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Úvod 

 

Soudní dvůr EU jako instituce mezinárodní organizace sui generis je vděčným a rozsáhlým 

tématem pro bádání vědců z oboru historie, politologie či mezinárodních vztahů a ani rozsáhlé 

právní analýzy zde nejsou výjimkou. I přes četnost vědeckých publikací však zaměření se na 

aspekty Soudního dvora jako správního soudu zůstává relativně stranou bližší analýzy, a to i 

v kontextu české právní vědy. Specifickým tématem Soudního dvora EU se v českém jazyce 

zabývají komplexní monografie o evropském právu jako celku, odborné práce věnované 

judikatuře SD EU ve vymezené oblasti nebo práce s přesahem do politologie rozebírající SD EU 

jako motor evropské integrace. 

Cílem této práce je analyzovat postavení Soudního dvora EU jako správního soudu, 

zejména vzhledem k definicím správního soudnictví konstruovat pojmové znaky a dále ověřit, 

zda vybraná instituce tyto znaky naplňuje nejen z historického pohledu, ale zejména k dnešnímu 

stavu.  

S přihlédnutím k tématu a cílům práce bude metodologicky použita deskriptivní, historická 

a komparativní (klasifikační, systémová) analýza vybraných právních předpisů, právních teorií a 

judikatury soudů Evropské unie, Francie a okrajově i České republiky. 

Vzhledem k rozsahu práce bude pozornost věnována pouze pro vymezení Soudního dvora 

EU jako správního soudu vzhledem k jednotlivcům, stranou pozornosti zůstane postavení 

členských států a subjektů vně unie v rámci unijního správního soudnictví. 

Výchozí logikou pro celkovou koncepci práce je dvojí pohled na Soudní dvůr EU jako 

správní soud, z pohledu soudního orgánu jako instituce (institucionální, organické hledisko) a 

dále z pohledu řízení, ve kterých má SD EU pravomoc rozhodnout (materiální hledisko).  

V případě institucionálního pohledu bude pozornost věnována otázce nastavení výchozího 

modelu soudnictví a jeho další vývoj a proměny. Hypotézou pro tuto část bude inspirační zdroj 

francouzské právní úpravy pro konstruování soudní instituce typu správního soudu v rámci EU. 

Dalším tématem bude rozdělení kompetencí mezi jednotlivé soudy tvořící ve svém souhrnu 

Soudní dvůr EU a dále jejich vývoj vzhledem k proběhlým reformám. Rozbor bude proveden 

vždy s ohledem na funkci správního soudu a dále s přihlédnutím k postavení jednotlivců. 

Z pohledu materiálního, stran pravomoci v řízeních, která před Soudním dvorem EU 

probíhají budou analyzována jednotlivá řízení spadající pod výchozí definice pojmu správní 

soudnictví. Hypotézou pro tuto část je otázka inspiračního zdroje opět ve francouzském systému 
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správního soudnictví a dále otázka právního postavení jednotlivců v unijním právu v průběhu 

času. 

Duální koncepci pohledu na Soudní dvůr EU odpovídá i členění diplomové práce, která se 

celkově skládá ze 4 kapitol. První část obsahuje úvodní definici pojmů správního soudnictví, 

v kontextu k právním řádům členských států i samotné EU, která je nezbytné pro výchozí 

vymezení tématu vzhledem k Soudnímu dvoru EU. Následuje druhá část práce, analyzující tento 

soud z pohledu institucionálního, jde o analýzu chronologických změn postavení Soudního dvora 

jako správního soudu s přihlédnutím k proběhlým reformám a jejich výsledkům. 

 Ve třetí části jsou rozboru podrobena vybraná řízení iniciovaná jednotlivci před Soudním 

dvorem EU spadající pod pojem správního soudnictví (řízení o žalobě na neplatnost, řízení o 

žalobě na nečinnosti, řízení o náhradě škody z mimosmluvní odpovědnosti EU) a otázky jejich 

vztahu k francouzské právní úpravě. Třetí část obsahuje rovněž úvahy de lege ferenda vzhledem 

k unijní úpravě, ale nezbytně i možné implikace pro český právní řád (zejména v oblasti náhrady 

škody). Čtvrtá část práce bude obsahovat závěry a celková shrnutí vzhledem k vymezeným 

tématům a cílům práce. 
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1 Pojem správního soudnictví 

1.1 Pojem správního soudnictví v kontextu jednotlivých právních řádů 

Definice obecného pojmu správního soudnictví je základním výchozím bodem pro jeho další 

zkoumání a analýzu jeho probíhajícího vývoje. Chápání správního soudnictví je však proměnlivé 

v čase i v místě, a ačkoli soudobé trendy globalizace přispívají ke sbližování právních řádů a 

institutů, správní soudnictví si zachovává v podstatné části svých definičních znaků otisk historie 

i právní kultury daného státu. 

