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Úvod 

 

Výbor regionů1 (dále jen VR) byl založen na základě Maastrichtské 

smlouvy a svou činnost zahájil v roce 1994. Jeho ustavením vyvrcholila snaha     

o formální zakotvení přímé účasti nižších než státních celků, tzv. „třetí úrovně 

vlády“,2 v evropském rozhodovacím procesu s cílem vytvořit „Evropu regionů“.3 

VR je poradním orgánem Evropské unie4 a jako takový nemá praktické 

rozhodovací pravomoci. Je ovšem konzultován v řadě tematických oblastí 

týkajících se regionální problematiky – např. vzdělání, kultura, doprava nebo 

životní prostřední. Není tedy klíčovým orgánem z hlediska rozsahu pravomocí, 

ale jeho samotná existence je podstatná z několika důvodů.  

Za prvé, je třeba si uvědomit, že 70-80% evropské legislativy vyžaduje 

aplikaci právě na úrovni nižších než státních celků (Christiansen, Lintner 2005: 

10), a proto je třeba, aby se i tyto celky aktivně podílely na její tvorbě. 

Vyslechnutí jejich názorů v záležitostech, které se jich přímo dotýkají, využití 

jejich praktických zkušeností při stanovování prioritních cílů a vypracovávání a 

sledování dopadu právních předpisů, může přispět k efektivitě činnosti Unie.  

Za druhé, existence VR, tedy orgánu složeného ze zástupců samospráv, 

posiluje legitimitu EU, zmírňuje tzv. demokratický deficit 5 a přibližuje „Brusel“ 

občanům Unie. VR se profiluje jako „strážce principu subsidiarity“.6 Jeho úkolem 

je tedy zajistit, aby v souladu s tímto principem byla rozhodnutí přijímána co 

                                                 
1 Angl. Committee of the Regions, fr. Comité des Régions, něm. Ausschuss der Regionen. Viz. 
oficiální webové stránky www.cor.eu.int. Od 9. května 2006 změna adresy: www.cor.europa.eu. 
2 Vedle úrovně evropské a národní tvoří nižší než státní celky, tzn. regionální a místní samosprávy, 
tzv. „třetí úroveň“ (third level). Takový systém více úrovní vlády se pak popisuje jako „multilevel 
governance“. K tomuto tématu viz. např. Bullmann 1997.  
3 Pojem „Evropa regionů“ lze podle Loughlina (1997: 147) chápat ve dvou základních významech. 
Za prvé, jako vizi federální Evropy, ve kterých je role národních států potlačena a do určité míry 
nahrazena základními, nižšími než státními, federálními jednotkami - proces vytváření takové 
Evropy je ale dlouhodobého charakteru. Za druhé, jako stav, kdy evropské regiony nejrůznějších 
úrovní najdou potřebné sebevědomí, aby se zapojily do rozhodování i na evropské úrovni. V tomto 
smyslu lze tvrdit, že jsme svědky vzniku „Evropy regionů“ už dnes. Jejím hlavním představitelem 
je pak Výbor regionů. 
4 Pojmy „Evropská unie“ (EU, Unie) a „Evropská společenství“ (ES) jsou v této práci pro 
přehlednost používány následujícím způsobem: ES pro označení integračního uskupení do přijetí 
Maastrichtské smlouvy, EU po jejím přijetí s tím, že VR má pravomoci pouze v rámci tzv. 
I.pilíře,tj. v rámci „Evropského společenství“.Viz.Příloha č.1 pro přehled pojmů použitých v práci. 
5 Pojmem „demokratický deficit“ se označuje názor, že EU je v důsledku používání příliš složitých 
a netransparentních metod rozhodování vzdálena normálnímu občanovi a postrádá tak nutnou 
legitimitu a demokratičnost. Viz. k tomuto problému např. Břicháček 2005. 
6 Více o principu subsidiarity viz. kapitola 1.2.1. 
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nejblíže občanům. Proto zastoupení „třetí úrovně“ tvoří podstatnou součást 

mechanismu EU.  

 Proces zapojení zástupců nižších než státních celků ale neprobíhal         

bez problémů. Základním problémem se stala sama definice pojmu „region“. 

Tento pojem nebyl přesně definován ani ve Smlouvách, ani se o to nepokusil VR. 

Byl by to zřejmě úkol maximálně obtížný s ohledem na fakt, že neexistuje 

jednotný evropský model správy. Jednotlivé státy se v tomto uspořádání velmi 

významně liší a existuje několik modelů jejich možné klasifikace.7 „Regiony“ 

v jejich rámci je možné dále rozlišovat podle kritérií ekonomických, historicko-

etnických, administrativních, politických nebo podle standardů EU jako jednotky 

NUTS. 8 (Loughlin 1997: 154) V samotném názvu VR proto slovo „region“ 

zastupuje pestrou škálu různých typů regionální a místní samosprávy – obce, 

města, okresy, kraje, spolkové země, zámořská teritoria, jazyková společenství 

atd.9  

Přítomnost VR má ale i navzdory tomuto a řadě dalších praktických 

problémů, kterým se podrobněji věnují následující části této bakalářské práce, své 

opodstatnění a především velký potenciál do budoucna – např. Warleigh (1997: 

105) výstižně označuje VR jako „vycházející hvězdu“ (rising star). Vývoj VR 

bývá často přirovnáván k dynamickému vývoji Evropského parlamentu směrem 

k posílení pravomocí.10 VR v tomto smyslu zatím za prvních dvanáct let své 

činnosti nenaplnil nejodvážnější ambice svých zastánců, přesto však jeho 

                                                 
7 Rozdíly mezi jednotlivými členskými státy se např. dají klasifikovat na stupnici federalizovaný – 
regionalizovaný – decentralizovaný a unitární (centralizovaný) stát. (Knodt 2001: 67) Podle tohoto 
rozdělení je typickým příkladem federalizovaného státu se „silnými regiony“ Německo, Rakousko 
nebo Belgie. Do druhé kategorie lze řadit např. Španělsko, na rozhraní druhé a třetí Velkou 
Británii po devoluci v roce 1997. Příkladem poslední kategorie je např. Řecko. Situaci dále 
komplikuje fakt, že některé menší země EU nemají vůbec diferencovanou regionální strukturu a 
v praxi je země jedním regionem (např. Lucembursko). Navíc vnitřní systém jednotlivých zemí se 
neustále vyvíjí, a proto se může v čase měnit. 
8 Zkratka z francouzského „Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques“ označuje 
statistické územní jednotky EU v rozsahu NUTS 0 (stát) – NUTS 5 (obec) podle počtu obyvatel. 
Tento systém byl vytvořen pro usnadnění poskytování statistických informací v rámci čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů EU. Např. v ČR se rozlišuje 12 jednotek NUTS 2. 
9 Výhradní zastoupení regionů ve smyslu úrovně mezi národním státem a místní samosprávou by 
vyloučilo z účasti země bez regionální struktury – např. v době založení VR Velkou Británii, 
Irsko, Řecko, Portugalsko, Švédsko atd. Proto muselo dojít ke kompromisu, tzn. zastoupeny budou 
regionální i místní samosprávy tak, aby byly respektovány národní rozdíly. (Loughlin 1997: 157) 
10 Od prvního návrhu na uskutečnění přímých voleb do Evropského parlamentního shromáždění 
v roce 1960 do jeho uskutečnění v roce 1979 uběhlo 19 let. Teprve Jednotným evropským aktem 
v 80. letech a následně Maastrichtskou smlouvou v 90. letech byla Evropskému parlamentu 
přiznána aktivnější pozice při tvorbě evropské legislativy. (Pitrová 1999: 55 ) 
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přítomnost znamená výrazný posun na cestě evropské integrace. Obecný trend 

spočívá v přibližování Unie občanům, růstu vlivu regionů a místních samospráv a 

regionální politika je dnes jednou z nejdůležitějších oblastí, ve které EU působí.11 

 Tato bakalářská práce se soustředí na tři základní tematické okruhy. 

V první části jsou stručně popsány okolnosti a důvody vzniku VR a jeho 

zakotvení v jednotlivých Smlouvách – Maastrichtská, Amsterdamská, Smlouva 

z Nice a Smlouva o Ústavě pro Evropu.  

Druhá část je věnována obecné charakteristice VR, jeho složení a struktuře 

– odpovídá na otázky, kdo jsou členové VR, jaké jsou podmínky a způsoby jejich 

jmenování, s jakými problémy se z hlediska svého složení VR potýká, jaká je jeho 

organizační struktura a administrativní zajištění. 

Třetí, nejrozsáhlejší, část práce se zaměřuje na roli VR v rozhodovacím 

procesu EU v nejširším slova smyslu. Popsány jsou zde pravomoci VR, tzn.        

ve kterých oblastech a za jakých podmínek je VR konzultován a vlastní „vnitřní“ 

mechanismus jeho činnosti, tj. proces vzniku tzv. stanoviska VR, prostřednictvím 

kterého formuluje svůj názor. Následně jsou charakterizovány jednotlivé 

legislativní procedury a uveden způsob, jakým do nich vstupuje VR, tedy „vnější“ 

mechanismus práce. Součástí je také přehled vztahů VR s ostatními institucemi 

(Evropská komise, Evropský parlament, Rada ministrů) a orgány EU 

(Hospodářský a sociální výbor) a dalšími relevantními aktéry. Poslední pasáž třetí 

části je věnována hodnocení vlivu VR na rozhodovací proces, a to z hlediska 

konkrétního vlivu jeho stanovisek, ale i dlouhodobých efektů. 

 Cílem této bakalářské práce je odpovědět na základní otázky, co je VR, 

jaké je jeho složení, struktura a pravomoci. Dále popsat podrobně způsob, kterým 

se podílí na činnosti Unie a na základě těchto informací zvážit, jaké jsou přednosti 

i limity jeho stávající role a zjistit, do jaké míry se mu dnes daří být zástupcem 

„třetí úrovně vlády“ v Evropské unii. V závěru práce jsou uvedeny možné návrhy 

řešení současných problémů VR. Vzhledem k tomu, že v české odborné literatuře 

dosud neexistuje práce, která by tímto způsobem pokryla nejdůležitější aspekty 

činnosti VR, je hlavním cílem této bakalářské práce chybějící popis poskytnout. 

                                                 
11 Výdaje na politiky EU podporující regionální rozvoj tvoří dnes asi 37% jejího rozpočtu. Zdroj: 
http://ec.europa.eu/budget/budget_glance/what_for_en.htm  (29. dubna 2006). 



 7 

S ohledem na pevně stanovený maximální rozsah bakalářské práce není 

podrobněji rozpracováno téma účasti VR v Konventu při přípravě Smlouvy o 

Ústavě pro Evropu – v textu jsou pouze stručně popsány dosažené výsledky, které 

jsou podstatné pro celkový kontext práce. Podobně byly omezeny poznámky o 

aktivitách VR spojených s přípravou na rozšíření Unie a rozšířením samotným 

v roce 2004. Obě otázky by vyžadovaly samostatné zpracování odpovídající jejich 

rozsahu. 

 Podstatná část této práce je založena na práci s prameny – jednotlivými 

Smlouvami ES/EU a jejich novelizacemi především pro první část a část 

věnovanou pravomocem VR, Jednacím řádem VR pro kapitolu o vnitřním 

mechanismu práce a konečně různými typy vlastních a společných dokumentů 

VR, Evropské komise, Evropského parlamentu atd. v části věnující se ustavení 

VR a také v kapitole o vzájemných vztazích VR s dalšími aktéry. 

Jak už bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že VR je „nejmladším“ orgánem 

EU a nepatří k okruhu těch z hlediska pravomocí nejsilnějším, je tím dostupnost 

literatury značně ovlivněná. Např. v češtině se literatura omezuje pouze na několik 

odstavců v knihách zabývajících se souhrnně institucionálním systémem EU – 

např. Pitrová (1999), Pitrová a Fiala (2003) a několik odborných článků 

zaměřujících se přímo na VR – Kvapilová (2004), Týc (2004), nebo na některá 

témata s ním úzce spojená – Georgiev (2003).  

Proto jsem pro svou práci čerpala především z anglicky a německy psané 

literatury – viz. seznam literatury. Výchozí pro tuto práci byli Loughlin (1997), 

Warleigh (2002), Jeffery (2002, 2004) a Christiansen (2005), resp. Blanke (2002) 

a souhrnné články za jednotlivé roky v Jahrbuch der Europäischen Integration - 

Hrbek (1994 až 1998) a Schmuck (2002 až 2004). Němečtí autoři jsou ve většině 

případech ve svých názorech kritičtější, což je pochopitelné s ohledem                

na zklamání Německa a jeho spolkových zemí z nesplněných ambiciózních 

očekávání, která ustavení VR provázela.  

Kromě toho jsem informace čerpala také z materiálů, analýz a studií, které 

vydává sám VR (některé také v českém překladu) a další instituce EU. Většina 

z nich je dostupná prostřednictvím internetu. 
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1  Vznik VR a jeho zakotvení ve smluvním rámci ES/EU 

 

1.1  Vývoj do začátku 90. let a založení VR 

 

 Přestože byl VR založen až v 90. letech 20. století, řadu pokusů o ustavení 

obdobného orgánu zastupujícího nižší než státní celky, který by byl konzultován 

v případě záležitostí s regionálním dopadem (z počátku především v oblasti 

ekonomiky a rozvoje regionů), lze zaznamenat již od 60. let. (Muñoz, 2006)  

  Dne 9. května 1960 vydal předchůdce dnešního Evropského parlamentu, 

Evropské parlamentní shromáždění (European Parliamentary Assembly),12 návrh 

na vytvoření tzv. Poradního orgánu pro záležitosti regionálních ekonomik 

(Advisory Committee on Regional Economies), který by byl nápomocen            

při vytváření evropské regionální politiky. Tento výbor měl být složen ze zástupců 

jmenovaných členskými státy a občanskými institucemi, případně ze zástupců 

různých regionálních iniciativ a měl se soustředit na zpracování studií, analýz a 

doporučení pro Komisi13 a členské státy v záležitostech regionálních ekonomik.14

  K další významné události došlo v roce 1972, kdy se státy ES rozhodly 

koordinovat svou regionální politiku. V návaznosti na tento krok byl v roce 1975 

ustaven Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development 

Fund)15 a zároveň tzv. Výbor pro regionální politiku (Regional Policy 

Committee), který měl napomáhat v činnosti Radě ministrů16 a Komisi a 

předkládat své výroční zprávy také Evropskému parlamentu. Tento výbor byl 

složen ze zástupců jmenovaných členskými státy z vysoce postavených úředníků 

zabývajících se regionální politikou a členů přímo jmenovaných Komisí.          

Jeho posláním bylo, na základě žádosti Rady ministrů, nebo z vlastní iniciativy, 

                                                 
12 Název „Evropský parlament“ získalo Evropské parlamentní shromáždění na základě politických 
dohod v roce 1962, oficiálně byl tento název zakotven až v Jednotného evropského aktu (Pitrová 
1999: 55). V práci je pojem Evropský parlament používán pro toto shromáždění už po roce 1962. 
13 Název „Komise“ označuje Komisi Evropského hospodářského společenství. Maastrichtskou 
smlouvou byla její působnost rozšířena na všechny tři pilíře, a proto byla přejmenována na 
Evropskou komisi (EK). (Pitrová 1999: 46) Tento rozdíl je v práci důsledně zachován. 
14 Assemblée parlementaire de l'UE: Rapport sur les problèmes de la politique régionale (1960). 
15 Fond byl vytvořen jako nástroj regionální politiky, který slouží k financování strukturální 
pomoci s cílem překonat meziregionální nerovnost. V současné době patří mezi nejvýznamnější 
fondy EU. Zdroj: http://www.euractiv.cz/?a=show&cid=131&sid=39&pid=39 (15. dubna 2006) 
16 Maastrichtskou smlouvou byl název „Rada ministrů“ nahrazen názvem „Rada EU“, který měl 
vyjadřovat její roli ve všech pilířích EU. (Pitrová 1999: 97) Pojem „Rada ministrů“ je však stále 
běžně používá, aby se instituce lépe odlišila od „Evropské rady“. Tak tomu je i v této práci. 
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analyzovat problémy spojené s regionálním rozvojem, napomáhat prohlubování 

činnosti ES v této oblasti a zpětně hodnotit vliv této politiky na regiony.17  

Zásadní pokrok přinesla v tomto směru 80. léta. V roce 1985 se                

ve společném prohlášení18 Rady ministrů, Komise a Evropský parlament rozhodli 

vzít při diskuzi o společných politikách v úvahu také jejich regionální dopady a 

shodli se, že je důležité zajistit efektivní vztahy mezi Komisí a místními a 

regionálními orgány členských států. Jednotný evropský akt19 oficiálně zakotvil 

regionální politiku ES, zdůraznil roli regionálního rozvoje v integračním procesu 

a představil např. princip ekonomické a sociální soudržnosti (economic and social 

cohesion).20 Intenzifikace procesu evropské integrace vedla přirozeně k zvýšení 

dopadu evropské politiky na regionální a místní úroveň členských států.  

Tato změna v přístupu ze strany ES logicky vedla také k posílení vlastních 

aktivit regionálních a místních celků. Razantní byl zejména nárůst počtu 

zastoupení samospráv v podobě informačních kanceláří vznikajících v blízkosti 

klíčových institucí v Bruselu. Jejich cílem bylo usnadnit výměnu informací, 

prosazovat své zájmy ve vztahu k ES a vytvářet sítě kontaktů s dalšími celky. 

„Mnohé z regionů, které dosud věnovaly politikám Společenství jen malou 

pozornost, si náhle uvědomily, že jejich další ignorování je nepraktické a možná i 

nebezpečné.“ (Bomberg 1996)  

Z iniciativy regionů vzniklo v roce 1985 také Shromáždění evropských 

regionů (Assembly of European Regions),21 ale stále silněji zazníval požadavek 

na vytvoření instituce, která by zastupovala jejich zájmy přímo v ES. Významný 

tlak vyvíjely především německé spolkové země (Bundesländer), regiony Belgie i 

samo nově ustavené Shromáždění evropských regionů. (Mittag 2000: 79) To však, 

přes veškeré ambice, nemohlo tuto roli hrát, protože zahrnovalo i regiony ze států 

mimo ES a počtem zástupců bylo příliš velké a neflexibilní. (Dinan 2005: 311) 

                                                 
17 Council Decision of 18 March 1975 setting up a Regional Policy Committee (185/75/EEC).  
18 Joint Statement by the Council, Commission and Parliament (19 June 1984). 
19 První revize zakládajících Římských smluv ES. Byl podepsán 17. února 1986 v Lucemburku a 
28. února 1986 v Haagu, vstoupil v platnost 1. července 1987. 
20 Princip byl dále rozvinut v Maastrichtské smlouvě (čl. 130a -130e, přečíslovány jako čl. 158-
162). Podstatou je vzájemná solidarita a snaha o vyrovnaný udržitelný rozvoj, který zmírňuje 
rozdíly mezi jednotlivými regiony EU -  zajišťuje se prostřednictvím strukturálních fondů EU. 
21 Cílem Shromáždění je prosazovat princip subsidiarity a regionální demokracie a 
zprostředkovávat kontakt mezi ES/EU a jejími obyvateli. V současnosti má asi 250 členů z řad 
regionů 30 evropských zemí. V čele stojí prezident, sídlo je ve Štrasburku. Viz. oficiální webové 
stánky http://www.a-e-r.org/. 
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  Komise proto 24. června 1988 rozhodla o vytvoření tzv. Konzultativní 

rady regionálních a místních samospráv (Consultative Council of Regional and 

Local Authorities), která se skládala ze 42 členů, z nichž polovina měla volený 

mandát na regionální a polovina na místní úrovni. Jmenováni byli Komisí            

na základě návrhu Shromáždění evropských regionů, Mezinárodní unie místních 

samospráv (International Union of Local Authorities)22 a Rady evropských obcí a 

regionů (Council of European Municipalities and Regions).23
 Tento poradní orgán 

měl být konzultován Komisí ve otázkách týkajících se regionálního rozvoje.24  

  Paralelně probíhající mezivládní konference o hospodářské a měnové unii 

a politické unii, které vyvrcholily 9.-10. prosince 1991 na summitu v Maastrichtu, 

byly následně výjimečnou příležitostí prosadit zájmy „hnutí třetí úrovně“,25 které 

se mobilizovalo s cílem odstranit monopol národních států v rozhodovacím 

procesu ES (Jeffery 2002: 2). Hnutí bylo stimulováno řadou faktorů, zejména 

probíhajícím procesem federalizace a regionalizace v některých evropských 

zemích (např. Belgie), intenzifikací působení zájmových organizací samospráv, 

množícími se úvahami o důležitosti principu subsidiarity26 a také vizi Evropy 

založené na činnosti regionů s právem podílet se na rozhodování, tedy již zmíněné 

„Evropě regionů“. 

