tvořilo čtrnáct nestraníků a jeden člen KDU-ČSL (Vláda, 2009-

2019). Stejně jako v případě úřednické vlády Jana Fischera tato vláda demokratickou 

legitimitou od občanů nedisponovala.  

3.4.4. Vláda 2014-2017 
 

Volby, konané v dnech 25. 10. – 26. 10. 2013, byly opět předčasné a zúčastnilo 

se jich celkem 24 politických uskupení. Ačkoliv byla volební účast již v předchozích 
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parlamentních volbách považována za nízkou, její hranice byla s volbami v roce 2013 

ještě snížena, volební účast klesla pod 60% hlasů. Ve volbách zvítězila Česká strana 

sociálně demokratická s 20,45% hlasů a za ní na druhém místě ANO 2011 s 18,65%. Na 

třetím místě Komunistická strana Čech a Moravy s 14,91%, dále TOP 09 s 11,99%. 

Občanská demokratická strana se propadla až na páté místo se 7,72% hlasů (Český 

statistický úřad, 2019).  

 

Výsledek tradičních stran nebyl zrovna přívětivý. „Nejvíce hlasů obdržela 

ČSSD, nicméně jen o něco více než pětina hlasů a čtvrtina mandátů byl vůbec nejhorší 

výsledek vítězné politické strany v polistopadové historii a vůbec nejhorší výsledek 

sociální demokracie od vzniku samostatné České republiky. Druhé místo obsadilo hnutí 

ANO 2011, které zaznamenalo historicky nejlepší výsledek pro ryze nový politický 

subjekt od vzniku České republiky“ (Havlík, Vlastimil; 2014, s. 144).  Největším 

poraženým voleb se však stala ODS, jež skončila až na pátem místě s necelými 8 % 

hlasů. Úspěšně dopadly pak volby pro stranu KDU-ČSL, která se dokázala po 

neúspěchu z předchozích voleb opět dostat přes 5% hranici a dostala se do sněmovny, 

potažmo i do vlády. Sestavením vlády byl pověřen Bohuslav Sobotka, který byl nucen 

uzavřít koalici s hnutím ANO 2011 a stranou KDU-ČSL (Český statistický úřad, 2019). 

 

V těchto volbách se tedy potvrdil trend k dekoncentraci stranického systému, 

kdy poprvé klesl podíl dvou nejsilnějších stran pod 50%, přičemž největší strana ČSSD 

disponovala pouze čtvrtinou sněmovních mandátů. Je zajímavé, že dekoncentrace 

stranického systému v roce 2013 poprvé vyústila do situace, kdy dvě nejsilnější 

politické strany, ČSSD a ANO, vstoupily do otevřené koaliční spolupráce. Ve všech 

předcházejících volbách představovaly dvě nejdůležitější politické strany (ODS a 

ČSSD) základ proti sobě stojících vládních alternativ (Pink, Rybář in Balík, 2016; s. 

105). Bohuslav Sobotka se tedy stal předsedou vlády 29. ledna 2014 a jeho vláda byla 

postavena na koalici mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL. Co se legitimity 

vlády týče, získaly vládní strany celkem 45,88% hlasů, což představovalo 111 mandátů 

v Poslanecké sněmovně. Vítězná Česká strana sociálně demokratická obdržela 50 

mandátů, ANO 2011 celkem 47 mandátů, KDU-ČSL 14 mandátů, třetí strana s 

nejvyšším počtem hlasů KSČM obdržela 33 křesel, TOP 09 26 křesel, ODS 16 mandátů 
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a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 14 mandátů (Český statistický úřad, 2019).   

 

V tomto volebním období měl Výbor pro evropské záležitosti celkem 25 členů a 

dva předsedy, Ondřeje Benešíka a Jaroslava Kláška, oba za KDU-ČSL a zároveň jediní 

členové této strany ve výboru. Poslanecký klub ANO v něm měl celkem 8 zástupců, 

poslanecký klub ČSSD celkem 6 zástupců, KSČM celkem 3, ODS 2, TOP 09 a 

Starostové 2, Úsvit 1 a jedna poslankyně byla nezařazená  (Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, 2019). Vládní strany držely v tomto volebním období ve Výboru 

16 křesel z celkových 25 a držely v něm tedy většinu, proto můžeme považovat jednání 

Výboru pro evropské záležitosti za legitimní s legitimitou občanů České republiky na 

základě výsledků voleb. V daném volebním období bylo vydáno celkem šest 

odůvodněných stanovisek. Vzhledem k tomu, že vládní strany měly ve Výboru pro 

evropské záležitosti silné zastoupení, není překvapivé, že pět odůvodněných stanovisek 

se buď ztotožňuje či podporuje rámcovou pozici vlády, v jednom případě informace o 

stanovisku k rámcové pozici vlády chybí. Opět tedy můžeme hovořit o mezistranickém, 

v jeho rámci vnitrokoaličním, modelu interakcí mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou.  