  Významnou roli sehrály v tomto procesu především německé spolkové 

země (Bundesländer).27 Jednotný evropský akt totiž rozšířil kompetence ES i       

na oblasti, které dosud spadaly do působnosti spolkových zemí,28 a tak je namísto 

spolkových vlád měla provádět vláda federální. Logicky proto začaly spolkové 
                                                 
22 Unie byla založena v roce 1913 v Nizozemsku s cílem podporovat demokratickou samosprávu 
v evropských městech. Dnes zajišťuje kontakty a výměnu informací mezi obcemi a nejrůznějšími 
agenturami, nevládními institucemi apod. po celém světě (Evropa, Afrika, Severní a Jižní Amerika 
atd.). Zdroj: http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/resources/organizations/iula.html     
(15. dubna 2006). 
23 Rada byla založena v roce 1951 v Ženevě s cílem propagovat myšlenky sjednocené Evropy 
založené na místní a regionální vládě. Dnes je největší organizací místních a regionálních 
samospráv v Evropě, sdružuje přes 100 000 zástupců z 30 zemí. V čele stojí prezident, aktuálně 
starosta Vídně, Michael Häupl. Rozpočet je asi 2,5 milionu euro – 15% této částky pochází z 
každoročního grantu Evropské komise. Viz. oficiální webové stránky http://www.ccre.org/. 
24 Commission Decision setting up a Consultative Council of Regional and Local Authorities 
(88/487/EEC).  
25 Anglicky „third level movement“. EU byla dosud postavena na vyvažování kompetencí mezi 
členskými státy na jedné straně a svými evropskými institucemi na druhé. (Jeffery 2004: 3) 
Regionální a místní samosprávy se měly stát „třetí úrovní“. Viz. také úvod práce.  
26 Princip subsidiarity viz. kapitoly 1.2.1 a 1.2.2 (Maastrichtská, resp. Amsterdamská smlouva). 
27 Naopak proti ustavení orgánu v podobě VR se stavěla Velká Británie, která v té době byla 
centralizovaným státem. (Loughlin 2002:158) Situace se změnila po tzv. devoluci po roce 1997. 
28 Do působnosti spolkových zemí spadá např. kultura, vzdělání, životní prostředí.(Knodt 2001:69) 
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země usilovat o zahrnutí regionálních celků do systému rozhodování ES, aby vliv 

na tyto oblasti získaly zpět. (Loughlin 1997: 149) 

 Prostřednictvím Konference předsedů vlád evropských regionů (Conference 

of Heads of Government and Minister-Presidents of the European Regions),29 

byly formulovány čtyři základní požadavky samospráv, které následně podpořilo i 

Shromážděním evropských regionů a Komise, která ve svém příspěvku               

ke konferenci z 22. října 1990 navrhla začlenění Konzultativní rady regionálních a 

místních samospráv do institucionálního rámce ES.30 

 Regiony usilovaly o začlenění principu subsidiarity do smluvního rámce ES, 

propojení regionů s Radou ministrů,31 založení VR, který by byl poradním 

orgánem pro regionální záležitosti a právo regionů a VR podat žalobu                   

u Evropského soudního dvora s cílem zajistit ochranu svých pravomocí a 

dodržování principu subsidiarity. (Jeffery 2002) Díky intenzivnímu tlaku regionů i 

zastřešujících organizací, v čele se Shromážděním evropských regionů se podařilo 

prosadit první tři z nich, což je možné označit za „bezprecedentní a zřejmě 

neopakovatelný úspěch.“32  

 Pro účely této práce nejpodstatnějším rozhodnutím, bylo ustavení Výboru 

regionů, který formálně zakotvil přítomnost regionů a místních samospráv 

v systému Evropské unie, čímž „rozbil tradiční duopol členských států a 

evropských institucí“ v Evropské unii. (Jeffery 2004: 2) 

                                                 
29 Poprvé byla Konference svolána 18.-19. října 1989 bavorským ministerským předsedou Maxem 
Streiblem do Mnichova. (Defoort 2002: 13)  
30 Conseil des Communautés européennes: Addendum au rapport de la Présidence au Conseil 
"Affaires générales" (22 octobre 1990). 
31 Zástupcům regionů mělo být umožněno, pokud je projednávána agenda spojená s regionální 
tematikou, reprezentovat svou zemi na půdě Rady ministrů. Původní praxi upravoval čl. 146 
Římské smlouvy: „Rada se skládá ze zástupců členských států. Každá vláda do ní vysílá jednoho 
ze svých členů.“ Nově byla zásada stanovena v čl. 146 Maastrichtskou smlouvou: „Rada se skládá 
z jednoho zástupce každého členského státu na ministerské úrovni zmocněného zavazovat vládu 
tohoto členského státu.“ Toto opatření ocenily silné regiony Německa a Belgie. (Knodt 2001: 75) 
32 Jednání mezivládní konference, které vyvrcholilo přijetím Maastrichtské smlouvy, bylo podle 
Jefferyho (2002) v mnoha ohledech unikátní. Protože se odehrávalo v atmosféře konce studené 
války a následných změn, bylo příznivě nakloněno reformám ve fungování ES. Proto lze do jisté 
míry úspěch regionů připsat i všeobecnému „pozitivnímu politickému kontextu“. Naproti tomu 
agenda mezivládních konferencí, jejichž výsledky byly Amsterdamská smlouva a Smlouva z Nice, 
byla značně cílenější a rozsahově omezenější, a neposkytla tolik prostoru této problematice. S tím 
souhlasí i Loughlin (1197: 157) – členské státy se soustředily na „velká“, např. ekonomická, 
témata a VR byl pouze tématem vedlejším. 
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1.2   Zakotvení existence VR v jednotlivých Smlouvách 33 

 

1.2.1 Maastrichtská smlouva  

 

Jak už bylo uvedeno, Maastrichtská smlouva34 znamenala ve vývoji 

evropské integrace nový impuls v řadě otázek, včetně problematiky zastoupení 

místních a regionálních samospráv ve struktuře a rozhodovacím procesu EU. 

Smlouvou vyvrcholila tato snaha v podobě založení VR, stanovení základních 

principů jeho existence, vnitřního mechanismu fungování, formy zapojení          

do legislativního procesu EU, resp. jejího I. pilíře, a způsobu spolupráce 

s ostatními institucemi a orgány. Tyto principy byly shrnuty v článcích 198a-c.35
 

Článkem 198a byl zřízen Výbor regionů jako „poradní orgán tvořený 

zástupci regionálních a místních samosprávných celků“. Tato formulace ale byla 

jednotlivými členskými státy, kteří vysílali své zástupce do VR interpretována 

nejednoznačně – nebylo jasně stanoveno, zda tito zástupci musí, nebo nemusí být 

držiteli voleného mandátu na příslušné úrovni.36 

Maastrichtskou smlouvou byl také určen celkový počet řádných členů 

VR37 na 189 a konkrétní podíly zastoupení jednotlivých členských zemí podle 

jejich velikosti.38 Délka mandátu členů byla stanovena na čtyři roky. 

Členové VR měl být jmenováni jednomyslným rozhodnutím Rady 

ministrů na návrh příslušných členských států s možností být jmenován 

opakovaně. Svou funkci ovšem měli, podle čl. 198a, vykonávat „nezávisle a 

v obecném zájmu Společenství“ a nebýt přitom „vázáni žádnými příkazy“. 

Smlouva nicméně nevymezila žádný nástroj ani mechanismus, jak provádění 

                                                 
33 Pro přehlednost jsou jednotlivé smlouvy označovány v této práci podle místa vzniku – Smlouva 
o Evropské unii jako „Maastrichtská smlouva“, Smlouva o založení Evropského společenství jako 
„Amsterdamská smlouva“ a Smlouva z Nice“. 
34 Oficiální název „Smlouva o Evropské unii“. Podepsána v Maastrichtu 7.2. 1992, v platnosti od 
1.listopadu 1993. Konkrétní články uváděné a citované v této kapitole jsou články této smlouvy, 
proto není znovu na jejich plné znění odkazováno.  
35 Vytvoření VR v této podobě bylo výsledkem kompromisu. Silné regiony požadovaly zakotvení 
VR jako „Sněmovny regionů“, tedy druhé komory Evropského parlamentu. (Defoort 2002: 28) 
36 Některé státy jmenovaly jen zástupci s voleným mandátem, jiné ne, např. Řecko, Nizozemsko 
(Bomberg, Peterson 1998: 225). Situaci zpřesnila Smlouva z Nice – viz. kapitola 1.2.3. 
37 Stejný počet měl být i „náhradníků“ – viz. kapitola 2.1. Počty členů byly stanoveny stejně jako 
v Hospodářském a sociálním výboru, tedy v jiném poměru než v Evropském parlamentu – např. 
Lucembursko má v obou 6 zástupců, ale Německo v EP 99 a ve VR jen 24. To bylo za začátku 
předmětem kritiky ze strany „velkých“ zemí. (Blanke 2002: 15) 
38 Viz. Příloha č. 2 - Tabulka: Počet řádných členů Výboru regionů podle Maastrichtské smlouvy.  



 13 

tohoto ustanovení skutečně zajistit, ani žádné sankce pro případ, že by bylo 

porušeno. Jak se ukázalo, „striktní lpění na nezávislém mandátu je v praxi 

nerealizovatelné, jelikož všichni členové jsou nejdříve a především politicky a 

právně vázáni voleným mandátem v rámci svého města, regionu či jiného územně 

správního celku.“ (Kvapilová 2004) 

VR měl ze svých řad zvolit na dobu dvou let předsedu a předsednictvo a 

přijmout Jednací řád, který podléhal jednomyslnému schválení Radou ministrů.  

 Klíčová ustanovení o pravomocích VR obsahoval čl.198c. Článek 

požadoval, aby byl VR konzultován ze strany Rady ministrů nebo Evropské 

komise39 „v případech uvedených ve smlouvě“, tzn. že VR byl tedy oprávněn 

vydávat svá stanoviska pro následující oblasti: vzdělání a mládež (čl.126, čl.127), 

kultura (čl.128), veřejné zdraví (čl.129), Transevropské sítě40 a oblast dopravy, 

energie a telekomunikací (čl.129d), hospodářská a sociální soudržnost a 

strukturální fondy (čl.130b-e) a dále „ve všech ostatních případech, v nichž to 

některý z těchto orgánů považuje za nutné“.  

Další oblast pravomocí VR byla stanovena s ohledem na již existující 

poradní orgán EU, Hospodářský a sociální výbor.41 Pokud byl tento konzultován, 

musel o tom být prostřednictvím Rady ministrů nebo Komise informován také 

VR. Došel-li pak VR k závěru, že byly „dotčeny zvláštní regionální zájmy“, měl 

právo v této věci také zaujmout stanovisko. VR byl navíc oprávněn vydat 

stanovisko i z vlastního podnětu, pokud to „považoval za vhodné“.  

Proces konzultace VR byl čl. 198c časově ohraničen – pokud tak stanovila 

Rada ministrů nebo Komise, musel proběhnout ve stanovené lhůtě jednoho 

měsíce od oznámení předsedovi VR. Pokud VR do uplynutí této lhůty své 

stanovisko nepředložil, bylo možné jednat i bez něj. 

 Maastrichtská smlouva organizačně postavila VR prakticky podle modelu 

Hospodářského a sociálního výboru. V přiloženém Protokolu o Hospodářském a 

                                                 
39 Možnost být konzultován Evropským parlamentem dala VR až Amsterdamská smlouva – viz. 
kapitola 1.2.2. 
40 Transevropské sítě (TEN) zajišťují propojení a společné fungování infrastrukturních sítí 
jednotlivých členský zemí EU v oblastech dopravy (TEN-T), energií (TEN-E) a telekomunikací 
(eTEN). Jsou nezbytným předpokladem pro bezproblémové fungování jednotného trhu. Zdroj: 
http://www.evropska-unie.cz/cz/glossary/term.asp?id=238 (29. dubna 2006) 
41 Výbor byl jako poradní orgán založen Římskými smlouvami. Dnes má 317 členů vybíraných ze 
zástupců „ekonomických a sociálních složek organizované občanské společnosti“. Viz. oficiální 
webové stránky http://eesc.europa.eu/. 
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sociálním výboru a Výboru regionů – bylo stanoveno, že VR a Hospodářský a 

sociální výbor mají analogickou organizační strukturu.42 Jako sídlo VR byl zvolen 

Brusel, zázemí jedné budovy sdílel VR s Hospodářským a sociálním výborem.43  

V Maastrichtské smlouvě, konkrétně v čl. 3b, byl také zakotven              

pro fungování VR klíčový princip evropského práva, tzv. princip subsidiarity.  

Jeho prvním předchůdcem byl už čl. 5 Smlouvy o založení Evropského 

společenství uhlí a oceli z roku 1951, který stanovil v rámci koncepce               

tzv. omezeného zasahování orgánů Společenství pravomoc „subsidiární 

intervence“ (Georgiev 2003). ES mohlo přijmout legislativní opatření i mimo 

smlouvami vymezenou sféru komunitární působnosti, ale pouze v případě, že toto 

opatření bylo nezbytnou podmínkou pro dosažení některého z cílů ES. Podobná 

zásada byla následně použita v textu Jednotného evropského aktu, ale její 

uplatnění bylo tehdy omezeno pouze na oblast ochrany životního prostředí.44 

Východiskem principu obsaženého v Maastrichtské smlouvě bylo 

přesvědčení, že EU by měla jednat v oblastech, které nespadají do jejich 

výlučných kompetencí, pouze v případech, kdy by uspokojivý výsledek nemohl 

být dosažen jednáním na úrovni členských států. Unie tak měla dostát původnímu 

latinskému významu slova subsidium, které znamená „podporu, pomoc“ 

(Georgiev 2003) a být v těchto případech svým členským státům nápomocna.  

Jak bylo deklarováno v preambuli Maastrichtské smlouvy, všechna 

rozhodnutí by měla být přijímána „co nejblíže občanům“, tedy na co nejnižším 

stupni veřejné správy. Proto byla také existence VR, jako orgánu složeného ze 

zástupců místních a regionálních samospráv, které mají „bezprostřední zkušenost 

s tím, jak politika a legislativa Unie ovlivňuje každodenní život obyvatel“ (Glosář: 

134-135), důležitá pro naplňování uvedeného principu.  

Ne pro všechny členské státy však byl princip subsidiarity od počátku 

samozřejmostí. „Do značné míry ho respektují státy s federální strukturou (Belgie, 

Německo), jiným zemím EU je ale dost cizí (Francie).“ (Šlosarčík 2003: 94) 

                                                 
42 Tento fakt vedl k závažným problémům ve vztahu mezi oběma orgány – viz. kapitola 6.4, dokud 
nebyl vyřešen Amsterdamskou smlouvou. 
43 Decision taken by common agreement between the representatives of the governments of the 
Member States on the location of the seats of the institutions (12 December 1992). 
44 Čl. 130 R/4 Jednotného evropského aktu: „Společenství činí kroky vztahující se k životnímu 
prostředí jen v míře, v jaké může být cílů (...) dosaženo lépe na úrovni Společenství než na úrovni 
jednotlivých členských států.“ 
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Přesto tlak první skupiny, podpořené také regiony centralizovaných států ve snaze 

o vlastní emancipaci, převládl, což se projevilo dalším rozvíjením této zásady. 

1.2.2 Amsterdamská smlouva 45 

Přestože VR už krátce po svém vzniku v roce 1994 ustavil zvláštní komisi 

(Special Comission for Institutional Affairs), která měla koordinovat postoj VR  

na připravované mezivládní konferenci, vypracoval k tomuto účelu sérii 

dokumentů, ve nichž formuloval své požadavky a měsíc před závěrečným 

jednáním uspořádal v Amsterdamu Evropský summit regionů a měst (European 

Summit of the Regions and Cities),46 nezopakoval průlom, jaký se mu podařil 

v Maastrichtu. (Jeffery 2002) 

Nejvýznamnějším dokumentem shrnujícím základní požadavky VR byla 

tzv. Pujolova zpráva.47 Požadovala, aby se VR stal oficiálním „strážcem 

subsidiarity“48 a princip subsidiarity byl ve smlouvách definován přesněji.     

Dále, aby byl VR povinně konzultován ve více oblastech, a to nejen Radou 

ministrů a Evropskou komisí, ale také Evropským parlamentem a aby tyto 

instituce podávaly odůvodnění v případech, že nevezmou názor VR v úvahu. VR 

měl být také formálně uznán jako instituce EU49 a jeho členové měli být            

bez výjimky držiteli voleného mandátu. Opět byl zopakován požadavek možnosti 

žaloby u Evropského soudního dvora a VR také žádal o ustavení samostatného 

sekretariátu a rozpočtu, nezávislého na Hospodářském a sociálním výboru, se 

kterým podle Maastrichtské smlouvy oba sdílel.50  

                                                 
45 Smlouva o založení Evropského společenství, podepsána 2. října 1997, v platnost vstoupila       
1. května 1999. 
46 Na summitu v Amsterdamu 15.-16. května 1997 byly prezentovány návrhy ministerského 
předsedy Bavorska, Edmunda Stoibera a starosty Oporta, Fernanda Gomese, které obsahovaly 
výzvu k uznání VR jako plnoprávné instituce, přiznání práva obrátit se s žalobou k Evropskému 
soudnímu dvoru, rozšíření oblastí povinných konzultací VR a právo konzultovat VR pro Evropský 
parlament. (Key dates: 10)  
47 Stanovisko CdR 136/95 z 21. dubna 1995, Opinion on the Revision of the Treaty on European 
Union, známé podle zpravodaje, který návrh připravil, zástupce Katalánska, Jordi Pujola. 
48 Anglicky „subsidiarity watchdog“. (Key dates: 8) 
49 Čl. 4 Maastrichtské smlouvy nezahrnul VR mezi základní instituce EU, pouze uváděl, že „Radě 
a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které mají poradní 
funkci.“ 
50 Obdobné požadavky se v návrzích VR objevují opakovaně od počátku jeho existence a z části 
stále ještě nebyly naplněny. „Pujolova zpráva tak prakticky určila cíle VR celou dekádu dopředu.“ 
(Key dates: 8) viz. Smlouva z Nice a Smlouva o Ústavě pro Evropu, kapitoly 1.2.3 a 1.2.4.  
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Amsterdamská novelizace zakládajících smluv však nepřinesla očekávané 

přelomové změny, spíše pro VR znamenala upevnění jeho pozice, rozšíření 

pravomocí v počtu oblastí a institucí, pro které může být konzultován a upřesnění 

některých specifických principů jeho fungování.  

Vzhledem k rozšíření Evropské unie o tři nové členy – Rakousko, Finsko, 

Švédsko – které proběhlo k 1. lednu 1995, bylo třeba nově určit počet členů VR a 

jejich náhradníků za jednotlivé členské státy.51 Podle čl. 263 (ex-čl.198a)52 se 

celkový počet řádných členů VR zvýšil na 222, s tím, že bylo doplněno nové 

ustanovení omezující držitele mandátu: člen VR nemůže být současně poslancem 

Evropského parlamentu. Čl. 264 (ex-čl.198b) obsahující ustanovení o předsedovi, 

předsednictvu a svolávání VR zachoval znění dané Maastrichtskou smlouvou.  

Článkem 265 (ex-čl.198c) byl rozšířen seznam oblastí, ve kterých má být 

VR konzultován o následující: politika zaměstnanosti (čl.128, ex-čl.109q), 

doprava (čl.71, ex-čl.75), sociální politika (čl.137, ex-čl.118), Evropský sociální 

fond (čl.148, ex-čl.125) a životní prostředí (čl.175, ex-čl.130s). Dále mohl být VR 

konzultován ve všech ostatních případech, kdy to Rada ministrů nebo Komise 

„považuje za vhodné, zejména pak v případech přeshraniční spolupráce“. 

Významnou novinkou bylo také rozšíření možnosti konzultovat VR         

na Evropský parlament – dosud mohl být VR konzultován pouze Evropskou 

komisí a Radu ministrů. Z formulace čl. 265 (ex-čl.198c) vyplývá, že Evropský 

parlament konzultovat VR „může“, konzultace ovšem není povinná.  

Zachována byla lhůta jednoho měsíce pro předložení stanovisek VR, 

provázanost konzultací VR s Hospodářským a sociálním výborem (nově je-li 

konzultován podle čl. 262) i ostatní ustanovení toho článku v podobě 

Maastrichtské smlouvy. Pokrok ovšem dosáhl VR v požadavku administrativního 

a rozpočtového oddělení od Hospodářského a sociálního výboru, který byl 

naplněn zrušením Protokolu č. 16 Maastrichtské smlouvy (Key dates: 10). Také 

svůj jednací řád už mohl vydávat nezávisle na schválení Radou ministrů. 

Amsterdamská smlouva také reagovala na výzvy VR k zpřesnění definice 

principu subsidiarity53 uvedené v Maastrichtské smlouvě a podrobněji tato 

                                                 
51 Viz. Příloha č. 3 – Tabulka: Počet řádných členů Výboru regionů podle Amsterdamské smlouvy. 
52 Amsterdamská smlouva přečíslovala předchozí smlouvy. Pro přehlednost jsou v této kapitole 
uvedeny obě verze. V dalších částech práce je používáno pouze nové označení. 
53 Např. výzvy VR na summitu EU v Essenu v prosinci 1994. (Key dates: 7) 
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ustanovení rozpracovala v podobě tzv. Protokolu o použití principů subsidiarity a 

proporcionality (Protocol on the application of the principles of subsidiarity and 

proportionality).54 Členské státy se tímto způsobem pokusily přesněji vymezit 

zejména podmínky použití zásad subsidiarity a proporcionality, které byly dosud 

kritizovány jako příliš vágní (Georgiev 2003) a zaručit jejich přísné dodržování a 

důsledné provádění všemi orgány EU. Protokol „zavádí systematickou analýzu 

dopadu legislativních návrhů na princip subsidiarity“ (Glosář: 135) – u všech 

návrhů právních předpisů musí být v odůvodnění prokázáno, že jsou v souladu 

s oběma uvedenými principy. Oprávněnost jednání EU musí být podloženo 

kvalitativními, nebo kvantitativními údaji, je-li to možné.  

Pro činnost VR je stěžejní devátý bod Protokolu, ve kterém byl zdůrazněn 

princip co nejširších konzultací Evropské komise se subjekty, které mohou přispět 

k efektivnímu uplatnění uvedených principů. Navíc byla Evropské komisi uložena 

povinnost každoročně předkládat Evropské radě, Evropskému parlamentu a Radě 

ministrů výroční zprávu o jejich uplatňování. Tuto výroční zprávu měla Evropská 

komise předložit také VR. 

 
1.2.3 Smlouva z Nice 55  
 

Příprava VR na jednání mezivládní konference, která následně vyústila 

v podpis Smlouvy z Nice se odehrávala už ve zcela jiném duchu než na předchozí 

dvě. Návrhy na změny, které VR předložil, se nesly v „mírnějším a skromnějším 

tónu“ (Jeffery 2002) a směřovaly spíše k dalšímu zpřesnění a stabilnějšímu 

ukotvení pozice VR v rámci Unie. To bylo způsobeno především uvědoměním si 

reálného postavení VR, které oslabovaly vnitřní spory mezi zástupci regionálních 

a místních celků.56 Smlouva z Nice tak spíše jen zpřesnila dílčí ustanovení 

s ohledem na aktuální vývoj a potřeby EU.  

Článek 263 byl doplněn o zásadní ustanovení zpřesňující podmínky vzniku 

mandátu členů VR. Podle Smlouvy z Nice je mandát členů VR vázán                  

na současnou existenci voleného mandátu v některém regionálním nebo místním 

                                                 
54 Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality annexed to the 
Treaty establishing the European Community.

  

55 Podepsána 11. prosince 2000, v platnosti od 1. února 2003. 
56 K tomuto tématu viz. kapitola 2.1 (Členové VR). 
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samosprávném celku, nebo je možný, pokud je daný člen zároveň politicky 

odpovědný volenému shromáždění. Zaručuje se tak, že členové VR jsou skutečně 

odpovědní orgánům, které na půdě VR zastupují. 

Tento krok si vynutila kritika směřující vůči dosavadním členů VR,         

že není stanovena žádná odpovědnost za jejich aktivity. Pokud nejsou členové VR 

přímo voleni (jako např. členové Evropského parlamentu), ale pouze jmenování 

členskými státy, je potřeba, aby byli k orgánům, které pak zastupují, tj. regionální 

a místní samosprávám, vázáni nějakým mandátem. Právě skutečnost, že až do 

doby, než vstoupila v platnost Smlouva z Nice taková vazba neexistovala,          

do určité míry omezovalo možnost VR působit jako prostředník mezi místními a 

regionálními orgány a EU a jejími institucemi. (Welch 2006: 7) 

Zároveň byl upřesněn počet členů VR s ohledem na nové rozšíření EU o 

deset nových členských zemí plánované na 1. května 2004.57 Celkový počet 

řádných členů VR byl z tohoto důvodu zvýšen z 222 na 317.58 Jejich maximální 

budoucí počet byl pak omezen na 350.59 

Nové zásady byly stanoveny také v otázce procedury jmenování 

jednotlivých členů. Řádní členové i náhradníci jsou nyní na návrh příslušných 

států jmenováni Radou ministrů kvalifikovanou většinou – není už nutná 

jednomyslnost.60 Ustanovení článků 264 i 265 byla zachována v původním znění. 

 

1.2.4 Smlouva o Ústavě pro Evropu 61 

 

Evropská komise vydala 25. července 2001 tzv. Bílou knihu o evropském 

vládnutí62 která navrhuje zásadní změny způsobu fungování EU. Jako základní 

principy „dobré vlády“, o které by se měla v budoucnu Unie opírat, uvedla Bílá 

                                                 
57 Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Kypr. 
58 Viz. Příloha č. 4 – Tabulka: Počet řádných členů Výboru regionů podle Smlouvy z Nice.  
59 Pro případ rozšíření Unie na celkový počet 27 zemí počítá Smlouva z Nice s 344 řádnými členy 
VR - Bulharsko 12 členů, Rumunsko 15 členů. 
60 Konec možnosti veta znamenal větší volnost jednotlivých států při výběru, což by mohlo mít za 
následek vyšší počet zástupců „silných“ regionů a samospráv ve VR. (Warleigh 2002: 182) 
61 V běžné komunikaci a v tisku se dokument označuje jako „Evropská ústava“. Tento termín není 
přesný. Po formální stránce je Smlouva o Ústavě pro Evropu mezinárodní smlouvou, termín 
„ústava“ byl v názvu použit především pro vyjádření ambicí projektu a míry intenzity evropské 
integrace. Proto bude i v následujícím textu používáno plného názvu. Více k této otázce: Král, 
Pitrová, Šlosarčík 2004: 19-20. 
62 White Paper on European Governance, Com (2001) 428 final. 
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kniha „otevřenost, účast, odpovědnost, efektivnost a konzistentnost“.63 Evropská 

komise v tomto dokumentu zdůraznila nutnost více zahrnout do procesu vytváření 

legislativy, především v jeho ranných fázích, zkušenosti regionálních a lokálních 

aktérů, a proto mimo jiné vyzvala VR k větší aktivitě. 

Tato Bílá kniha se měla stát součástí široké diskuze o budoucnosti Evropy, 

zahrnující také otázku rozsáhlé institucionální reformy EU, ke které vyzvala 

Evropská rada na summitu v Nice v prosinci 2000. O rok později na summitu 

v belgickém Laekenu rozhodla Evropská rada, že k diskuzi o těchto otázkách bude 

ustaven tzv. Konvent o budoucnosti EU. K účasti na jednání byl přizván i VR. 

V Konventu, který zasedal od 28. února 2002 do 10. července 2003, byl zastoupen 

prostřednictvím šesti pozorovatelů a při jednáních vyvinul mimořádnou aktivitu, 

aby využil jedinečnou příležitost k naplnění svých ambic.64 

Cíle, o jejichž dosažení VR usiloval, byly opakovaně formulovány 

v příspěvcích VR do diskuze Konventu. Kromě obecných změn v systému 

fungování Unie, VR také formuloval požadavky na změnu své stávající role,65  

které vycházejí ze základního předpokladu posílení aplikace principu subsidiarity 

s cílem přenést Unii a její práci blíže občanům. To pochopitelně vyžaduje větší 

účast těch úrovní vlády, které reálně mají k občanům nejblíže, tedy regionálních a 

místních samospráv. V této souvislosti VR zdůraznil své unikátní postavení 

v rámci EU a možnost být hlavním zprostředkovatelem mezi samosprávami a 

evropskou úrovní. K vykonávání takového úkolu je ovšem logicky třeba změnit 

jeho dosavadní status a rozsah pravomocí.  

Za prvé, formální uznání statutu VR jako instituce EU, ne jen jako 

poradního orgánu. Za druhé, právo podat žalobu u Evropského soudního dvora,66 

alespoň v otázce obrany svých pravomocí a principu subsidiarity. VR požadoval, 

aby byl ustaven mechanismus, který zajistí, že nekonzultování VR v případě, kdy 

být konzultován podle platných ustanovení musí, nebo přijetí legislativy v oblasti, 

která spadá do oblasti zodpovědnosti VR bez vyžádání si jeho stanoviska, bude 

                                                 
63 The Commission proposes immediate action on European Governance (25.7.2001). 
64 Aktivně se zapojovaly i další subjekty zastupující regionální zájmy, např. Rady evropských obcí 
a regionů – viz. kapitola 1.1 nebo Skupina REGLEG – viz. kapitola 2.1. (Jeffery 2004) 
65 Contribution of the Committee of the Regions to the European Convention (CdR 127/2002). 
Základní požadavky VR se prakticky stále opakují – viz. také Pujolova zpráva, kapitola 1.2.2. 
66 Dosud mají právo podat žalobu u Evropského soudního dvora, podle čl. 230 Smlouvy z Nice, 
Evropská komise, Evropský parlament, Rada ministrů, Evropský účetní dvůr a Evropská centrální 
banka. Hospodářský a sociální výbor tuto pravomoc nemá. 
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mít právní následky. A konečně za třetí, posílení VR rozšířením pravomocí nad 

rámec současné čistě poradní funkce. Například v oblastech, ve kterých je dnes 

VR konzultován, by měl získat právo suspenzivního veta67 se stanovením počtu 

hlasů, jakým může být přehlasován v ostatních institucích, a také právo účastnit se 

dialogu mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem v rámci procedury 

spolurozhodování. Rozšířen by měl být i seznam oblastí, ve kterých je VR 

povinně konzultován, na všechny oblasti, ve kterých mají pravomoci místní nebo 

regionální samosprávy, tj. například zemědělství, výzkum a technologický rozvoj. 

Konečná verze Smlouvy o Ústavě pro Evropu však naplnila očekávání VR 

jen částečně. Existence poradních orgánů Unie je zde upravena v článku I-32, 

konkrétní ustanovení týkající se VR se nacházejí v článcích III-386 až 388. 

Nejúspěšnější byl VR v naplnění druhého požadavku, protože podle        

čl. III-365 získal možnost podat žalobu u Evropského soudního dvora, pokud jej 

Evropská komise, Rada ministrů nebo Evropský parlament nekonzultují 

v případě, kdy to smlouvy vyžadují. Pokud pak Evropský soudní dvůr uzná 

oprávněnost žaloby, může být příslušný právní akt prohlášen za neplatný. Kromě 

toho může žalobu podat také v případě, kdy byl některým evropským právním 

aktem porušen princip subsidiarity v oblasti, pro kterou má být VR konzultován. 

Tento kontrolní mechanismus je obsažen v čl. 8 Protokolu o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality, který je součástí Smlouvy o Ústavě pro Evropu.68
 

Drobné změny byly provedeny v úpravě délky trvání mandátu členů VR, 

který byl prodloužen na pět let. Předseda a předsednictvo jsou stále voleni na 

polovinu funkčního období, tj. v tomto případě dva a půl roku. Smlouva také 

ukládá Evropskému parlamentu, aby si povinně vyžádal stanovisko VR ve 

stejných oblastech jako Evropská komise a Rada ministrů. Dosud nebyla 

konzultace Evropského parlamentu povinná. 

Celkově došlo ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu k řadě „pro regionům 

přátelským změnám“ (Christiansen, Lintner 2005: 11), ale její projednávání a 

závěrečný obsah zřetelně demonstrují fakt, že existují různé představy, jaký by 

měl být rozsah pravomocí VR a jakým směrem by se jeho postavení mělo vyvíjet.  

                                                 
67 Právo veta, které by mohlo být Radou ministrů a Evropským parlamentem přehlasováno určitým 
většinovým počtem hlasů. (Blanke 2002: 12) 
68 Principy subsidiarity byl, kromě zmíněného Protokolu, začleněny do Smlouvy o Ústavě pro 
Evropu také v části Základní zásady, čl. I-11. 
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Interpretace toho, co VR dokázal prosadit, je nejednoznačná. Zatímco 

např. soudce Evropského soudního dvora Christiaan Timmermans označil význam 

dosažených změn pro VR za „senzační a revoluční“,69 pro jiné znamená naplnění 

pouze zlomku původních ambicí. 

Za vypovídající lze označit samotný fakt, že zástupci VR měli v Konventu 

pouze statut pozorovatelů, VR oproti původnímu záměru nezískal žádné aktivní 

legislativní pravomoci a i přes možnost podat žalobu u ESD není stanoveno, že by 

názor VR měl být pro instituce EU závazný. Proto např. Kvapilová (2004) 

označila přijaté změny za převážně formální, „nikoli přelomová ustanovení, která 

by podobu Výboru regionů přiblížila jeho vlastním představám“. 

Nicméně Smlouva o Ústavě pro Evropu dosud nevstoupila v platnost, 

protože po odmítnutí referendy ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a 

června 2005 byl její ratifikační proces pozastaven. Unie proto vyhlásila tzv. 

období reflexe (period of reflection), které měla vyplnit intenzivní všeobecná 

diskuze o budoucnosti EU.70 Další osud Smlouvy zatím není zcela jasný, o její 

„oživení“ by se mohlo pokusit některé z příštích předsednictví EU.71  

                                                 
69 Tiskové prohlášení VR z 25. ledna 2005.  
70 Prohlášení hlav států a předsedů vlád členských států EU (DOC/05/3). 
71 Viz. např. článek Politici opět mluví o euroústavě, zatím potichu (29.03.2006). 
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2  Charakteristika VR – složení a vnitřní organizace 

 

2.1  Členové VR 

 

VR je složen ze zástupců členských států, a to řádných členů (Members, 

Full Members) a náhradníků (Alternates). Složení VR je stanoveno platnými 

smlouvami a podrobně upraveno jeho Jednacím řádem (dále už jen JŘ).72 

Podle čl. 2 JŘ zastupují náhradníci řádné členy, kteří se nemohou 

zúčastnit plenárního zasedání, zasedání předsednictva, nebo schůze pracovní 

komise.73 Každý náhradník může zastupovat pouze jednoho řádného člena.       

Na příslušné zasedání má všechna práva a pravomoci jako člen, včetně práva 

hlasovacího. Skutečnost, že se bude účastnit náhradník a že dojde k delegaci 

hlasovacího práva, musí být před příslušným zasedáním písemně oznámena 

generálnímu tajemníkovi, a to v souladu s čl. 5 JŘ. 

Smlouva z Nice upravila počet zástupců pro současných 25 členských 

států na 317.74 Členové VR nedostávají za výkon funkce finanční odměnu, pouze 

jsou jim propláceny cestovní náklady a další specifikované výdaje na výkon 

funkce, např. náklady na výpočetní techniku. (Průvodce pro členy VR 2004)  

Procedura výběru zástupců do VR v rámci členských států je shodná pouze 

v základních podmínkách daných Smlouvami, v ostatních aspektech se liší, 

protože vychází z různých právních tradic jednotlivých států i specifik daných 

jejich rozdílným územně-správním členění. Ve většině případů se uplatňují určité 

nepsané zásady, která mají za cíl zamezit vzniku disproporcí při sestavování VR. 

Jedná se o kritéria proporcionálního politického zastoupení – vládní versus 

opoziční strany, územní vyváženosti – ne všichni zástupci z jednoho regionálního 

celku a také kritérium rovného zastoupení mužů a žen. (Týc 2004) 

Vlastní konkrétní právní úpravu pro tvorbu nominací do VR mají jen 

některé členské státy EU. Z původních 15 členských zemí jsou to např. Belgie, 

Itálie, Irsko, Německo, Portugalsko a Rakousko. Pouze v dílčích aspektech je 

                                                 
72 Viz. Jednací řád Výboru regionů – seznam literatury. 
73 Členové VR primárně vykonávají povinnosti ve svých zemích, a proto dochází k zastupování 
náhradníky běžně. Tento systém přispívá ke kontinuitě práce VR. (Warleigh 2002: 178)  
74 Viz. Smlouva z Nice, kapitola 1.2.3. Pozorovatelé z členských států se účastnili plenárních 
zasedání i práce komisí už od poloviny roku 2003. (Schmuck 2004: 105) Proto rozšíření VR o 95 
řádných členů proběhlo bez zásadních problémů. Viz. k tomuto tématu např. Scherpereel 2005. 
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tento proces upraven ve Španělsku (nominace schvaluje také Senát) a ve Velké 

Británii (důraz na zastoupení Skotska, Walesu a Greater London75 v souladu 

s provedenou decentralizací státní správy, tzv. devolucí, a zřízením parlamentů   

ve Skotsku a Walesu v roce 1997.) Z členských zemí, které k EU přistoupily 

v roce 2004 existuje konkrétní úprava v Lotyšsku, Litvě, Maltě, Polsku, Slovinsku 

a připravuje se v Maďarsku.76 

V ostatních zemích probíhá procedura prakticky totožně. Ministr vnitra 

nebo ministr zahraničních věcí předkládá vládě ke schválení návrhy na řádné 

členy a náhradníky pro VR na základě předložených návrhů reprezentace 

regionálních a místních samospráv, resp. jejich uznávaných vnitrostátních 

sdružení. Vláda schválí navrhované členy a předloží tento seznam ke schválení 

Radě ministrů, která tak musí učinit kvalifikovanou většinou.77 

Povahou mandátu se vzhledem k různosti uspořádání v jednotlivých 

zemích jedná např. o předsedy regionálních vlád, předsedy a členy jiných 

regionálních orgánů, starosty a čelné představitele městských a obecních rad atd.78 

Je třeba si uvědomit, že jednotliví členové VR zastupují spíše orgány regionální a 

místní samosprávy a jejich sdružení, než obyvatele konkrétní správní jednotky.79 

Vzhledem k velikosti VR proto fakticky většina samospráv členských zemí EU 

individuálně zastoupena není. (Warleigh 2002: 179)  

Podle čl. 3 JŘ začíná funkční období členů VR dnem, kdy nabývá 

účinnosti jejich jmenování Radou ministrů. Období je čtyřleté, s možností být 

zvolen opakovaně. Mandát může zaniknout i předčasně - z důvodu úmrtí, nebo 

odstoupení člena z funkce, nebo uplynutím politického mandátu, na základě 

kterého byl člen do funkce navržen. Takové odstoupení je člen povinen 

nejpozději 3 měsíce před koncem mandátu písemně ohlásit předsedovi VR. 

                                                 
75 Greater London (Velký Londýn) se skládá z 32 městských obvodů a City. V čele stojí od roku 
2000 správní orgán Greater London Authority (GLA), který je tvořen přímo voleným starostou 
(Mayor of London) a 25 členným Londýnským shromážděním (London Assembly). 
76 The Selection Process of CoR Members. Procedures in the Member States (CoR Studies I-
1/2004). 
77 Podle stejných principů probíhá nominace členů VR i v České republice. Asociace krajů po 
dohodě se Svazem měst a obcí zašle Ministerstvu pro místní rozvoj ČR návrh seznamu obsahující 
jména 12 řádných členů a 12 náhradníků. Tento návrh ministr předloží ke schválení vládě, a ta jej 
následně zašle Radě ministrů. (Týc 2004) 
78 Např. Českou republiku zastupuje jako řádní členové celkem 12 hejtmanů, primátorů a starostů.  
79 Např. zástupci ČR jsou zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, ne jednotlivě všech 
krajů, nebo obcí. To není při 12 členských místech, kterými ČR disponuje, možné. Zavedení 
takového principu ve všech zemích by bylo pro VR kapacitně neúnosné. 
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Předseda o této skutečnosti informuje Radu ministrů, která uvolněné místo 

nahradí při zachování stejného postupu jako u jmenování nového člena.80 

Právě počet a různorodost členů VR a jejich zájmů politických, národních, 

regionálních či místních, je jedním ze základních problémů jeho existence.81 

Mluví se o tzv. dvojité heterogenitě (doppelte Heterogenität), dané zaprvé 

dualismem regionálních a místních samospráv a zadruhé rozdíly mezi „silnými“ a 

„slabými“ samosprávami, tj. samosprávami s větším, nebo menším rozsahem 

pravomocí. (Blanke 2002: 13) Typickými příklady jsou regiony s legislativními 

pravomocemi v rámci státu,82 a naopak pouhé jednotky státní správy bez 

významnějších pravomocí.  