3.4.5. Vláda 2017-2019 
 

V prozatím posledních volbách konaných ve dnech 20. a 21.10.2017 zvítězila 

suverénně strana ANO 2011 s 29,64%. Za ní na druhém místě Občanská demokratická 

strana s 11,32%, dále Česká pirátská strana s 10,79%, strana Svobody a přímé 

demokracie s 10,64%. Následovala Komunistická strana Čech a Moravy s 7,76% a poté 

Česká strana sociálně demokratická se 7,27% (Český statistický úřad, 2019).  

 

Od 6. prosince 2017 je předsedou vlády České republiky Andrej Babiš, od 24. 

ledna 2018, kdy vláda nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, vládla v demisi. Jednalo 

se o vládu menšinovou, v níž působili pouze členové ANO či nestraníci za ANO. 6. 

června 2018 byl Andrej Babiš znovu jmenován do funkce a pověřením další vlády. 

Druhá vláda Andreje Babiše získala důvěru 12. července 2018 a je tvořena stranami 

ANO a ČSSD. Deset postů drží strana ANO, či nestraníci za ANO a 5 postů ČSSD, či 

nestraníci za ČSSD (Vláda, 2009-2019). Zároveň byl 16. července 2018 podepsán 
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toleranční patent politického hnutí ANO 2011 a Komunistické strany Čech a Moravy o 

podpoře vzniku a toleranci existence menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD po volbách 

2017 (KSČM, 2019). 

 

Na základě voleb uskutečněných v říjnu roku 2017 má Poslanecký klub ANO 

2011 78 křesel, Poslanecký klub Občanské demokratické strany 23 křesel, Poslanecký 

klub České pirátské strany 22, Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie – Tomio 

Okamura 19 křesel, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické 15 křesel, 

Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy 15 křesel, Poslanecký klub 

Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové 10 křesel, Poslanecký 

klub TOP 09 7 křesel, Poslanecký klub Starostů a nezávislých 6 křesel a nezařazených 

poslanců je celkem 5 (Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2019). Co se 

týče legitimity odvozené od výsledků voleb do Poslanecké sněmovny, disponují vládní 

koaliční strany pouze 93 mandáty, je její legitimita tudíž slabší než v případě 

předchozích vlád Petra Nečase a Bohuslava Sobotky. Jak však zmiňováno, vznik vlády 

podpořila strana KSČM disponující 15 křesly. 

 

Výbor pro evropské záležitosti má v tomto volebním období celkem 18 členů. 

Jeho předsedou je poslanec Ondřej Benešík, jediný člen výboru za stranu KDU-ČSL. 

Sedm členů je ze strany ANO, dva za Piráty, dva za SPD, dva za ODS, jeden za STAN, 

jeden za TOP09, jeden za KSČM a jeden za ČSSD. Vládní strany v něm disponují 

pouze 8 křesly, většinu ve Výboru drží nevládní strany (Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, 2019). Během posledního volebního období došlo k vydání 

celkem čtyř odůvodněných stanovisek. Většinu ve Výboru pro evropské záležitosti drží 

nevládní strany, přesto však Výbor ve třech případech podporoval a v jednom případě 

vítal rámcovou pozici vlády, je možné tak hovořit o nestranickém modelu interakcí 

mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou, kdy členové vlády interagují se členy 

parlamentu a parlament postupuje jako jednotný aktér.  
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4. Závěr 
 

Lisabonská smlouva je považována za velký krok ve zvrácení procesu 

deparlamentarizace Evropské unie, poprvé v historii mají národní parlamenty možnost 

jednat jako nezávislí aktéři, byť jsou jejich pravomoci limitovány vydáváním 

odůvodněných stanovisek, která mají poukazovat na soulad s principem subsidiarity, 

což by v důsledku mohlo pomoci snížit demokratický deficit EU. Deset let praxe 

mechanismu včasného varování je dlouhou dobou na to, aby na základě analýzy jeho 

praktického fungování mohly být vyvozeny obecné závěry. Ambicí diplomové práce 

bylo podívat se detailně na proces vydávání odůvodněných stanovisek v případě České 

republiky a pokusit se zodpovědět otázku, zda národní politické strany, které jsou 

zvoleny do národních parlamentů, mohou zvyšovat výstupní legitimitu Evropské unie 

právě prostřednictvím procesu vydávání odůvodněných stanovisek. Svobodné a obecné 

volby jsou totiž podle Scharpfa (1999) centrálním mechanismem pro zajištění výstupní 

legitimity a představují důležitou infrastrukturu politické odpovědnosti. Podle jeho 

teorie je demokratická legitimita posílena, pokud se rozhodnutí stanou objektem 

autentického a efektivního kolektivního rozhodování, a aby výstupy fungovaly jako 

forma legitimity, musí být politika v zájmu občanů.  