Jiní autoři (např. Warleigh 2002, Christiansen 2005) mluví o vnitřním 

„štěpení“ (cleavages). K Blankeho rozdělení podle úrovně reprezentace (místní  

vs. regionálních orgány) a rozsahu kompetencí (administrativní vs. legislativní) 

lze přidat ještě třetí štěpení, a to podle teritoriální a demografické velikosti 

(relativně velké vs. malé). Tento faktor sám o sobě není rozhodující a projevuje se 

především v součinnosti s předchozími. (Christiansen, Lintner 2005: 8) 

Dále existuje řada rozdílů, které se projevují v závislosti na konkrétních 

tématech, např. sever versus jih, respektive centrum versus periferie,                    

tj. z ekonomického hlediska relativně bohaté nebo naopak chudé samosprávy,83 

nebo rozdíly mezi celky s různými administrativními zdroji a zázemím. 

Praktického rázu jsou rozdíly způsobené odlišnou délkou volených mandátů, na 

základě kterých byli zástupci do VR jmenováni. (Kvapilová 2004) 

                                                 
80 Toto opatření je velmi užitečné s ohledem na skutečnost, že volby do jednotlivých regionální a 
místních samospráv v členských státech EU neprobíhají synchronně. Navíc neustálá „aktualizace“ 
výběru zástupců dodává VR větší důvěryhodnost. (Warleigh 2002: 183) 
81 Tato různorodost se ještě zvýšila rozšířením EU v roce 2004 o deset členů, které mají jen slabou 
tradici existence místních a regionálních samospráv. K tomuto tématu viz. Scherperrel 2005. 
82 V literatuře se označují jako „constitutional regions“ (např. Scott 2002). Tyto regiony sdružuje 
tzv. Skupina REGLEG, která se zformovala při vyjednávání Smlouvy z Nice, v roce 2000. V 
současnosti jsou členy regiony z Belgie, Německa, Rakouska, Itálie, Španělska, Portugalska, 
Finska a Velké Británie, které mají svou vlastní vládu nebo parlament. Cílem skupiny REGLEG je 
prosazovat specifické zájmy svých členů ve všech oblastech činnosti EU, především prohlubovat 
spolupráci s Evropskou komisí a zajistit postavení národních parlamentů v rozhodovacím procesu 
Unie, včetně práva podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. viz. http://www.regleg.org/ 
83 Mezi jednotlivými evropskými regiony existují zásadní ekonomické rozdíly. Např. v roce 2000 
dosahoval průměrný HDP periferních oblastí – např. regiony Řecka, Portugalska, jižní Itálie, řídce 
osídlených oblastí Švédka a Finska atd. – pouze asi jednu polovinu až tři čtvrtiny celkového 
průměru tehdejších členských zemí EU. (Knodt 2001: 67) Většina regionů členských zemí, které 
přistoupily k EU v roce 2004 také nedosahuje 75% průměrného HDP Unie. Zdroj: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/guide/euro2000-2006_en.htm(8.dubna 006) 
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Nejmarkantnější dělící čárou při vytváření koalic ve VR je ovšem 

jednoznačně linie region – místní samospráva. Původně to byly právě silné 

regiony, kdo nejvíce podporoval vznik VR ve snaze zajistit svůj trvalý přímý vliv 

na proces rozhodování v EU. Od počátku ale byly tyto regiony zdrženlivé ohledně 

zastoupení místní úrovně – neúspěšné byly např. návrhy na vytvoření orgánu 

složeného z dvou samostatných komor, regionální a lokální (Welch 2006: 4). 

Dnes proto dochází k určitému nepoměru, jestliže vedle sebe na zasedáních VR 

sedí členové zastupující různě velký elektorát, např. starosta relativně malého 

města a premiér některé německé spolkové země, a oba mají stejné právo a 

možnosti ovlivnit navrhovanou legislativu, včetně stejného hlasovacího práva.84  

Právě značná vnitřní heterogenita a z ní přirozeně plynoucí různost zájmů 

jednotlivých daných představitelů má za následek odlišný stupeň aktivity, s jakou 

jednotliví členové VR a také VR jako celek reaguje na podněty z jiných institucí 

EU a jakým způsobem se rozhoduje o podniknutí vlastních kroků v určité oblasti. 

Všichni členové VR jsou také sdruženi v rámci svých národních delegací, 

z nichž každá přijímá svá vlastní vnitřní pravidla a volí předsedu. Zároveň se 

členové VR, obdobně jako v Evropském parlamentu, dělí podle své politické 

příslušnosti do politických skupin.V rámci VR jsou vymezeny čtyři politické 

skupiny (frakce): Evropská lidová strana (European People's Party, EPP), Strana 

evropských socialistů (Party of the European Socialists, PES), Evropští liberální 

demokraté a reformisté (Group of the Alliance of Liberals and Democrats for 

Europe, ALDE) a Unie pro Evropu národů – Evropská aliance (Union for Europe 

of the Nations - European Alliance, UEN-EA).85 

Vytváření politických skupin v rámci VR se řídí podmínkami uvedenými 

v JŘ.86 Každá politická skupina pořádá vlastní předběžná setkání, na kterých 

diskutuje o zamýšlených cílech, vhodné taktice použitelné k jejich dosažení a 

možnostech hledání podpory pro své návrhy v aliancích s dalšími politickými a 

nepolitickými partnery v rámci VR. (Blanke 2002: 17) 

                                                 
84 Např. politická úroveň starostů Athén, Madridu nebo Barcelony je spíše srovnatelná s některým 
německým spolkovým ministerským předsedou, než předsedou regionální rady v regionu Rhones-
Alpes. (Blanke 2002: 14) 
85 Viz. Příloha č.5 – Tabulka a graf: Příslušnost řádných členů VR k politickým stranám.  
86 Politickou skupinu je možno vytvořit pouze v případě, že je dosaženo stanoveného počtu členů. 
Členové, kteří politickou orientací nenáleží k žádné frakci zůstávají podle čl. 9 JŘ nezařazení.  
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V posledních několika letech je možné v této souvislosti zaznamenat 

„rostoucí politizaci“ VR (Welch 2006: 17), charakterizovanou výrazným 

vzestupem vlivu politických skupin na úkor jednotlivých národních delegací, což 

se projevuje v řadě aspektů činnosti VR. Dokladem tohoto procesu je rozhodnutí, 

které od roku 2004 změnilo způsob zasedání na plenárních shromážděních 

z abecedního pořádku na pořádek podle politické příslušnosti jednotlivých 

členů.87 Podle tehdejšího prvního místopředsedy VR, Alberta Borea, tím VR 

získal více „politický profil“.88 Tento fakt s sebou přinesl řadu výhod i nevýhod.  

Mezi výhody lze jednoznačně řadit možnost užšího propojení VR 

s Evropským parlamentem právě prostřednictvím evropských politických stran, 

jehož důsledkem je rozvoj a posilování vzájemných vztahů (Blanke 2002: 16), 

v počátcích fungování VR ne příliš vřelých.89 Odpoutání se od národních delegací 

přináší také zvýšenou možnost uzavírat dohody „přes hranice“ jednotlivých států 

(Welch 2006: 17) a sbližovat celky se stejnými zájmy napříč Evropou.  

Na druhou stranu musí kvůli politizaci řešit VR základní dilema – být 

spíše expertním poradním orgánem, nebo prosazovat politický vliv? (Warleigh 

2002: 183) Pokud se VR rozhodne pro druhou možnost, přestane tím naplňovat 

své původní poslání, tzn. reprezentovat výhradně regiony a místní samosprávy a 

hájit pouze jejich zájmy, tedy být svým způsobem „nezávislým teritoriálním 

výborem“.90 Existuje proto nebezpečí, že VR ztratí respekt ostatních institucí, 

které jej budou považovat pouze za „vybledlou napodobeninu Evropského 

parlamentu“ (pale imitation of the European Parliament).91 Toto rozhodnutí by 

navíc mohlo způsobit problémy zcela praktického rázu v případě, že řádný člen a 

náhradník, který ho má zastupovat, jsou členy odlišných politických skupin.92 

 

2.2  Vnitřní struktura VR 

 

Podle čl. 1 JŘ jsou orgány VR plenární zasedání, předseda, předsednictvo 

a pracovní komise.  
                                                 
87 Změna byla přijata poměrem 111:65 hlasům. Viz. Tiskové prohlášení VR ze dne 29. září 2004.  
88 Albert Bore (Velká Británie, PES) tamtéž.  
89 K tomuto tématu viz. kapitola 3.4.2. 
90 José Maria Muñoa Ganuza (Španělsko, ALDE) v Tiskovém prohlášení VR ze dne 29. září 2004. 
91 Wim Van Gelder (Nizozemsko, EPP) tamtéž. 
92 Seamus Murray (Irsko, UEN-EA) tamtéž. Není formálně stanoveno, že řádný člen i jeho 
náhradník musejí náležet ke stejné politické skupině.  
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2.2.1 Plenární zasedání 

 

Plenární zasedání, kterého se účastní řádní členové VR (případně 

náhradníci zastupující nepřítomné řádné členy), svolává předseda nejméně jednou 

za tři měsíce, zpravidla pak pětkrát ročně.93 

 Na písemnou žádost alespoň jedné čtvrtiny členů je předseda v souladu 

s čl. 14 JŘ povinen svolat také mimořádné plenární zasedání. V žádosti musí být 

specifikována záležitost, která se má na této schůzi projednávat. Na programu 

jednání pak nesmí být žádné jiné téma.  

Všechna zasedání plenárního shromáždění jsou podle čl. 17 JŘ veřejná, 

nerozhodne-li plenární zasedání jinak. Účastnit se mohou také zástupci 

Evropského parlamentu, Rady ministrů a Evropské komise a další hosté. 

Hlavními úkoly zasedání jsou podle čl. 13 JŘ na začátku každého 

funkčního období volba předsedy, prvního místopředsedy a ostatních členů 

předsednictva, vytváření jednotlivých pracovních komisí VR včetně stanovení 

jejich agendy a přijímání politického programu VR pro dané funkční období. 

V průběhu funkčního období se pak plenární zasedání věnuje přijímání 

stanovisek, zpráv a usnesení, v rozpočtových otázkách přijímání předběžných 

návrhů příjmů a výdajů VR a přijímání a revizím JŘ.  

 

2.2.2 Předsednictvo 

 

Předsednictvo94 je v souladu s čl. 20 JŘ voleno plenárním shromážděním 

na dobu dvou let. Podle čl. 28 JŘ se skládá z 56 členů – předsedy, prvního 

místopředsedy, jednoho místopředsedy za každý členský stát, čtyř předsedů 

politických skupin zastoupených ve VR a 25 ostatních členů. Rozdělení těchto 50 

postů (jeden místopředseda za každý členský stát plus 25 ostatních členů) mezi 

jednotlivé národní delegace je přesně stanoveno v rozpětí jedna až tři, dle 

velikosti příslušné členské země.95  

                                                 
93 První, tedy ustavující plenární zasedání VR se konalo po dokončení ratifikačního procesu 
Maastrichtské smlouvy 9.-10. března 1994. (Key dates: 3) 
94 Předsednictvo VR se označuje anglickým názvem „Bureau“, a proto se někdy překládá jako 
„Kancelář“. (např. Výbor regionů 2004-2006) 
95 Viz. Příloha č.6 – Tabulka: Počet míst jednotlivých členských zemí v předsednictvu VR.  
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Předsednictvo se schází sedmkrát ročně, z toho na pěti řádných plenárních 

zasedání v Bruselu a dvou mimořádných zasedání v členském státě,                

který v daném období vykonává předsednictví EU. Podle čl. 36 JŘ schůze 

předsednictva svolává oficiálně předseda, který také po dohodě s prvním 

místopředsedou stanoví datum jejího konání a program jednání.  

Úkolem předsednictva je podle. čl. 35 JŘ celková organizace činnosti VR. 

Předsednictvo připravuje, organizuje a koordinuje práci plenárního shromáždění i 

pracovních komisí (např. pověřuje jednotlivé komise vypracováním návrhu 

stanoviska nebo rozhoduje o vypracování stanovisek z vlastní iniciativy) a obecně 

odpovídá za finanční, organizační a administrativní záležitosti týkající se členů 

VR, vnitřní organizace VR a jeho generálního sekretariátu. 

Na začátku funkčního období musí podle čl. 35 JŘ předsednictvo 

formulovat návrh politického programu a poté sledovat jeho provádění. Jednou 

ročně a na závěr celého funkčního období předkládá předseda na žádost 

předsednictva hodnotící zprávu o dopadu činnosti VR Proto je předsednictvo 

označováno za „politickou hnací sílu“ VR. (Výbor regionů 2004-2006) 

 Jako priority VR pro období 2006 – 2008 byly určeny tři základní cíle:96 

Za prvé, posílit Evropu politickou a občanskou. VR chce přispět k probíhající 

diskusi o budoucnosti EU a lépe zapojit místní a regionální orgány do vytváření 

evropských právních předpisů prostřednictvím systematických konzultací,         

ve kterých by VR hrál roli prostředníka. VR také usiluje o lepší vysvětlení 

procesu rozšiřování EU, aby bylo dosaženo jeho větší podpory a vnitřní 

soudržnosti Unie. 

Za druhé, posílit solidaritu územních samospráv v Evropské unii. VR 

podporuje tzv. Lisabonskou strategii97 a požaduje její lepší a decentralizovanější 

provádění. Dále považuje za prioritu dokončit vytváření vnitřního trhu (především 

v otázce volného pohybu osob), což umožní růst zaměstnanosti a posílení 

konkurenceschopnosti. A konečně usiluje VR o posílení bezpečnosti v Evropě, 

přičemž tento proces by měl začít právě od nejnižších úrovní, tj. obcí a regionů. 

                                                 
96 Usnesení VR k „Politickým cílům Výboru regionů pro období 2006-2008“ (CdR 11/2006).  
97 Lisabonská strategie přijatá Evropskou radou na summitu v Lisabonu v roce 2000 je komplexní 
strategií EU pro hospodářskou, sociální a ekologickou oblast s cílem stát se 
„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného 
hospodářského růstu s více pracovními místy a s větší sociální soudržností“. (Urban 2006)  
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A za třetí, upevnit politickou a institucionální úlohu VR. Toho chce VR 

dosáhnou dalším posilováním interinstitucionální spolupráce a důkladnějším 

sledováním rozhodovacího procesu 

 

2.2.3 Předseda 

 

Předseda98 (President) v souladu s čl. 37 JŘ řídí práci VR a oficiálně jej 

také reprezentuje navenek. V případě potřeby může předsedu zastoupit první 

místopředseda (Vice-President). Předseda a první místopředseda, kteří musí být 

podle čl. 31 JŘ zvoleni v tajném hlasování nadpoloviční většinou odevzdaných 

hlasů, se v půli mandátu, tedy po dvou letech, ve svých funkcích střídají.99 Platí, 

že předseda a místopředseda jsou vždy z různých politických stran a jeden z nich 

zastupuje ve VR regiony a druhý místní samosprávu. Pravidelným střídáním 

v půli mandátu tak zajišťují rovnováhu ve VR. (Armstrong, 2003: 10) 

Vzhledem k tomu, že předseda reprezentuje VR navenek, velmi záleží na 

konkrétní osobnosti, která tento post zastává a také jejím vztahu k médiím. Právě 

to, zda předseda dokáže upoutat pozornost médií, navázat s nimi pozitivní vztah a 

prezentovat práci VR, výrazně přispívá k vytváření obrazu, jakým je VR jako 

celek vnímán. Podporou předsedovi v tomto směru je sekretariát VR, konkrétně 

Oddělení pro komunikaci, tisk a protokol.100  

Jak je zřejmé z průzkumů Eurobarometer, má VR dnes v tomto ohledu 

značné rezervy. Např. v roce 2001 dosahovala informovanost o existenci VR 

v zemích kandidujících na členství v EU pouze 20-30%, tzn. že téměř 70% jejich 

obyvatel o existenci VR nikdy neslyšelo.101 Ani původních 15 členských zemí 

nevykazovalo v tomto směru povzbudivější výsledky, když v roce 2004 VR 

neznalo průměrně 65% obyvatel.102 Srovnatelný je výsledek VR jen s Evropským 

                                                 
98 Viz. Příloha č. 7 - Tabulka: Předsedové Výboru regionů 1994 – 2008. 
99 Pravidlo bylo dohodnuto na inauguračním zasedání VR ve dnech 9.-10. března 1994, kdy tento 
systém navrhnul jeden z dvojice kandidátů na funkci předsedy, Pasqual Maragall. Poté co 
protikandidát, Jacques Blanc, s návrhem souhlasil, Maragall z volby odstoupil. Blanc byl zvolen 
předsedou a Margall prvním místopředsedou. (Nash 1994) Tento neformální systém byl od té doby 
vždy, pokud to bylo možné, akceptován. 
100 Viz. také kapitola 2.3.1. 
101 Příloha č. 8 - Tabulka: Informovanost o existenci institucí a orgánů EU – kandidát. země, 2001. 
102 Příloha č. 9 – Tabulka: Informovanost o existenci institucí a orgánů EU – EU15, 2004 Pro 
srovnání původních, nových členských a kandidátských zemí viz. Příloha č. 10 – Tabulka: 
Informovanost o existenci institucí a orgánů EU – EU 15, nové členské státy, kandidáti, 2004. 
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ombudsmanem, kterého neznalo 60% lidí a Hospodářským a sociálním výborem, 

který dosáhl 57%. Naopak o existenci Evropského parlamentu nevědělo jen 7% a 

o Evropské komisi 17% obyvatel.  

  

2.2.4 Pracovní komise 

 

Konkrétní práce VR je organizována v rámci šesti pracovních komisí. 

Tyto komise jsou vždy znovu vytvořeny na prvním plenárním zasedání každého 

čtyřletého funkčního období VR. Na návrh předsednictva rozhoduje plenární 

shromáždění o jejich složení, organizační struktuře a pravomocích s ohledem na 

aktuální situaci a potřeby VR. Pro funkční období 2006-2008 je práce komisí 

organizována následovně:103  

 

1) Komise pro politiku teritoriální soudržnosti  

(Commission for Territorial Cohesion, COTER)  

 
2) Komise pro hospodářskou a sociální politiku  

 (Commission for Economic and Social Policy, ECOS) 

 
3) Komise pro udržitelný rozvoj  

 (Commission for Sustainable Development, DEVE)  

 

4) Komise pro kulturu, vzdělávání a výzkum  

 (Commission for Culture, Education and Research, EDUC) 

 

5) Komise pro ústavní záležitosti, evropskou správu a prostor svobody, 

bezpečnosti a práva (Commission for Constitutional Affairs, European 

Governance and the Area of Freedom, Security and Justice, CONST)  

 

6) Komise pro vnější vztahy a decentralizovanou samosprávu  

 (Commission for External Relations and Decentralised Cooperation, RELEX)  

                                                 
103 Návrh plenárnímu shromáždění ve věci nových pravomocí a složení komisí Výboru regionů 
(CdR 385/2005) Viz. Příloha č. 11 – Tabulka:Vymezení rozsahu kompetencí jednotlivých 
pracovních komisí VR (2006-2008). 
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Podle čl. 44 JŘ musí členové VR patří alespoň do jedné, ale nejvýše do 

dvou různých komisí, s tím, že předsednictvo může povolit výjimky členům 

menších národních delegací. Všechny komise tak odráží národnostní složení VR. 

Zároveň se respektuje pravidlo, že členy komise jsou voleni zástupci s blízkým 

vztahem k příslušnému tématu. Každá komise má asi 100 členů a schází se 

přibližně každé dva až tři měsíce. Většinou se tato zasedání konají v Bruselu, ale 

jednou za rok může zasedání hostit jiné město nebo region, často v zemi, která 

právě EU předsedá. (Welch 2006: 5)  

Na svém prvním zasedání si každá komise zvolí ze svých řad 

předsednictvo, které se skládá z předsedy (Chairman), prvního místopředsedy 

(Vice-Chairman) a nejvýše dvou dalších místopředsedů. Předseda ve spolupráci 

s prvním místopředsedou komise určují časový plán zasedání a jejich tematickou 

náplň. Na psanou žádost alespoň jedné čtvrtiny členů komise je předseda povinen 

svolat mimořádné zasedání pro projednání konkrétní záležitosti.  

Úkolem komisí je podle čl. 46 JŘ zejména vypracovávat návrhy 

stanovisek, zpráv a usnesení, které se následně předkládají plenárnímu 

shromáždění k přijetí.104  

 

2.3  Organizační zajištění VR a jeho rozpočet  

 

2.3.1  Generální sekretariát 

 

Praktické fungování VR, především jeho administrativní a organizační 

zázemí, zajišťuje Generální sekretariát VR, který do doby platnosti Amsterdamské 

smlouvy VR sdílel s Hospodářským a sociálním výborem.105 Dodnes se VR dělí 

s Hospodářským a sociálním výborem o administrativní oddělení složené z asi 

520 úředníků, každý pak má ještě dalších asi 100 úředníků výhradně pro svou 

potřebu. (Dinan 2005: 308) 

                                                 
104 Viz. kapitola 3.2 (Vnitřní mechanismus práce VR). 
105 Viz. kapitola 1.2.2 (Amsterdamská smlouva) a kapitola 3.4.4 (vztahy VR s Hospodářským a 
sociální výborem).  



 32 

V čele sekretariátu stojí Generální tajemník (Secretery General).106 

Generální tajemník je podle čl. 62 JŘ jmenován rozhodnutím předsednictva        

na dobu pěti let a odpovídá za provádění rozhodnutí přijatých předsednictvem 

nebo předsedou a platných právních předpisů. Účastní se zasedání předsednictva, 

na nichž má však pouze poradní hlas, a pořizuje z těchto zasedání zápis.  

Vzhledem k tomu, že členové VR sídlí a pracují především ve svých 

zemích, přijíždějí do sídla VR v Bruselu jen na určitý počet jednání v roce.         

To může mít za následek jejich omezený přístup k systému a procesům EU. 

(Warleigh 2002: 185) Potřebnou kontinuitu, informační servis apod. zajišťuje 

sekretariát. 

Právě možnost mít stálý sekretariát, který by asistoval zástupcům regionů 

při jejich práci a jehož práce by byla financována a administrativně zajišťována z 

rozpočtových zdrojů EU, byl jedním z motivačních faktorů pro země, které o 

institucionalizaci VR usilovaly. (Christiansen, Lintner 2005: 8)  

 

2.3.2  Komise pro finanční a administrativní otázky   

 

Nepostradatelnou součástí VR je také Komise pro finanční a 

administrativní otázky (Commission for Financial and Administrative Affairs, 

CAFA), kterou podle čl. 64 JŘ zřizuje předsednictvo. Tato komise, která se skládá 

z osmi řádných členů a osmi náhradníků, jedná a rozhoduje v otázkách rozpočtu a 

v ostatních finančních záležitostech VR. Zastupuje také zájmy VR vůči 

rozpočtovým orgánům EU tak, aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků 

pro naplnění priorit VR.  

Předběžný návrh příjmů a výdajů VR pro následující rozpočtový rok 

předkládá Komise pro finanční a správní otázky v souladu s ustanovením čl. 65 

JŘ předsednictvu, které jej dále postoupí plenárnímu shromáždění k přijetí. Poté, 

co plenární shromáždění tento předběžný návrh přijme, předá jej Evropské 

komisi, Radě ministrů a Evropskému parlamentu, kteří o něm rozhodnou.  

                                                 
106 Od 1. dubna 2004 je Generální tajemníkem VR Gerhard Stahl. Pro více informací viz. 
http://www.VR.eu.int/en/presentation/general_secretariat.htm (10. dubna 2006). 
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3 Mechanismus činnosti VR a jeho účast na rozhodovacím procesu EU 

 

3.1  Pravomoci VR 

 

Jak už bylo uvedeno, VR působí jako poradní orgán a nemá tedy žádné 

přímé rozhodovací pravomoci. Ve stanovených případech spadajících do I. pilíře 

EU je ale konzultován Radou ministrů, Evropskou komisí a Evropským 

parlamentem. Konzultací VR jsou naplňovány a posilovány tři základní zásady 

existence Evropské unie.107 Jedná se především, o již dříve zmíněný princip 

subsidiarity, který byl zakotven v Maastrichtské smlouvě.108 Dále je to princip 

blízkosti občanům (proximity), při provádění politik EU ze kterého vyplývá nutná 

účast regionálních a místních orgánů s cílem zvýšit legitimitu a transparentnost 

procesu. A konečně je pro VR klíčový princip partnerství (partnership) mezi 

různými stupni odpovědnosti (místní, regionální, národní, evropský atd.) v rámci 

rozhodovacího procesu a zavádění politik EU do praxe.  

Konzultace VR se odehrává prostřednictvím písemného dokumentu, který 

VR vypracuje a předá příslušné instituci, která si konzultaci vyžádala, která je 

povinna konzultovat, nebo která danou problematiku projednává. Nejčastěji má 

tento dokument formu tzv. stanoviska VR (Opinion of the Committee of the 

Regions).109  

VR přijímá svá stanoviska ve čtyřech základních případech. Za prvé, 

pokud jej o to povinně požádá Evropská komise nebo Rada ministrů v případech 

uvedených ve stávajících platných Smlouvách. V takovém případě se jedná          

o tzv. povinnou (obligatorní) konzultaci. Tato povinnost se vztahuje na deset 

následujících oblasti:110 všeobecné a odborné vzdělání mládeže (čl.149 a 150), 

kultura (čl.151), veřejné zdraví (čl.152), Transevropské sítě (čl.156), hospodářská 

a sociální soudržnost (čl.159, 161 a 162), doprava (čl.71), politika zaměstnanosti 
                                                 
107 Viz. The Committee of the Regions: An introduction. 
108 Viz. kapitola 1.2.1.  
109 Výsledkem práce VR mohou být i dokumenty jiného typu, např. Usnesení (Resolutions), tj. 
dokumenty přijaté v souladu se zrychleným postupem, Předběžná stanoviska (Outlook Opinions), 
která VR připraví dříve, než Evropská komise vypracuje na dané téma svůj návrh, Zprávy o 
dopadu (Impact reports) umožňují zhodnotit dopad politiky na regionální nebo místní úrovni, 
nejrůznější deklarace, studie atd. Zdroj: Role a postavení Výboru regionů, 
http://www.asociacekraju.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450022&id_org=450022&id=109659 
(15. března 2006). 
110 Všechny uvedené články v této kapitole viz. Smlouva z Nice, není-li výslovně uvedeno jinak. 
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(čl.128), sociální politika (čl.137), Evropský sociální fond (čl.148) a životní 

prostředí (čl.175). 

Druhou možností je tzv. nepovinná (fakultativní) konzultace.                   

Ta se v souladu s čl. 265 Smlouvy z Nice realizuje v případě, že Rada ministrů, 

Evropská komise nebo Evropský parlament si vyžádá stanovisko VR pro 

jakoukoliv oblast, pokud to „považují za vhodné, zejména v případech týkajících 

se přeshraniční spolupráce“. 

Za třetí se VR může rozhodnout vydat tzv. stanovisko z vlastní iniciativy 

(Own-initiative Opinion) v případě, že byl v určitém problému Radou ministrů, 

Evropskou komisí nebo Evropským parlamentem konzultován Hospodářský a 

sociální výbor podle čl. 262 Smlouvy z Nice a domnívá-li se v tomto případě VR, 

že jsou „dotčeny zvláštní regionální zájmy“ ve stanovených oblastech: společná 

zemědělská politika (čl.37), volný pohyb pracovníků (čl.40), svoboda podnikání 

(čl.44), svoboda poskytování služeb (čl.52), doprava (čl.75 a 79), harmonizace 

daní (čl.93), sbližování právních předpisů (čl.94 a 95), sociální politika (čl.140 a 

44), rovné zacházení (čl.141), ochrana spotřebitele (čl.153), průmysl (čl.157) a 

výzkum a technologický rozvoj (čl.166 a 172). 

A konečně za čtvrté může podle čl.265 Smlouvy z Nice VR vydat 

stanovisko z vlastní iniciativy pro jakoukoliv oblast a téma v případě, kdy to 

považuje za „vhodné“.  

 Je třeba si ovšem uvědomit, že přes široké spektrum témat, ke kterým se 

VR může vyjádřit, jeho stanoviska nejsou pro instituce EU závazná.111 

 

3.2  Vnitřní mechanismus činnosti: vznik stanoviska VR 

 

Vnitřní projednávání jednotlivých záležitostí a přijímání konkrétních 

rozhodnutí VR112 probíhá v několika fázích. Proces začíná doručením žádosti       

o konzultaci VR z oprávněných institucí EU, nebo rozhodnutím o vypracování 

stanoviska VR z vlastní iniciativy. Poté proběhne analýza žádosti a výběr 

pracovní komise, která se tématem bude zabývat. Po přijetí návrhu pracovní 

komisí je určen tzv. zpravodaj a začíná vlastní práce komise na návrhu stanoviska. 

                                                 
111 K tomu viz. kapitola 3.3 - Vnější mechanismus činnosti VR. 
112 Pro přehlednost je v dalším textu používán pouze obecně pojem „stanovisko“. 
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Po závěrečném schválení v komisi následuje práce plenárního zasedání. 

Schválením stanoviska na plenárním zasedáním je rozhodovací proces VR 

formálně uzavřen. Poté je stanovisko postoupeno dalším institucím a zveřejněno 

v Úředním věstníku EU. 

Podle čl. 265 Smlouvy z Nice je lhůta pro kompletní práci VR, pokud tak 

stanoví Evropská komise nebo Rada ministrů, maximálně jeden měsíc                

od oznámení předsedovi VR. Pokud VR v určeném časovém limitu své stanovisko 

ostatním institucím nepředloží, nemá žádné formální možnosti jak zabránit,      

aby rozhodovací proces pokračoval i bez jeho vyjádření.  

 

3.2.1 Podněty pro zahájení práce 

 

V případě konzultace ze strany ostatních institucí EU je proces oficiálně 

zahájen zasláním konkrétního návrhu s žádostí, aby se k němu VR vyjádřil. 

Předseda VR tento dokument nejprve analyzuje a určí z šesti 

specializovaných pracovních komisí tu, do jejíž sféry působnosti daný problém 

spadá a která bude od té chvíle zodpovídat za vypracování návrhu stanoviska. 

Zároveň předseda také stanoví lhůtu, ve které má být návrh stanoviska předložen. 

O těchto rozhodnutích informuje předsednictvo na jeho nejbližším zasedání.  

Týká-li se návrh tématicky více komisí, určí předseda hlavní komisi a       

v případě potřeby ještě jednu nebo více tzv. doplňkových komisí, které společně 

vytvoří pracovní skupinu. Komise, která je určena jako hlavní, o písemně 

vypracovaných doporučeních ostatních komisí v pracovní skupině hlasuje a 

přijatá doporučení zahrne do svého návrhu. Pokud některá komise s rozhodnutím 

předsedy nesouhlasí, může o změnu požádat předsednictvo podle čl. 39 JŘ.  

V případě, že je zřejmé, že pracovní komise z důvodu časové tísně nebude 

schopna dostatečně rychle vypracovat návrh stanoviska a dodržet tak lhůtu 

požadovanou Radou ministrů, Evropskou komisí nebo Evropským parlamentem, 

může předsednictvo navrhnout, aby plenární shromáždění využilo čl. 40 JŘ a 

jmenovalo generálního zpravodaje, který sám předloží návrh stanoviska přímo 

plenárnímu shromáždění. Ve velmi naléhavých případech může generálního 

zpravodaje určit sám předseda VR. V takovém případě se role příslušné pracovní 
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komise omezí pouze na „obecnou průzkumnou rozpravu“ o tématu stanoviska. 

(Průvodce pro členy VR 2004) 

V případě stanovisek z vlastní iniciativy podle čl. 41 JŘ předkládají žádost 

předsednictvu o vypracování takového dokumentu tři členové předsednictva, 

jednotlivé pracovní komise prostřednictvím svého předsedy, nebo třicet dva 

různých členů VR. Žádost musí být spolu s odůvodněním předána předsednictvu 

nejpozději deset dní před plenárním zasedáním. Zároveň dokumenty ve stejné 

lhůtě obdrží také ostatní členové VR, aby mohli podat případné návrhy na změny.  

Předsednictvo pak rozhoduje o žádostech o vypracování stanovisek          

z vlastní iniciativy většinou tří čtvrtin přítomných členů po ověření 

usnášeníschopnosti. V případě kladného rozhodnutí postupuje předseda VR 

analogicky jako v případě žádosti o stanovisko ze strany institucí EU. 

 

3.2.2  Pracovní komise, zpravodaj, úloha sekretariátu 

 

Návrh vypracovat stanovisko je postoupen pověřené komisi, v rámci které 

je podrobně projednán. Komise se může rozhodnout stanovisko nevypracovat 

v souladu s čl. 59 JŘ, pokud se domnívá, že se návrh, který jí předsednictvo 

předložilo, „netýká regionálních ani místních zájmů a nemá politický význam“.  

V případě, že se komise rozhodne dále se návrhem zabývat, postupuje 

následovně: Pro vypracování návrhu stanoviska nejprve jmenuje komise podle  

čl. 53 JŘ na návrh svého předsedy tzv. zpravodaje (Rapporteur), který pak hraje 

klíčovou roli při přípravě stanoviska. V odůvodněném případě mohou být 

jmenováni i dva zpravodajové. Situace je pak obdobná jako při pověření více 

komisí – pro hladký průběh spolupráci koordinuje sekretariát VR.  

Také zpravodaj po celou dobu práce úzce spolupracuje se sekretariátem, 

který mu zajišťuje nezbytnou organizační podporu a administrativní servis. 

Sekretariát má na starosti mimo jiné včasnou přípravu všech podkladů               

pro jednání. To je velmi náročné, vzhledem ke skutečnosti, že materiály je nutné 

připravit ve dvaceti různých úředních jazycích Unie. 

V úvodní fázi přípravy je vazba na sekretariát zásadní, protože               

pro zpravodaje připravuje základní analýzu projednávaného tématu. Jejím cílem je 

zdůraznit aspekty tématu, které jsou důležité z hlediska zájmů místních nebo 
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regionálních celků. Zároveň sekretariát doplní dokument o odkazy                       

na předcházející stanoviska VR k souvisejícím tématům. Zpravodaj na základě 

těchto materiálů vypracuje předběžný návrh dokumentu, ve kterém definuje 

strukturu a hlavní body, které by mělo stanovisko obsahovat a zdůrazní zájmy 

VR, které by tento dokument měl odrážet. (Průvodce pro členy VR 2004) 

Ve stadiu vypracovávání návrhu stanoviska také zpravodaj často 

kontaktuje představitele a úředníky ostatních institucí, kteří se podíleli na přípravě 

původního návrhu. Nejčastěji se zpravodajové VR setkávají se členy a úředníky 

Evropské komise a Evropského parlamentu, nebo přímo zástupci místních a 

regionálních celků, kterých se daná problematika dotýká nebo mají v dané oblasti 

zkušenosti, které by mohly přispět ke kvalitnímu zpracování tématu. Tyto schůzky 

organizačně zajišťuje opět sekretariát. (Průvodce pro členy VR 2004)  

Jakmile zpravodaj vypracuje návrh stanoviska, je tento návrh přeložen    

do všech dalších oficiálních jazyků EU a poté předán k posouzení ostatním 

členům komise. Zároveň obdrží každý člen komise tzv. informační zprávu 

vypracovanou sekretariátem, která je jakýmsi průvodcem v tématu a slouží 

k tomu, aby se ostatní členové komise dokázali v problematice rychle zorientovat. 

(Průvodce pro členy VR 2004) 

Návrh se následně projednává na zasedání komise. Datum konání a 

programovou náplň řádného zasedání komise stanoví podle čl. 47 JŘ její 

předseda po dohodě s prvním místopředsedou. Na písemnou žádost nejméně 

jedné čtvrtiny členů je předseda povinen svolat také mimořádné zasedání komise 

mimo harmonogram. Program zasedání pak stanoví členové, kteří žádost podali.  

Nejpozději pět týdnů před stanoveným datem zasedání musí sekretariát 

komise obdržet všechny návrhy stanovisek a ostatní potřebné dokumenty a poté 

nejpozději dva týdny předem zaslat tyto materiály ostatním členům VR.            

Ve výjimečných případech může uvedené lhůty předseda komise změnit.  

Na zasedání komise se koná diskuze o změnách, ve které z důvodu své 

autority dané znalostí tématu hraje klíčovou roli zpravodaj návrhu. Může 

efektivně vést ostatní členy při diskuzi, navrhování změn a jejich přijímání. 

(Průvodce pro členy VR 2004) Podle čl.55 JŘ mohou pracovním komisí pomáhat 

také experti. Ve zvláštních případech a po dohodě s předsednictvem si může 
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komise v souladu s čl. 49 JŘ k jednomu nebo více bodům na programu jednání 

zvát hosty z důvodu jejich odbornosti. 

Po diskuzi se nejprve hlasuje o jednotlivých změnách a poté o celkovém 

znění návrhu. Rozhodnutí se v souladu s čl. 57 JŘ přijímají většinou odevzdaných 

hlasů. Hlasování může proběhnout v případě, že je komise usnášeníschopná,     

tzn. že je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Tuto skutečnost je 

možné podle č. 56 JŘ ověřit pouze na základě žádosti nejméně deseti členů, jinak 

se hlasování automaticky považuje za platné. Pokud není komise 

usnášeníschopná, přeloží se hlasování na příští zasedání.  

Komise předkládají své návrhy stanovisek ve lhůtách, které předem 

stanoví předseda VR – tuto povinnost mu ukládá čl. 50 JŘ. Jakmile komise 

stanovisko přijme, předseda komise je zašle předsedovi VR. Návrhy stanovisek 

jsou poté diskutovány a schvalovány na plenárních schůzích VR.  

 

3.2.3  Plenární zasedání 

 

Před každým zasedáním plenárního shromáždění je podle č. 15 JŘ třeba 

připravit předběžný návrh programu jednání, který obsahuje seznam návrhů 

dokumentů, které mají být projednány a o kterých má být následně rozhodnuto. 

Tímto úkolem se zabývá předsednictvo. Hotový návrh programu a podklady 

potřebné pro jednání v příslušných úředních jazycích pak nejpozději čtyři týdny 

před zahájením plenárního zasedání zašle předseda členům a jejich náhradníkům. 

Zároveň musí být zpřístupněny v elektronické podobě.  

  V této fázi se na jednání plenárního zasedání připravují také ostatní 

členové VR. Poté, co se seznámí s dokumenty, které připravili jednotliví 

zpravodajové, komise a předsednictvo, mohou členové (pro tyto účely skupiny 

minimálně šesti členů) generálnímu tajemníkovi nejpozději sedm pracovních dnů 

před zahájením plenárního zasedání písemně předložit své návrhy změn, jak 

stanoví čl. 23 JŘ. Sekretariát pak zajistí jejich co nejrychlejší zveřejnění 

v elektronické podobě, aby mohly být k dispozici i ostatním členům VR. Pokud 
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je však předloženo více než dvacet různých návrhů změn, může být původní 

návrh vrácen komisi k přepracování podle čl. 24 JŘ.113  

Kromě projednávání návrhů obsažených v programu a jejich změn, může 

předsednictvo navrhnout plenárnímu shromáždění v souladu s čl. 15 JŘ, aby se 

vedla všeobecná diskuze o aktuálních politických otázkách, které mají regionální 

nebo místní dopad, a proto by k nim měl VR zaujmout postoj a zajistit, aby byly 

zohledněny jejich zájmy.  

Vlastní plenární zasedání zahajuje předseda a předkládá ke schválení 

návrh programu jednání. Poté je připraven seznam řečníků s přidělenou řečnickou 

dobou podle čl. 18 JŘ. Debaty v rámci plenárního zasedání VR však bývají 

podstatné jen zřídka, protože skutečný vliv je v rukou předsednictva, které 

rozhoduje o vypracování stanoviska, přiděluje jej konkrétní komisi atd. a 

zpravodaje návrhu. (Warleigh 2002: 179) Zasedání trvají zpravidla dva dny a 

podle čl. 17 JŘ jsou veřejná. Mohou být přizváni také hosté a zástupci 

Evropského parlamentu, Rady ministrů a Evropské komise.  

Vzhledem k tomu, že budova, ve které v současné době sídlí VR nemá 

dostatečné prostorové kapacity, aby zajistila hladký průběh zasedání, konají se 

v budově Evropského parlamentu, a to vždy v době, kdy Evropský parlament 

zasedá ve Štrasburku.114 Jednou za rok, zpravidla v podzimním termínu, se ovšem 

plenární zasedání VR koná souběžně se zasedáním Evropského parlamentu         

v Bruselu, což dává jejich členům možnost se vzájemně setkávat, navazovat 

kontakty a prohlubovat dosavadní vztahy. 

Plenární zasedání je podle čl. 21 JŘ usnášeníschopné, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů. Ověření kvóra se provádí pouze v případě, 

že o to požádá nejméně pět členů, jinak je každé hlasování považováno za platné, 

bez ohledu na skutečný počet hlasujících. Pokud plenární zasedání není pro 

nepřítomnost členů usnášeníschopné, odkládají se body programu jednání,     

které vyžadují hlasování, na následující den zasedání. V případě takového 

odkladu o nich následující den plenární shromáždění může platně hlasovat bez 

ohledu na počet přítomných členů. Podle čl. 22 JŘ plenární zasedání rozhoduje 

prostou většinou odevzdaných hlasů. Platnými formami hlasování jsou „pro“, 

                                                 
113 Nevztahuje se na dokumenty, jejichž přijetí z důvodu naléhavosti nelze odložit. 
114 Viz. kapitola a vzájemných vztazích VR a Evropského parlamentu – 3.4.2  
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„proti“ a „zdržení se“, při sčítání se berou v úvahu pouze hlasy „pro“ a „proti“. 