 

Diplomová práce se snažila ověřit tvrzení, že dochází k jistému posilování 

demokratické legitimity Evropské unie prostřednictvím procesu vydávání 

odůvodněných stanovisek, jelikož prostřednictvím národních politických stran, které 

jsou voleny občany členských států, se legislativní proces EU stává objektem 

autentického a efektivního kolektivního rozhodování a prostřednictvím těchto 

politických stran je politika ve větší míře v zájmu občanů, než tomu bylo před vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost a před zavedením mechanismu včasného varování.   

 

Nadefinovány byly konkrétně tři nástroje, které měly pomoci detailně rozebrat 

odůvodněná stanoviska: rozsah odůvodněných stanovisek po obsahové stránce, soulad 

odůvodněných stanovisek Poslanecké sněmovny s vládními stanovisky a mezistranická 

dynamika v Poslanecké sněmovně PČR při vydávání odůvodněných stanovisek. 

Obecným závěrem, který lze vyvodit z analýzy odůvodněných stanovisek vydaných 
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Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je, že se stanovisko od stanoviska 

liší jejich rozsah a zpracování. Některé jsou tak obsahově rozsáhlé, že obsahují i 

zhodnocení aktuální situace v Evropě, či současnou situaci v ČR, jiná rozebírají, jaký 

konkrétní dopad by implementace návrhu měla na Českou republiku, některé naopak 

obsahují pouze stručnou informaci o tom, že je návrh v rozporu s principem subsidiarity 

a je k němu proto vydáno odůvodněné stanovisko. Parlament České republiky nemá 

problém se v odůvodněných stanoviscích odchýlit od právní definice principu 

subsidiarity, kterou má primárně kontrolovat a vydává odůvodněná stanoviska i 

s ohledem na porušení principu proporcionality či na základě rozporu s právním 

základem.  

 

Co se týče souladu obsahu odůvodněných stanovisek s vládními stanovisky, 

zdálo se méně pravděpodobné, že by vládní poslanci vyjadřovali obavy vůči návrhům 

Komise, pokud by sama vláda proti tomuto návrhu neměla výhrady. Tento předpoklad 

se potvrdil, ve všech případech došlo k souladu vládního stanoviska s odůvodněných 

stanoviskem Poslanecké sněmovny, byť argumenty, na nichž byla jendotlivá stanoviska 

postavena se v některých případech odlišovaly. Ve dvou řádných volebních obdobích 

držely většinu ve Výboru pro evropské záležitosti vládní strany, interakce vlády a 

Poslanecké sněmovny můžeme zařadit do mezistranického – vnitrokoaličního modelu, 

tudíž tyto závěry nejsou překvapivé. V případě posledního volebního období drží ve 

Výboru pro evropské záležitosti většinu opoziční stany, přesto však dochází 

k obhajování pozic vlády, je proto možné z hlediska jejich interakcí hovořit o 

nestranickém modelu.   

 

Diplomová práce vidí jako svou mezeru v tom, že se nezaobírá motivací 

Poslanecké sněmovny ani Senátu, či jednotlivých poslanců a senátorů, se zapojovat do 

procesu kontroly evropských záležitostí prostřednictvím procesu vydávání 

odůvodněných stanovisek. Tato motivace by bývala pomohla odhalit ve větší míře 

vazbu mezi politickými stranami a posílením demokratické legitimity Evropské unie. 

Práce přichází se závěrem, že ačkoliv nelze nalézt žádný výrazný vzor při vydávání 

odůvodněných stanovisek v České republice a jeho praktické využití je poměrně 

omezené, ve sledovaném období deseti let došlo k vydání pouze dvanácti stanovisek 
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Poslaneckou sněmovnou a devíti stanovisek Senátem, k jistému posílení demokratické 

legitimity dochází, jelikož prostřednictvím českých národních politických stran je 

rozhodováno o tom, zda nedochází přílišnému přesunu pravomocí na evropské instituce.   
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