Pokud je dosaženo rovnosti hlasů, dokument se považuje za zamítnutý.  

Hlasování nemusí proběhnout v naléhavých případech, pokud běžný 

postup neumožňuje dodržet lhůty stanovené Radou ministrů, Evropskou komisí a 

Evropským parlamentem (čl. 25 JŘ), nebo pokud zjednodušené řízení navrhne 

pracovní komise, která návrh přeložila (čl. 26 JŘ). Po přijetí plenárním zasedání 

beze změny se dokument přímo postoupí Radě ministrů, Evropské komisi a 

Evropskému parlamentu s tím, že musí být jasně uvedeno, že se jedná o text 

projednaný ve zrychleném řízení.  

  Po projednání všech dokumentů a jejich schválení, zamítnutí, nebo 

vrácení k dopracování plenární zasedání končí.  

 

3.2.4 Forma výsledného dokumentu 

 

V průběhu celého procesu (od práce zpravodajů a komisí, přes plenární 

zasedání až po konečné schválení) zajišťuje sekretariát VR, aby prezentace a 

forma návrhu stanoviska nebo zprávy byla vždy v souladu s ustanoveními JŘ     

(čl. 51 pro stanoviska a čl.52 zprávy).115 

Každé stanovisko VR se skládá z preambule, v níž je uveden právní základ 

stanoviska, postupy použité při jeho vypracování a v případě potřeby i úvodní 

poznámky a poté vlastní text, který obsahuje názory, doporučení a konkrétní 

návrhy změn týkající se zkoumaného problému.  

Zpráva VR se skládá z preambule, kde jsou uvedeny postupy použité při 

jejím vypracování a obsah, dále úvodu, v němž je popsán obecný kontext 

zkoumaných otázek a především vlastního textu, který obsahuje podrobnou 

analýzu tématu a související specifické poznámky a konečně závěru, který shrnuje 

názory a doporučení VR k danému tématu.  

Navíc musí text každého dokumentu v souladu c čl. 51/2 JŘ „při každé 

vhodné příležitosti“ připomínat dodržování principu subsidiarity a upozorňovat na 

očekávané administrativní a finanční dopady při provádění těchto opatření na 

místní a regionální úrovni. 

                                                 
115 Ostatní typy dokumentů nemají pevnou strukturu stanovenou JŘ. 
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Zpravodaj pro každý dokument VR vypracuje zvláštní odůvodnění, ve 

kterém je podrobně zaznamenáno plné znění názoru VR a které dále obsahuje 

zvláštní připomínky k jednotlivým bodům. O znění odůvodnění se nehlasuje, ale 

jeho text musí být v souladu s obsahem stanoviska. (Průvodce pro členy VR 2004) 

 

3.2.5  Odeslání, zveřejnění, přístup k dokumentům 

 

Po schválení plenárním zasedání jsou vypracované dokumenty VR 

v souladu s ustanovením čl. 67 JŘ, případně včetně sdělení týkající se uplatňování 

zjednodušeného řízení podle čl. 26 JŘ, nebo rozhodnutí o nevypracování 

stanoviska podle čl. 59 JŘ odeslány Evropské komisi, Evropskému parlamentu a 

Radě ministrů jako oficiální stanovisko VR.116 

Dokumenty VR se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.117 Podle 

čl. 68 JŘ má každý občan EU a každá fyzická nebo právnická osoba s místem 

pobytu nebo se sídlem v některém členském státě, případně ostatní fyzické a 

právnické osoby pokud je to možné, právo na přístup k dokumentům VR               

s výhradou zásad uvedených v čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č.1049/200l (např. veřejná bezpečnost, obrana a vojenské záležitosti, soukromé 

údaje, obchodní tajemství apod.).118 VR pro tyto účely zřizuje vlastní elektronický 

rejstřík dokumentů EDR (Electronic Document Registr)119, jehož používání se řídí 

interním ustanovením VR upravujícím seznam dokumentů, které jsou přímo 

přístupné a způsob přístupu k nim.120 Pro hledání pracovních verzí dokumentů 

(např. programy a zápisy z jednání, návrhy stanovisek atd.) je možné použít 

databázi TOAD (Transfer of Administrative Documents).121  

  

3.3 Vnější mechanismus – zapojení VR do legislativních procedur 

 

Evropské právo zná v současné době tři základní způsoby přijímání 

závazných právních aktů, do kterých je zapojen také VR. Jedná se o procedury 

                                                 
116 Viz. Příloha č.12 – Tabulka: Počet dokumentů přijatých VR (období 1994-2005). 
117 Úřední věstník EU je dostupný on-line z http://europa.eu.int.  
118 Regulation No 1049/2001 of the European parliament and of the Council (30 May 2001). 
119 Rejstřík dostupný na http://www.VR.eu.int/red/en/index.htm. 
120 Pro písemné dokumenty Bureau decision 64/2003, pro elektronické Bureau decision 128/2003.  
121 Databáze přístupná na http://www.toad.VR.eu.int/. Obsahuje dokumenty za posledních 90 dní.  
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konzultace, spolupráce a spolurozhodování.122 Rozdíl mezi jednotlivými 

procedurami je v míře zapojení jednotlivých institucí, především Evropského 

parlamentu. (ABC práva ES: 69-73)  

První, procedura konzultace (Consultation procedure, čl. 254 Smlouvy 

z Nice)123
 byla zakotvena už v Římských smlouvách. Evropská komise v tomto 

případě vypracuje návrh právního aktu, který po konzultaci s dalšími institucemi 

(Evropským parlamentem a ve stanovených případech Hospodářským a sociálním 

výborem a VR) přijme, po posouzení Výborem stálých zástupců (Coreper), Rada 

ministrů. Konzultace nejsou pro Radu ministrů závazné, i když zejména 

stanovisko Evropského parlamentu má značnou politickou váhu. Význam 

procedury konzultace však od jejího zrodu postupně klesá a dnes se používá 

pouze v případech, které nejsou výslovně podřízeny proceduře spolupráce nebo 

spolurozhodování (např. boj proti diskriminaci, Společná zemědělská politika). 

Druhá, procedura spolupráce (Cooperation procedure, čl. 252 Smlouvy z 

Nice),124 byla ustavena Jednotným evropským aktem. Maastrichtská smlouva 

rozšířila výčet oblastí pro použití této metody, ale na základě Amsterdamské 

smlouvy došlo k útlumu jejího používání a ve většině případů nahrazení 

procedurou spolurozhodování. Dnes je použití této procedury omezeno na oblast 

hospodářské a měnové unie. Procedura spolupráce nicméně ve své době poskytla 

výrazně větší prostor Evropskému parlamentu k ovlivnění evropského 

legislativního procesu. Zavedla totiž druhé čtení, ve kterém se Evropský 

parlament vyjadřuje k tzv. společnému postoji vypracovaného Radou ministrů po 

obdržení stanovisek Evropské komise, Evropského parlamentu a případně dalších 

orgánů. Záleží však výhradně na rozhodnutí Rady ministrů, zda tyto připomínky 

akceptuje, proto názor Evropského parlamentu nemusí být vždy zohledněn. 

                                                 
122 Významná je také tzv. procedura souhlasu (Assent procedure), která byla zavedena Jednotným 
evropských aktem. Spočívá na jednoduchém principu: před přijetím důležitého rozhodnutí musí 
Rada ministrů obdržet souhlas Evropského parlamentu daný absolutní většinou hlasů. Parlament 
má právo návrh přijmout nebo odmítnout, nemůže ho však změnit. Postup se uplatňuje např. při 
vstupu nových zemí do EU. Procedury se VR neúčastní. Zdroj: Rozhodování v EU, 
http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c-id=47470&id=5091 (2. dubna 2006) 
123 Viz. Příloha č. 13 – Schéma: Procedura konzultace. 
124 Viz. Příloha č. 14 – Schéma: Procedura spolupráce.  
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Třetí, procedura spolurozhodování (Codecision procedure, čl. 251 

Smlouvy z Nice)125 byla zavedena Maastrichtskou smlouvou a dále upravena 

Amsterdamskou smlouvou. Smlouva z Nice rozšířila působnost spolurozhodovaní 

na další oblasti. V současné době je nejčastěji používanou procedurou. Používá se 

např. pro politiku vnitřního trhu, volného pohybu pracovních sil, hospodářské a 

sociální soudržnosti, vzdělání nebo zdravotnictví. V rámci procedury se konají 

jedno, dvě nebo tři čtení. Akt není přijat, dokud Rada ministrů a Evropský 

parlament, případně s pomocí tzv. dohodovacího výboru, nedospějí ke 

kompromisu, což prakticky znamená zrovnoprávnění jejich postavení při 

rozhodování.  

Prostřednictvím všech uvedených procedur se VR jako poradní orgán EU 

zapojuje do rozhodovacího procesu, a to konkrétně v jeho tzv. konzultační fázi.126  

Stanoviska, která předkládá VR, nejsou pro ostatní instituce právně 

závazná a VR nedisponuje ani žádnými formálními nástroji, jak zajistit, že tato 

stanoviska jsou v dalších fázích rozhodovacího procesu brána v úvahu.               

To znamená, že formální role VR daná Smlouvami je „velmi slabě rozvinuta“ 

(Blanke 2002: 12). Proto je velmi důležité, aby dokud se tento stav nezmění, VR 

rozvíjel také svou neformální roli, především vztahy s institucemi EU, které mají 

reálné rozhodovací pravomoci. Tomuto tématu se věnuje následující část práce. 

 

3.4 Vztahy VR s dalšími relevantními aktéry  

 

3.4.1 Evropská komise 

 

Evropská komise dlouhodobě podporovala myšlenku zastoupení místních 

a regionálních uskupení v rozhodovacím procesu Evropské unie a prakticky také 

stála u zrodu VR.127 Symbolicky vyjádřil podporu nově vzniklému poradnímu 

                                                 
125 Viz. Příloha č. 15 – Schéma: Procedura spolurozhodování. Viz. také The codecision procedure, 
http://europa.eu/comm/codecision/procedure/index_en.htm (6. dubna 2006). 
126 Také bývá označována jako „fáze slyšení“. Obecně se legislativní postup EU skládá ze čtyř 
fází: 1. fáze vzniku návrhu, 2. konzultační fáze, 3. rozhodovací fáze a 3. fáze zveřejnění návrhu. 
(ABC práva ES: 70-73) Je nutno odlišit tento pojem od „procedury konzultace“, která je jedním 
z typů legislativního postupu. Viz. Příloha č. 16 – Schéma: Účast Výboru regionů v rozhodovacím 
procesu EU (obecně). 
127 Viz. kapitola 1.1 (Vývoj do začátku 90. let a vznik VR). 
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orgánu její tehdejší předseda Jacques Delors, který se osobně účastnil 

slavnostního ustavujícího plenárního zasedání VR.  

Důvodem je fakt, že Evropská komise chce díky intenzivní spolupráci 

s orgánem složeným z volených představitelů samospráv zlepšit efektivitu své 

práce a svou legitimitu. Z uvedených důvodů má Evropská komise nesporný 

zájem na existenci VR a její přístup k němu se dá označit za „paternalistický“. 

(Warleigh 2002: 188)  

Od roku 1995 (Armstrong 2003: 15) vypracovává Evropská komise 

dvakrát ročně hodnotící zprávu (Impact report) sledující osudy jednotlivých 

stanovisek VR v rámci jednání Evropské komise a poskytující zdůvodnění, proč 

byly, nebo naopak nebyly, brány připomínky a návrhy VR v úvahu. Evropská 

komise dlouhodobě jde ve spolupráci s VR za hranici povinností stanovených 

Smlouvami, protože konzultuje VR i v případě Zelených a Bílých knih128 

(Warleigh 1997: 105). Kromě toto také každoročně předkládá VR svůj pracovní 

program, aby byla jejich činnosti vzájemně lépe koordinována.  

Zásady vzájemné spolupráce byly v návaznosti na publikaci dokumentu 

Evropské komise, Bílá kniha o evropském vládnutí,129 upraveny 21. září 2001 

oficiálním protokolem, který podepsali tehdejší předsedové Evropské komise a 

VR, Romano Prodi a Jos Chabert.130 V rámci této spolupráce přislíbila Evropská 

komise všeobecnou úzkou spolupráci a vzájemnou koordinaci, rychlé sdílení 

informací a co nejčastějšího setkávání představitelů i pracovních skupin, čímž 

vyjádřila svou aktivní podporu činnosti VR. 

Tento dokument byl v průběhu roku 2005 podroben důkladné revizi a 

nahrazen novým zněním, podepsaným 17. listopadu 2005 předsedou Evropské 

komise José Manuelem Barrosem a předsedou VR Peterem Straubem.131 

Prostřednictvím revidovaného protokolu Evropská komise dále povzbudila VR 

v jeho aktivitách na nejrůznějších úrovních, zejména včasného formulování co 

                                                 
128 Jedná se o dokumenty, které obsahují předběžné návrhy na činnosti Unie v určité oblasti. Jejich 
cílem je zahájit diskuzi o daném tématu na evropské úrovni. (Glosář: 10) 
129 Viz. kapitola 1.2.4.  
130 Protocol governing arrangements for cooperation between the European Commission and the 
Committee of the Regions (21 September 2001). 
131 Protocol governing arrangements for cooperation between the European Commission and the 
Committee of the Regions (17 November 2005). 
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nejširšího spektra názorů,132 které by byly k dispozici Evropské komisi už v časné 

fázi vytváření návrhů právních aktů a zdůraznila nezastupitelnou roli VR jako 

prostředníka mezi nižší než státní úrovní rozhodování a evropskými institucemi. 

Navrhla mimo jiné také další prohloubení vzájemné komunikace tak, aby byl 

rozhodovací proces co nejdůvěryhodnější, transparentní, otevřený a zodpovědný, 

což by mělo zvýšit důvěru občanů EU v něj. To odráží postoj samotného VR: 

„Lepší komunikace a spolupráce je zásadní. Je velmi důležité, aby si instituce a 

politiky, které vytvářejí, udržely demokratickou legitimitu v očích veřejnosti.“133  

VR dále úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím pro regionální 

politiku Evropské komise (Directorate-General for Regional Policy)134 na řadě 

projektů, např. „Open Days - Evropský týden regionů a měst“ (Open Days - 

European Week of Regions and Cities), který pořádá každoročně na podzim. 

Cílem tohoto setkávání představitelů regionů a měst je představit svou práci         

v rámci seminářů a nejrůznějších workshopů.135  

V roce 2004 Evropská komise také přizvala VR k účasti na 

„strukturovaném dialogu“ mezi Evropskou komisí a zástupci sdružení evropských 

regionální a místních samospráv, které má přispět k lepší informovanosti 

Evropské komise o jejich názorech ještě před zahájením legislativního procesu. 

VR v tomto procesu hraje důležitou roli, protože stanovuje kritéria výběru 

účastníků pro jednotlivá jednání.136 José Barosso na plenárním zasedání VR 

v říjnu 2005 v této souvislosti prohlásil: „Jsem přesvědčen, že Výbor regionů je 

nepostradatelný pilíř ustavený Smlouvami, aby zajistil naše (Evropské komise, 

pozn. aut.) spojení s místní a regionální realitou (...).“137 

Souhrnně lze dnes označit vztah VR a Evropské komise za konstruktivní a 

z obou stran aktivní.  

 

 
                                                 
132 Existuje i zcela protikladný názor – VR by se neměl snažit svými stanovisky pokrýt co nejvíce 
témat na úkor kvality jeho názorů, naopak by se měl soustředit na několik vybraných oblastí, a 
v rámci nich produkovat stanoviska kvalitnější. (Loughlin 1997, Jeffery 2004) Viz. závěr práce. 
133 Tehdejší předseda VR Peter Straub v Tiskovém prohlášení VR z 4. dubna 2005.  
134 DG pro regionální politiku viz. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm. 
135 Více informací o projektu „Open Days“ viz. 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/index.cfm. (16. dubna 2006) 
136 Viz. Dialogue between the European Commission and the Associations of Regional and Local 
Authorities http://www.cor.eu.int/en/activities/dialogue_association.htm (18. dubna 2006). 
137 Committee of the Regions Impact Assessment Report 2004, 41. 
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3.4.2 Evropský parlament 

 

Naopak vztah VR s Evropským parlamentem byl dlouho dobu velmi 

rezervovaný a nejednoznačný, protože oba aktéři byli zároveň „potencionálními 

spojenci i protivníky“. (Christiansen, Lintner 2005: 9)  

Evropský parlament myšlenku zastoupení regionů a místních samospráv 

v systému EU z počátku aktivně podporoval.138 Jeho návrh v podobě projektu 

„Smlouvy o Evropské unii“ z roku 1984, prezentovaný Altiero Spinellim,139 

významně přispěl k ustavení Konzultativní rady regionálních a místních 

samospráv v roce 1988, která byla předchůdcem VR. (Defoort 2002: 9) Skutečný 

vznik VR a spekulace o jeho více či méně ambiciózním budoucím vývoji140 ale 

připadly na přelom 80. a 90. let, kdy EP prodělával svůj vlastní zásadní vývoj 

v otázce pravomocí. Proto ustavení VR doprovázely obavy, že nový orgán bude 

jen duplikovat jeho práci, konkurovat mu – oba byli totiž vytvořeni s podobným 

cílem, tj. přenést EU blíže občanům – a případně se dokonce pokusí Evropský 

parlament úplně marginalizovat ve svůj prospěch. (Armstrong 2003: 16)  

Přestože se v roce 1993 Evropský parlament usnesl, že je třeba „udržovat 

přímý a stálý kontakt s Výborem regionů“ a že „stanoviska tohoto Výboru budou 

oficiálně předávána i jemu, nejen Radě a Komisi“ (Blanke 2002: 11) a tehdejší 

předseda Evropského parlamentu, Egon Klepsch, se stejně jako předseda 

Evropské komise osobně zúčastnil slavnostního ustavujícího zasedání VR v roce 

1994, (Key dates 2004: 6) zvítězil záhy skeptický pohled na roli nového orgánu a 

vzájemná komunikace a spolupráce byla z počátku velmi omezená. 

 Ačkoliv bývalý předseda Evropského parlamentu Klaus Hänsch v červenci 

1995 pozdravil VR na jeho plenárním zasedání jako „významné politické 

shromáždění“ a prohlásil, že VR a Evropský parlament „nejsou soupeři,             

ale vzájemně se doplňující partneři“ (obě citace Key dates: 8), nepodařilo se 

                                                 
138 Viz. kapitola 1.1 (Vývoj do začátku 90. let a vznik VR). 
139 Záměrem tohoto plánu byla revize zakládajících Římských smluv s cílem dosáhnout zásadního 
pokroku ve vývoji evropské integrace. Ačkoliv tento návrh nebyl přijat, inspiroval další vývoj EU 
v 90. letech, zdroj: http://www.historiasiglo20.org/europe/traroma.htm (16. dubna 2006). 
140 Např. Loughlin (1997: 160) upozorňuje, že se očekávalo, že by se VR mohl začít chovat jako 
„miniaturní Evropský parlament“. 
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situaci, ani přes další pozitivní signály,141 v průběhu prvního mandátu VR v letech 

1994-1998 výrazně zlepšit. Teprve když získal Evropský parlament stabilně větší 

rozhodovací pravomoci a z toho plynoucí sebevědomí, došlo k výraznému 

zklidnění situace. Nárůst pravomocí VR naopak nebyl oproti očekáváním tak 

zásadní, a proto přestal být vnímán jako možný konkurent. 

Důležitou událostí byla první oficiální schůzka tehdejšího předsedy VR, 

Jose Chaberta a předsedkyně Evropského parlamentu, Nicole Fontaine, v březnu 

2000. Zde oba nejvyšší představitelé zdůraznili potřebu vzájemné spolupráce a 

zároveň se dohodli, že podpoří prohloubení vzájemných vztahů prostřednictvím 

pravidelných schůzek mezi představiteli jednotlivých výborů Evropského 

parlamentu a zpravodaji VR.  

Právo konzultovat VR dané Amsterdamskou smlouvou142 využil Evropský 

parlament poprvé až v roce 2002. (Key dates: 21) Na svém plenárním zasedání 

13.-14. března 2002 přijal VR stanovisko k otázce rozdělení pravomocí mezi EU, 

členské státy, regiony a místní orgány, o které jej Evropský parlament požádal.143 

U příležitosti 10. výročí ustavení VR v roce 2004 zdůraznil předseda Evropského 

parlamentu, Josep Borrell, své přesvědčení, že toto právo bude v budoucnu 

využíváno častěji. (CoR as seen by European Leaders: 4)  

V lednu 2003 vydal Evropský parlament dokument (European Parliament 

2003), ve kterém se vyjádřil k reformě VR navrhované Konventem, když potvrdil 

význam přítomnosti VR a zahrnutí regionů a místních samospráv do systému EU 

a také podpořil jeho posílení, především možnost podat žalobu u Evropského 

soudního dvora. 

Stejně jako Evropská komise má dnes Evropský parlament podle JŘ 

možnost účastnit se prostřednictvím svých členů a zástupců jednání VR na 

různých úrovních (účast na jednání pracovních komisí, spolupráce zpravodajů, 

přítomnost na plenárních zasedáních), totéž platí pro VR. K posilování spolupráce 

dochází také díky zvýšené činnosti politických stran v rámci VR.144  

                                                 
141 Např. v roce 1996 zorganizoval Evropský parlament z iniciativy svého Výboru pro regionální 
politiku spolu s VR Konferenci regionálních a místních samospráv, u jejíž příležitosti se vyjádřil 
pro posílení role VR. (Defoort 2002: 21) 
142 Viz. kapitola 1.2.2 (Amsterdamská smlouva). 
143 VR přijal dokument CdR 466/2001: Draft Report of the European Parliament on the division of 
powers between the European Union and the Member States. 
144 Viz. kapitola 2.1 (Členové VR). 
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Nicméně vzájemné vztahy v poslední době poznamenaly dva spory. 

(Schmuck 2004) První konflikt se rozpoutal o používání zasedacího sálu v budově 

Evropského parlamentu v Bruselu. Vzhledem k tomu, že VR nemá ve své vlastní 

budově dostatečně velké prostory pro konání plenárního zasedání, využívá k nim 

dlouhodobě sál v budově Evropské parlamentu v době, kdy ten zasedá ve 

Štrasburku.145 Evropský parlament ale začal trvat na tom, aby VR využíval jeho 

sál pouze výjimečně.  

Druhý konflikt se týkal finančních otázek – Evropský parlament odložil 

schválení rozpočtu, které mělo proběhnout podle pravidelného harmonogramu v 

dubnu 2003 kvůli nesrovnalostem v účetnictví VR – tisk spekuloval dokonce o 

finančním podvodu. Případ prošetřil také Evropský účetní dvůr a výsledkem bylo 

zjištění, že došlo k administrativním nesrovnalostem ve třech případech 

proplácení cestovních nákladů a jednou při výrobě propagačního materiálu. 

Rozpočet byl proto dodatečně schválen s tím, že se nový generální tajemník, 

Gerhard Stahl zavázal, že učiní všechna potřebná opatření k tomu, aby do 

budoucna žádné další účetní nepřesnosti nevznikaly.146 

Tyto konflikty podle Schmucka (2004: 107) jasně dokumentují, že mezi 

Evropským parlamentem a VR stále existuje zřetelně rozpoznatelná rivalita. 

 

3.4.3 Rada ministrů 

 

S Radou ministrů má VR jasně nejsložitější vztah. (např. Loughlin 1997: 

161; Christiansen, Lintner 2005: 9) Rada ministrů reprezentuje členské státy jako 

celky a jejich zájmy, VR naproti tomu zastupuje nižší než státní celky. Vztah 

Rady ministrů k VR tak vyplývá z přístupů jednotlivých zemí k regionální 

problematice. Některé země se silnou regionální tradicí vysílají podle čl. 146 

Smlouvy z Nice regionální zástupce dokonce jako své zástupce do Rady ministrů 

(např. Německo), v některých teprve probíhají, nebo nedávno proběhly reformy 

státní správy směrem k decentralizaci (většina států, které přistoupily v roce 

2004), jiné nemají regionální strukturu vůbec (Lucembursko). 

                                                 
145 Viz. kapitola 3.4.5 (Vztahy VR s Hospodářským a sociálním výborem). 
146 Tato medializovaná událost pochopitelně nepoškodila jen vzájemné vztahy VR s Evropským 
parlamentem, ale také celkový obraz VR na veřejnosti. 
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Možnost vylepšit vzájemné vztahy tak má VR v kontaktu s konkrétní 

předsednickou zemí EU,147 např. na pravidelných každoročních zasedáních VR 

mimo Brusel, které předsednická země hostí. (Hrbek 2000: 471)  

Krokem vpřed ve vzájemných vztazích byla organizace vztahů mezi VR a 

Oddělením F Generálního sekretariátu Rady ministrů s cílem zajistit pravidelnou a 

bezproblémovou vzájemnou výměnu informací, celkově je ale možné pohled 

Rady ministrů na VR popsat slovy „laskavého nezájmu“ (benign indiference) 

(Defoort 2002: 22). Rada ministrů také nevypracovává žádnou zprávu, která by 

hodnotila, zda byly názory VR skutečně brány v úvahu. 

 

3.4.4 Hospodářský a sociální výbor 

 

Vztahy VR s Hospodářským a sociálním výborem výrazně byly a dodnes 

částečně jsou poznamenány původními ustanoveními Maastrichtské smlouvy o 

společném administrativním a rozpočtovém zázemí a o analogické struktuře obou 

orgánů – oba měli stejný počet členů s totožným podílem jednotlivých zemí.148 

Za těchto okolností bylo pro VR velmi obtížné najít svou vlastní identitu 

(Loughlin 1997: 157) a pro Hospodářský a sociální výbor naopak znamenalo 

vytvoření VR možnou konkurenci vzhledem k uvedené počáteční podobnosti 

mezi oběma orgány – Dinan je dokonce nazývá „sestrami“. (Dinan 2005: 312) 

Napjatá situace vyvrcholila dokonce stávkou zaměstnanců sekretariátu 

Hospodářského a sociálního výboru na podzim roku 1995 (Dinan 2005: 308). 

Z původních prostor v Rue Ravenstein, se proto VR v roce 1996 přestěhoval       

do Rue Belliard č. 79, tzv. Ardenne Building. V červnu 2000 následovalo další 

stěhování, tentokrát do Rue Montoyer. Tyto prostory se ale ukázaly jako 

nevyhovující, a proto se v létě 2004 VR přestěhoval do zrenovované budovy, 

která dříve bývala sídlem Evropského parlamentu, v Rue Belliard č.101.149          

                                                 
147 Např. úzké kontakty navázal VR s Belgií v době jejího předsednictví v druhé polovině roku 
2001. (Schmuck 2002: 101). 
148 Viz. kapitola 1.2.1 (Maastrichtská smlouva).  
149 Budova především odpovídá zvýšeným potřebám obou poradních orgánů s ohledem na 
rozšíření EU v roce 2004, které znamenalo nejen růst počtu řádných členů VR o 95 osob, ale stejně 
tak nárůst počtu potřebných úředníků, zejména překladatelů a tlumočníků. viz. článek Du coût et 
de l'emplacement des bureaux européens a Tiskové prohlášení VR z 2. března 2005. 
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O budovu i část sekretariátu se VR dnes opět dělí s Hospodářským a sociálním 

výborem.150 

Situaci mezitím výrazně zklidnila Amsterdamská smlouva, která přiznala 

VR větší autonomii,151 a tak dnes oba orgány sdílejí administrativní zázemí bez 

zásadních problémů. Vzájemné vztahy podpořila také dohoda o spolupráci, kterou 

3. července 1999 podepsali tehdejší předseda VR Manfred Dammeyer a 

předsedkyně Hospodářského a sociálního výboru, Beatrice Rangoni Machiavelli. 

(Key dates: 14) 

 

3.4.5 Organizace místních a regionálních samospráv  

 

Je třeba si uvědomit, že VR je jen jednou z možností, jak mohou regiony a 

místní samosprávy působit na rozhodování v EU. Mezi další možné „kanály“ 

(channels), které mohou využít, patří přímý kontakt s Evropskou komisí, práce 

bruselských zastoupení a kanceláří,152 obecné vytváření formálních i neformálních 

aliancí a nepřímé ovlivnění evropské úrovně prostřednictvím tlaku na domácí 

vlády.153 (Bomberg 1996) 

VR je formálně přímým kanálem číslo jedna a skutečně se snaží převzít 

roli nejdůležitějšího prostředníka nejen přímo mezi úrovní EU a regiony a 

místními samosprávami, ale také jejich formálními aliancemi – v podobě 

nejrůznějších unii, asociací, sdružení a organizací v čele např. se skupinou 

REGLEG, Radou evropských obcí a regionů nebo Shromážděním evropských 

regionů154 – a usiluje o jejich „zastřešení“. (Christiansen, Lintner 2005: 9) Část 

těchto aliancí ale takové záměry odmítá s poukazem na to, že VR by měl mít 

pouze „doplňkovou“ (complementary) a „pomocnou“ (auxiliary) funkci. 

(Christiansen, Lintner 2005: 9)  

                                                 
150 Viz. kapitola 2.3.1 (Generální sekretariát VR). Ani tato nová budova ale nemá dostatečné 
prostory pro plenární zasedání VR, proto se tyto dále konají v budově Evropského parlamentu 
(Paul-Henri Spaak Building), nebo kvůli sporům s Evropským parlamentem – viz. kapitola 3.4.2 
také v budově Evropské komise (Charlemagne building).  
151 Viz. kapitola 1.2.2 (Amsterdamská smlouva). 
152 V současné době se v Bruselu nachází asi 250 zastoupení regionů a místních samospráv. Zdroj: 
Newsletter of the Committee of the Regions No. 50. 
153 Nejvýrazněji toto právo uplatňují země, ve kterých dochází ke jmenování zástupců místních a 
regionálních samospráv jako zástupců do Rady ministrů – viz. kapitola 1.2.1, především 
v Německu, Belgii a Rakousku. (Jeffery 2004: 6) K tomuto tématu také viz. Hooghe, Marks 1996. 
154 Viz. kapitola 1.1 (Vývoj do začátku 90. let a vznik VR).  
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Tím vzniká do značné míry ambivalentní vztah. Zatímco pro některé 

„slabší“ regiony a místní samosprávy155 je VR vítaným a jedinečným způsobem, 

jak prosazovat své zájmy, naopak regiony „silnější“ jsou podobou, v jaké byl VR 

ustaven i jeho následným vývojem zklamány.156 Ve formálně slabém VR 

s neurčitou perspektivou nespatřují dostatečné zázemí pro své potřeby a 

požadavky, a proto za stávajících okolností chtějí raději rozvíjet přímé vztahy 

s ostatními institucemi EU a hledat další cesty, jak ovlivňovat rozhodování v EU. 

V důsledku takového jednání paradoxně dochází k ještě většímu oslabení VR. 

(Mittag 2000: 81) Přitom právě zachování přízně „silných“ samospráv považuje 

Warleigh (2002: 187) za jeden ze základních předpokladů dalšího rozvoje role VR 

v systému EU. Uspokojivou odpověď, jak se dostat z tohoto „začarovaného 

kruhu“ se zatím nalézt nepodařilo.157 

 

3.5 Hodnocení celkového vlivu VR na rozhodovací proces  

 

Ze skutečností uvedených v předchozích kapitolách práce je zřejmé, že 

jako poradní orgán má VR pouze omezený vliv na přijímání rozhodnutí EU. 

Přesnou míru tohoto vlivu ale není možné jednoznačně stanovit. Hlavní 

překážkou je skutečnost, že neexistuje žádný ucelený formální mechanismus 

zpětné vazby (Armstrong 2003: 14), který by hodnotil dopad jednotlivých 

stanovisek VR v dalším průběhu legislativního procesu. 

 Nicméně se dá posoudit přinejmenším vliv VR na činnost Evropské 

komise, která dvakrát ročně vydává hodnotící zprávu na toto téma.158 Z těchto 

zpráv je patrné, že nejvíce zohledňuje Evropská komise názory VR v oblastech 

regionální politiky, strukturálních fondů, ekonomiky a zaměstnanosti. Naopak je 

tomu v případě zemědělství, životního prostředí a kultury. (Christiansen, Lintner 

2005: 10) Podle Christiansena se tak děje ze dvou důvodů. Za prvé, VR nemá tak 

dobrý přístup k odborné asistenci v oblastech, kde je jí třeba, a proto například u 

témat techničtějšího rázu potřebná odbornost stanoviskům VR chybí. Za druhé je 

                                                 
155 Viz. kapitola 2.1 (Členové VR). 
156 Markantní je zklamání Německa (Blanke 2002: 8-9) a Skupiny REGLEG (Jeffery 2004: 9). 
157 Některé návrhy viz. závěr práce. 
158 Viz. kapitola 3.4.1 (Vztahy VR s Evropskou komisí). 
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to dáno preferencemi členů VR, kteří věnují větší pozornost těm tématům, které 

ovlivní konkrétní regionální nebo místní orgán, jehož zájmy reprezentují. 

S určitými obtížemi lze míru vlivu VR hodnotit na základě srovnávání 

původních návrhů Evropské komise, jednotlivých stanovisek VR a konečného 

dokumentu, který byl přijat Radou ministrů. Právě o takové hodnocení 

konkrétního dopadu jednotlivých stanovisek se pokusil ve své práci Yves Defoort. 

(2002: 33-45) Pro svůj výzkum zvolil časově omezené období (prosinec 1997 až 

prosinec 2000). Výsledkem bylo zjištění, že prosadit svůj názor se VR ve 

sledovaném období podařilo prosadit je v omezeném počtu případů. 159 

Z pěti tematických kategorií, které si autor stanovil, si VR nejlépe vedl 

v oblasti hospodářství a zaměstnanosti, naopak nejméně dosáhl v sociálních 

(vzdělání, kultura a zdraví) a institucionálních otázkách. Ačkoliv VR tradičně 

považuje za důležitou oblast životní prostředí, nepodařilo se mu ve sledovaném 

období prosadit mnoho ze svých názorů. K podobnému závěru dospěl autor také 

v otázce rozšíření EU – sledované období bylo pro VR charakteristické výraznou 

aktivitou v této oblasti, ale vliv VR byl opět minimální. 

 Tuto skutečnost si autor vysvětluje následovně: „Vzhledem k tomu, že 

Evropská komise je hlavním kanálem, prostřednictvím kterého může VR 

prosazovat svůj vliv, není překvapující, že oblasti, které považuje pro regiony za 

nejdůležitější, se kryjí s oblastmi, ve kterých mají stanoviska VR největší dopad.“ 

(Defoort 2002: 45) 

Blanke (2002: 12) tvrdí, že z analýzy dosavadní praxe vyplývá, že celkový 

vliv VR na rozhodovací proces EU lze zatím považovat za „skromný“. Warleigh 

(1997: 103) naopak odkazuje na optimističtější analýzu založenou na vlastních 

materiálech VR za první dva roky jeho existence, ve které se uvádí, že VR 

dokázal alespoň částečně prosadit svůj názor ve 40 případech z 65 stanovisek, 

které ve sledovaném období (do ledna 1996) vydal. Podrobnější informace o 

metodě analýzy ale nejsou uvedeny.  

                                                 
159 Defoort sám připouští, že toto hodnocení naráží na řadu překážek, které v konečném důsledku 
mohou značně ovlivnit jeho vypovídající hodnotu – např. nelze garantovat, že změny, které 
Evropská komise přijala, vycházely skutečně z návrhu VR, a ne ze zcela jiného zdroje; stejně 
mohou být zavádějící formulace, které Evropská komise ve svém hodnocení používá – ačkoliv 
v určitém bodě s názorem VR oficiálně souhlasí, neznamená to, že se jím také v praxi řídí apod. 



 53 

Naopak Jeffery (2004: 5) se vyjadřuje v tomto směru velmi radikálně, 

když tvrdí, že „Rada ministrů a Evropský parlament Výbor regionů nikdy 

neposlouchají a Evropská komise to jen předstírá.“ Tento názor je však 

v literatuře spíše výjimečný, většina autorů se shoduje, že VR skutečně dokáže 

alespoň některé ze svých názorů prosadit. Christiansen a Lintner (2005: 19) 

uvádějí praktické příklady – např. v roce 2005 zasáhl VR stanoviskem z vlastní 

iniciativy do projednávání návrhu Evropské komise, který se týkal financování 

regionálních letišť. V souladu s návrhem VR byla přijata mírnější opatření pro 

letiště znevýhodněných a okrajových regionů, nejmenší letiště pak úpravou vůbec 

zasažena nebyla. Naopak, nepodařilo se prosadit jiné z připomínek VR k tomuto 

návrhu – např. byla omezena možnost financování ze strany státu, což by mohlo, 

podle VR, vést k závažným komplikacím v rozpočtu malých letišť. Řadu dalších 

podobných příkladů lze nalézt v uvedené Defoortově práci (2002). 

Efektivitu činnosti VR nelze ovšem hodnotit pouze na základě vlivu 

jednotlivých stanovisek, které předloží, ale také v rámci dlouhodobých efektů jeho 

existence a aktivit na činnost EU v nejširším slova smyslu.  

 Za prvé, VR poskytuje potřebné forum pro diskuzi mezi regionálními a 

místními samosprávami a jejich organizacemi, které přispívá k lepšímu 

vzájemnému porozumění, vytváření společných vizí a aliancí a řešení problémů. 

Dává také prostor těm reprezentacím, které by bez existence VR měly omezenou 

možnost vyjádření nebo navazování kontaktů s ostatními. (Welch 2006: 18) 

 Za druhé, Dinan (2005: 312) upozorňuje, že význam VR nespočívá jen 

v zastupování samospráv na evropské úrovni, ale zároveň v úsilí podpořit 

decentralizaci v jednotlivých členských zemích.160 

A za třetí, existence VR sama o sobě znamená významný, jakkoliv kvůli 

omezeným pravomocem do určité míry symbolický, krok v procesu evropské 

integrace a trvalá přítomnost takového orgánu ve struktuře Unie je důležitým 

faktorem při naplňování původní vize systému více úrovní vlády (multilevel 

governance). (Christiansen, Lintner 2005: 11). 

 

                                                 
160 Např. důležitou roli v tomto směru hrál VR v procesu přípravy rozšíření EU v roce 2004, když 
prostřednictvím kontaktních skupin spolupracoval s představiteli místních a regionálních 
samospráv v kandidátských zemích. 
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Závěr  

 
Je tedy VR „spíše nákladným diskusním klubem než efektivním poradním 

orgánem“? (Kvapilová 2004) 

Na základě faktů uvedených v předchozích kapitolách práce je zřejmé, že 

VR se stal určitým stabilním vyjádřením účasti regionálních a místních samospráv 

v evropském rozhodovacím procesu a konkrétní možností, jak zastupovat jejich 

zájmy a názory. VR se ale dlouhodobě potýká s řadou problémů, které mají menší 

či větší vliv na jeho činnost. 

Především je to fakt, že pravomoc VR je omezena na roli čistě poradní.161 

Za druhé, členové VR nejsou přímo voleni, ale jmenováni – navíc podle různých 

metod a proto je zastoupení nerovnoměrné a VR je vnitřně nehomogenní, což 

s sebou přináší praktické komplikace.162 A konečně přetrvávají problematické 

vztahy s dalšími institucemi (Evropský parlament) a orgány EU (Hospodářský a 

sociální výbor), se kterými by měl VR ve vlastním zájmu co nejvíce 

spolupracovat.163 Proto řada členů VR inklinuje k využívání jiných cest, jak 

ovlivňovat rozhodovací proces v EU, což ve svém důsledku VR dále oslabuje.164 

Možnost alespoň částečně zlepšit své postavení dává VR Smlouva o 

Ústavě pro Evropu.165 Vzhledem k tomu, že její další osud je zatím nejistý, musí 

se VR zaměřit na rozvíjení svých aktivit v rámci mantinelů daných současnou 

smluvní úpravou.166 I tak může dosáhnout značného zlepšení. 

VR by měl především využít své současné „unikátní pozice“ (Armstrong 

2003: 17) k prohloubení mezinistitucionálního dialogu, v němž má v některých 

směrech dosud značné rezervy a také k intenzifikaci úsilí v navazování nových a 

prohlubování stávajících vztahů s partnery na úrovni samospráv, které formálně 

zastupuje. VR by těmto partnerům měl poskytnout maximální prostor pro 

vyjádření, koordinovat jejich aktivity a zahrnout jejich názory do dokumentů, 

které vydává.  

                                                 
161 Viz. kapitola 3.1 (pravomoci VR), kapitola 1.2 (zakotvení VR v jednotlivých Smlouvách). 
162 Podrobněji o nehomogenním složení VR viz. kapitola 2.1. 
163 O vzájemných vztazích VR s dalšími aktéry viz. kapitola 3.4. 
164 O dalších způsobech, jak mohou samosprávy ovlivňovat rozhodování v EU viz. kapitola 3.4.6. 
165 Pro konkrétní změny, které Smlouva o Ústavě pro Evropu zavádí viz. kapitola 1.2.4. 
166 S tím souhlasí i sám VR. Viz. Usnesení Výboru regionů k „Politickým cílům Výboru regionů 
pro období 2006-2008“. 
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V literatuře se také velmi často objevuje doporučení (např. Jeffery 2004, 

Armstrong 2003), aby VR především omezil okruh vydávaných stanovisek         

na několik prioritních oblastí. Mohl by tak mnohem efektivněji soustředit své, 

přece jen omezené, administrativní zdroje.167  

Důležitým faktorem, na kterém musí VR dále pracovat, je zajištění kvality 

obsahu svých stanovisek, která budou podložena dalšími studiemi a 

přesvědčivými kvalitativními nebo kvantitativními údaji. Důraz na takové 

zkvalitnění, i při logicky menším rozsahu témat, které tak při stávajícím 

administrativním zajištění bude VR schopen zpracovat, může být dalším krokem 

na cestě k tomu, aby se dokumenty VR staly nepostradatelnými odbornými názory 

a VR respektovaným a při přípravě evropské legislativy neopomenutelným fórem.  

Zásadní je pro VR také vztah s médii. (např. Warleigh 2002: 184) Právě 

pozitivní obraz VR v médiích, poskytování pravidelných informací o jeho činnosti 

a vhodná prezentace výsledků jeho činnosti široké veřejnosti, může posílit vědomí 

občanů členských států EU a následně i ostatních evropských institucí o jeho 

významu. V této oblasti musí nejaktivněji působit předseda VR jako hlavní vnější 

reprezentant VR podporovaný sekretariátem VR, který by měl zajišťovat např. 

přípravu informačních materiálů nebo obsah oficiálních webových stránek. I když 

v tomto směru VR nesporně vyvíjí aktivitu už dnes, např. setkávání předsedy a 

představitelů VR se zástupci členských států, nejrůznějších sdružení samospráv, 

regionů a obcí atd. a jejich výsledky jsou prezentovány, jak bylo uvedeno 

v předchozích částech práce, zatím má VR v této oblasti zřetelné rezervy.168 

Aby VR nebyl vnímán jen jako „jeden z dalších orgánů v Bruselu“ 

(Christiansen, Lintner 2005: 9), který je příliš vzdálený od občanů, ale naopak ten, 

který je lidem v souladu s původní vizí skutečně „blízko“, musí oslovit co nejširší 

veřejnost tím, že naváže přímý kontakt s občany a „jejich“ příslušnými místními a 

regionálními orgány a bude s nimi spolupracovat strukturovaněji a systematičtěji. 

Při počtu a rozmanitosti takových orgánů v EU to zcela jistě není snadný úkol. 

Velmi podstatné je také vytvoření fungující zpětné vazby činnosti VR. Bez 

ní si může VR udělat jen velmi omezenou formální představu, jak bylo to které 

stanovisko přijato, jestli se jím ostatní instituce zabývaly, jaká opatření na jeho 

                                                 
167 Toho je si VR vědom, viz. Committee of the Regions Impact Assessment Report 2004. 
168 Viz. kapitola 2.2.3 (Předseda VR). 
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základě provedly atd. Sám VR si je tohoto základního nedostatku vědom a usiluje 

o zavedení podobného systému hodnotících zpráv, který v současné době 

poskytuje Evropská komise, také ve vztahu s dalšími institucemi EU.169 Díky jim 

by mohl VR do budoucna koncipovat svá stanoviska mnohem promyšleněji a 

efektivněji. 

Všechna uvedená opatření mohou napomoci VR získat větší vliv i za 

stávající situace, což může VR pomoci překlenout období, než bude jeho 

postavení posíleno formálně některou z dalších novelizací Smluv.  

Věřím, že se mi v předchozích kapitolách podařilo naplnit základní cíle 

této bakalářské práce, tj. podrobně představit VR jako relativně nový, unikátní 

orgán struktury Evropské unie, přiblížit jeho práci, zhodnotit jeho postavení a vliv 

na evropský rozhodovací proces, identifikovat jeho silné i slabé stránky v celém 

spektru témat a navrhnout opatření, která by mohla tento stav zlepšit. 

Ustavení VR bylo z hlediska regionů a místních samospráv skutečným 

průlomem (Loughlin 1997: 157) v historii evropské integrace. Ačkoliv se od roku 

1994 zatím nepodařilo naplnit všechny ambiciózní požadavky a pozitivní 

očekávání rychlého a hladkého vývoje VR směrem k silnému obhájci zájmů 

samospráv, vzhledem k tomu, že institucionální systém EU dosud nebyl a zřejmě 

ani v budoucnu nebude statický, existuje reálný předpoklad, že dříve nebo později 

se uskutečnění těchto svých ambicí může VR může dočkat. 

 

                                                 
169 Committee of the Regions Impact Assessment Report 2004, 43. 
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Příloha č. 1 Vymezení pojmů použitých v této práci (přehled) 

 

 

Pojmy „Evropská unie“ (EU, Unie) a „Evropská společenství“ (ES) jsou 

v této práci pro přehlednost používány následujícím způsobem: ES pro označení 

celého integračního uskupení do přijetí Maastrichtské smlouvy, EU po jejím 

přijetí s tím, že VR disponuje pravomocemi pouze v rámci tzv. I. pilíře, tj. de 

facto v rámci „Evropského společenství“. 

 

Název „Evropský parlament“ získalo Evropské parlamentní shromáždění 

na základě politických dohod v roce 1962, oficiálně byl tento název zakotven až v 

Jednotného evropského aktu (Pitrová 1999: 55). V práci je pojem „Evropský 

parlament“ používán pro toto shromáždění už po roce 1962. 

 

Název „Komise“ označuje Komisi Evropského hospodářského 

společenství. Maastrichtskou smlouvou byla její působnost rozšířena na všechny 

tři pilíře, a proto byla přejmenována na „Evropskou komisi“ (EK). (Pitrová 1999: 

46) Tento rozdíl je v práci důsledně zachován. 

 

 Maastrichtskou smlouvou byl název „Rada ministrů“ nahrazen názvem 

„Rada Evropské unie“, který měl vyjadřovat její roli ve všech pilířích EU. 

(Pitrová 1999: 97) Pojem „Rada ministrů“ je však stále běžně používá, aby se 

instituce lépe odlišila od „Evropské rady“. Tak tomu je i v této práci. 

 

Pro přehlednost jsou v této práci jednotlivé smlouvy označovány podle 

místa vzniku – Smlouva o Evropské unii jako „Maastrichtská smlouva“, dále 

Smlouva o založení Evropského společenství jako „Amsterdamská smlouva“ a 

konečně „Smlouva z Nice“. 
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Příloha č. 2 

 
Tabulka: Počet řádných členů Výboru regionů podle Maastrichtské smlouvy 
 
 

Členská země EU 
počet řádných 

členů VR 

Lucembursko 6 

Dánsko, Irsko 9 

Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko 12 

Španělsko 21 

Francie, Itálie, Německo, Velká Británie 24 

CELKEM 189 

 
 
Zdroj: Maastrichtská smlouva, čl. 198a. 
http://www2.euroskop.cz/data/files/10/D542A3EA-D7D7-4A7A-B5DF-
ECFD1343F8D.pdf 
(21.ledna 2006) 
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Příloha č. 3 
 
Tabulka: Počet řádných členů Výboru regionů podle Amsterdamské smlouvy 
 
 

Členská země EU 
počet řádných 

členů VR 

Lucembursko 6 

Dánsko, Finsko, Irsko 9 

Belgie, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Švédsko 12 

Španělsko 21 

Francie, Itálie, Německo, Velká Británie 24 

CELKEM 222 

 
 
Zdroj: Amsterdamská smlouva, čl. 263 (ex-čl. 198a). 
http://www2.euroskop.cz/data/files/9/1559471E-61B6-41C9-8517-
760F4952C7F0.pdf  
(21.ledna 2006) 
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Příloha č. 4 
 
Tabulka: Počet řádných členů Výboru regionů podle Smlouvy z Nice 
 
 

Členská země EU 
počet řádných 

členů VR 

Malta 5 

Kypr, Lucembursko 6 

Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko 7 

Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Slovensko 9 

Belgie, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Švédsko 

12 

Polsko, Španělsko 21 

Francie, Itálie, Německo, Velká Británie 24 

CELKEM 317 

 
 
Zdroj: Smlouva z Nice, čl. 263. 
http://www2.euroskop.cz/data/files/10/4E1686FA-9878-450C-AA50-
6AD435E86594.pdf (21.ledna 2006) 
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Příloha č. 5 
 
Tabulka: Příslušnost řádných členů Výboru regionů k politickým stranám 
 

Politicky zařazení Nezařazení 

Evropští liberální demokraté a reformisté (ALDE ) 49 

Evropská lidová strana (EPP) 116 

Strana evropských socialistů (PES) 115 

Unie pro Evropu národů – Evropská aliance (UEN-EA) 16 

celkem  296 

21 

CELKEM řádných členů VR 317 

 
 
Zdroj: Zpracováno podle seznamu členů VR k 11. dubna 2006, zdroj: Committee 
of the Regions: List of Members, http://cormembers.cor.eu.int/ (11.dubna 2006) 
 
 
Graf: Příslušnost řádných členů Výboru regionů k politickým stranám (v %) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Zpracováno podle seznamu členů VR k 11. dubna 2006, zdroj: Committee 
of the Regions: List of Members, http://cormembers.cor.eu.int/ (11.dubna 2006) 
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Příloha č. 6 
 
Tabulka: Počet míst jednotlivých členských zemí v předsednictvu Výboru 
regionů  
 
 

Členská země EU 
počet míst v 

předsednictvu  

Francie, Itálie, Německo, Polsko, Španělsko, 
Velká Británie 

3 

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, 
Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Švédsko 

2 

Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, 
Malta, Slovinsko 

1 

CELKEM 50 

 
 
Zdroj: Zpracováno podle Jednacího řádu Výboru regionů, 
http://www.asociacekraju.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450022&id_org=450022
&id=54570 (15. února 2006) 
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Příloha č. 7 
 
Tabulka: Předsedové Výboru regionů 1994 - 2008 
 
 

Funkční 
období 

Předseda Země Regionální/místní mandát 
Politická 

strana 

1994–1996  Jacques Blanc  Francie 
President of Languedoc-Roussillon 

Regional Council (Předseda regionální rady 
Languedoc-Roussillon) 

EPP 

1996–1998  
Pasqual Maragall 

I Mira  
Španělsko Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona  

(Starosta Barcelony) PES 

1998–2000  
Manfred 

Dammeyer  
Německo 

Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Ministr pro federální 
a evropské záležitosti země Severní Porýní - 

Vestfálsko) 

PES 

2000–2002  Jos Chabert  Belgie 

Ministre des Travaux Publics, du Transport, 
et de la Politique de Santé du gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale (Ministr 
pro veřejné práce, dopravu a politiku zdraví 
- regionální vláda hlavního města Bruselu)  

EPP 

2002–2004  Albert Bore  
Velká 

Británie 
Leader of Birmingham City Council     

(Starosta Birminghamu) PES 

2004–2006  Peter Straub  Německo 
Präsident des Landtages von Baden-

Württemberg (Předseda zemského sněmu 
Bádensko-Würtenbersko) 

EPP 

2006-2008 Michel Delebarre Francie Président de la Communauté urbaine de 
Dunkerque (Starosta města Dunkirk) PES 

 
1) Popis mandátu v jednotlivých jazycích byl zachován pro větší přesnost – překlad použitý pro 
doplnění neumožňuje přesně zachytit specifický model regionální a místní správy jednotlivých 
zemí. 
 
2) EPP: European People's Party - Evropská lidová strana 
  PES: Party of European Socialists - Strana evropských socialistů 
 
 
Zdroj: Zpracováno podle Committee of the Regions (2004) A political forum 
1994–2004, http://195.200.108.36/document/press/tribune_politique.pdf (11. 
dubna 2006) 
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Příloha č. 8 
 
Tabulka: Informovanost o existenci institucí a orgánů EU – kandidátské 
země, 2001 

 
 
Zdroj: Applicant countries Eurobarometer 2001. Public opinion in the countries applying 
for EU membership. Results summary, December 2001, p.14, 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/cceb/2001/aceb20011_summary.pdf 
(23. dubna 2006) 
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Příloha č. 9 
 
Tabulka: Informovanost o existenci institucí a orgánů EU – EU 15, 2004 
 
 
 

 
 
Zdroj: Standard Eurobarometer Spring 2004. Public opinion in the EU. Joint full 
report of Eurobarometer 61 and CC Eurobarometer 2004.1., p.69, 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb61/eb61_en.pdf  
(23. dubna 2006) 
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Příloha č. 10 
 
Tabulka: Informovanost o existenci institucí a orgánů EU – EU 15, nové 
členské státy, kandidátské země, 2004 
 
 

 
 
Použité zkratky: 
 
NMS: New Member States, nové členské státy od 1.května 2004 
CC: Candidate Countries, kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko, Turecko) 
EU 15: členské země EU do rozšíření 2004 
 
 
Zdroj: Standard Eurobarometer Spring 2004. Public opinion in the EU. Joint full 
report of Eurobarometer 61 and CC Eurobarometer 2004.1., p. 235 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb61/eb61_en.pdf 
(23.dubna 2006) 
 
 
 
 
 
 



 68 

Příloha č. 11 
 
Tabulka: Vymezení rozsahu kompetencí pracovních komisí Výboru regionů 
(období 2006-2008) 
 
 

Tematické oblasti pravomocí 
Pracovní komise 

povinné konzultace ostatní 

I. Komise pro politiku teritoriální 
soudržnosti (Commission for 
Territorial Cohesion, COTER)  

hospodářská, sociální a 
teritoriální soudržnost, 

strukturální fondy, politika 
měst, doprava, 

Transevropské dopravní sítě 

územní spolupráce, územní plánování 

II. Komise pro hospodářskou a 
sociální politiku (Commission for 
Economic and Social Policy, ECOS) 

zaměstnanost a sociální 
politika 

sociální ochrana, rovnost příležitostí, 
politika podnikání, hospodářská soutěž 

a zdanění, hospodářská a měnové 
politika, vnitřní trh 

III. Komise pro udržitelný rozvoj       
(Commission for Sustainable 
Development, DEVE)  

energetika a Transevropské 
energetické sítě, zdraví 

občanů, životní prostředí, 
přírodní zdroje, cestovní 

ruch 

Společná zemědělská politika, rozvoj 
venkova, rybolov, spotřebitelská 

politika, civilní ochrana 

IV. Komise pro kulturu, vzdělávání 
a výzkum (Commission for Culture, 
Education and Research, EDUC) 

kultura, mládež, vzdělávání, 
odborná příprava, 

Transevropské 
telekomunikační sítě 

kulturní rozmanitost, aktivní občanství, 
podpora menšinových jazyků, sport, 

celoživotní vzdělávání, výzkum a 
technologie včetně etických otázek, 
informační společnost, komunikační 

technologie a trh, audiovizuální 
průmysl a média 

V. Komise pro ústavní záležitosti, 
evropskou správu a prostor 
svobody, bezpečnosti a práva                  
(Commission for Constitutional 
Affairs, European Governance and the 
Area of Freedom, Security and Justice, 
CONST)  

_ _ _ 

Evropská integrace a úloha územních 
samospráv, provádění Smlouvy o EU, 
důsledky rozšíření, pravomoci EU a 

subsidiarita, decentralizace, evropská 
správa, charta základních práv, 
občanská práva, komunikační a 
informační politika EU, prostor 
svobody, bezpečnosti a práva, 

imigrační, azylová a vízová politika 

VI. Komise pro vnější vztahy a 
decentralizovanou samosprávu                               
(Commission for External Relations 
and Decentralised Cooperation, 
RELEX)  

_ _ _ 

proces rozšíření, vztahy s regiony a 
obcemi kandidátských a třetích zemí, 
evropsko-středomořské partnerství, 
severní dimenze Evropy, Balkán, 

decentralizovaná spolupráce a rozvoj, 
Světová obchodní organizace, 

spolupráce na vnějších hranicích Unie a 
politika sousedství. 

 
 
Zdroj: Zpracováno podle Návrhu plenárnímu shromáždění ve věci nových 
pravomocí a složení komisí Výboru regionů, CdR 385/2005, 
http://www.VR.eu.int/document/presentation/r_cdr385-2005_pt5_fin_nb_cs.pdf 
(12. března 2006) 
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Příloha č. 12 
 
Tabulka: Počet dokumentů přijatých VR (období 1994-2005) 
 
 

 
1) Jedná se o dokumenty nejrůznějšího typu, např. deklarace, usnesení, zprávy atd. 
2) Počet ostatních dokumentů nebyl uveden. 
 
Zdroj:  
Počet dokumentů vydaných v letech 1994 až 2003 zpracován podle A political 
forum 1994–2004, http://195.200.108.36/document/press/tribune_politique.pdf 
(11. dubna 2006). 
 
Počet dokumentů vydaných v letech 2004 a 2005 zpracován podle Update of 
Opinions adopted by the Committee of the Regions (by Commission) - 3rd four-
year term of office (2002-2006), CdR 112/2002 rev. November 2005, 
http://www.cor.eu.int/document/en/avis_parcomm_en.pdf  (9. dubna 2006). 
 
 
 
 
 

rok 
dokumenty vydané v rámci 

konzultace (povinné i 
nepovinné) 

dokumenty   z 
vlastní 

iniciativy 

ostatní 
dokumenty 1) celkem 

1994 21 6 0 27 
1995 12 26 0 38 
1996 25 18 4 47 
1997 36 30 6 72 
1998 30 16 4 50 
1999 40 30 9 79 
2000 46 25 8 79 
2001 49 23 11 83 
2002 44 10 4 58 
2003 49 8 11 68 

2004 51 7   - 2) 58 

2005 57 13 - 69 
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Příloha č. 13 
 
Schéma: Procedura konzultace 
 
 

 
 
 
 
Zdroj: ABC práva Evropských společenství (2001), Praha: Informační centrum 
Evropské unie, 72. 
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Příloha č. 14 
 
Schéma: Procedura spolupráce 
 
 

 
Zdroj: ABC práva Evropských společenství (2001), Praha: Informační centrum 
Evropské unie, 74. 



 72 

Příloha č. 15 
 
Schéma: Procedura spolurozhodování 
 
 

 
 
 
Zdroj: ABC práva Evropských společenství (2001), Praha: Informační centrum 
Evropské unie, 78. 
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Příloha č. 16 
 
Schéma: Účast Výboru regionů v rozhodovacím procesu EU (obecně) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zdroj: Upraveno podle Power Point Presentation of the Committee of the 
Regions, http://www.cor.eu.int/en/presentation/Role.htm (24. dubna 2006) 
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Resumé 
 

Estabilished by the Treaty of Maastricht, the Committee of the Regions 

(CoR) is an advisory body of the European Union which provides the sub-national 

authorities from the 25 Member States with formal direct access to the EU policy-

making process.  

The CoR has no legislative authority but is obliged to be consulted on a 

range of issues that concern local and regional government, such as economic and 

social cohesion, Trans-European networks, health, education, culture, 

employment policy etc. It can also issue Opinions on its own initiative. 

The body represents the level of goverment which is closest to people and 

its existence provides an important forum for the consultation of local and 

regional authorities according to the principle of subsidiarity. This fact is 

supposed to help to reduce the perceived democratic deficit of the EU, increase its 

legitimacy and make the EU policies and legislation become more appropriate and 

effective.  

Although it has come a long way since its estabilishment including a slow 

but steady increase of powers culminating in the (not yet ratified) Treaty 

estabilishing a Constitution for Europe its impact is still limited because the 

Opinions are not binding and there is no formal control mechanisms to ensure the 

other actors follow them. The CoR also suffers from internal cleavages, uneasy 

relationship with the other EU institutions and other limitations that arguably 

weaken its position and make the „stronger“ of regions look for different channels 

how to influence the EU process. 

This bachelor thesis focuses on three main topics. The first chapter briefly 

describes the general reasons and circumstances of the CoR´s inception and the 

framework of its existence given by the Treaties of Maastricht, Amsterdam, Nice 

and the Treaty estabilishing a Constitution for Europe.  

The second part provides more detailed information on its membership and 

organizational structure. The non-homogenous nature of the CoR and the 

selection method of the CoR Members are also discussed. 

The third part of the thesis investigates the CoR´s impact on EU decision-

making. It looks at the areas in which the CoR is consulted or can publish its own 
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Opinions. Following the detailed description of the way it works and the role it 

plays in the legislative procedures, there is a look at the relations between the CoR 

and other important actors. Finally, the thesis attempts to evaluate the 

effectiveness of the CoR´s work taking not only account of the Opinions it 

delivers, but also the more general and long-term effects of its activity.  

The conclusion of this thesis summarizes the CoR´s main identified 

weaknesses and strenghts and gives suggestions how to deal with the difficulties 

affecting its work to make its position stronger and more respected and to ensure 

its greater and continued influence over EU policy. 
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