Problematičnost konkrétního a určitého zastřešujícího vymezení správního soudnictví 

v globálním nebo alespoň evropském kontextu konstatuje ostatně i odborná literatura věnující se 

danému tématu
1
. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako vhodné shrnout vnímání pojmu 

správního soudnictví v českém právním řádu a dále v právu rakouském (německém) a 

francouzském, neboť jde o dva odlišné modely správního soudnictví, které měly vliv na právní 

systémy dalších zemí kontinentální Evropy, ale i systému Evropských společenství (dnešní 

Evropské unie). Nejedná se však o studii zabývající se do detailu charakteristikou různých 

modelů správního soudnictví, ale pouze o vymezení daného pojmu a jeho základní uchopení, 

které je dále nezbytné pro účely této práce. 

Východiskem v českém právu je již v ústavním pořádku Listina základních práv a svobod
2
, když 

v hlavě V. – právo na soudní a jinou právní ochranu, spec. čl. 36 odst. 2 stanoví, že: Kdo tvrdí, že 

byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby 

přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. V kontextu lidskoprávního 

katalogu není překvapením, že je důraz kladen na ochranu veřejných subjektivních práv
3
, která je 

poskytována jakékoli fyzické či právnické osobě. Obdobné chápání i pojetí obsahuje rovněž i 

úprava na úrovni běžných zákonů.  

Legální definici správního soudnictví v platném právu je možné nalézt v § 2 soudního řádu 

správního
4
: „Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům 

                                                 
1
 SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech 

Evropy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 29. a dále MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 

1996. s. 13. 
2
 Usnesení č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součástí ústavního pořádku České republiky. 
3
 Vhodnou definici veřejných subjektivních práv je možné nalézt v učebnici obecné části správního práva: 

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. s. 374 – 378., kde veřejná 

subjektivní práva lze chápat jako právní možnost daného subjektu chovat se určitým způsobem, vyjádřená 

a zaručená normami náležejícími do oblasti práva veřejného. 
4
 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
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fyzických i právnických osob … a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.“ 

Tato definice však není zcela bez výjimek
5
. 

České správní soudnictví v rámci ochrany veřejných subjektivních práv nezůstává pouze u řízení 

o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, ale dále poskytuje ochranu proti nečinnosti 

správního orgánu a konečně i ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením 

správního orgánu.
6
 

Definici prostřednictvím ochrany veřejných subjektivních práv uznává i doktrína, přičemž 

v rámci dalších charakteristik dává důraz i na kontrolní funkci, když hovoří o soudní kontrole 

veřejné správy, tj. rozhodovací činností nezávislých soudů nad činností veřejné správy.
7 

  

Soudní forma kontroly veřejné správy bývá z hlediska obsahového či předmětového považována 

za esenciální pro definici správního soudnictví i v publikacích, které se primárně zaměřují na 

aspekt ochrany subjektivních práv ve veřejné správě.
8
 

Nutno vytknout, že dalším aspektem k pojmu správního soudnictví je podle některých autorů 

chápání ve dvojím smyslu, funkčně jako samotná rozhodovací činnost nezávislých soudů a ve 

smyslu materiálním (nalézání práva, rozhodování právních sporů).
9
 

Historickým zdrojem pro vývoj československého, resp. českého správního soudnictví byl 

přirozeně rakouský právní systém. Na okraj, vzhledem k historickému vývoji právních řádů je 

vhodné dodat, že oblast správního soudnictví je historicky starší než oblast ústavního soudnictví. 

Rakouská ústava v hlavě VI. vcelku podrobně upravuje organizaci a působnost ústavního a 

správního soudnictví, přičemž obsahuje i funkční definici v čl. 129
10

 správního soudnictví jako 

kontroly zákonnosti veřejné správy. Z historického pohledu je zde patrný vliv chápání pojmu 

kontroly spíše ve smyslu instančně-správního dozoru než klasické soudní kontroly.
11

 

Německé správní soudnictví je na ústavní úrovni, tj. v Základním zákoně Spolkové republiky 

Německo definováno, obdobně jako v případě České republiky, prostřednictvím funkčního 

                                                 
5
 Ochrana veřejných subjektivních práv poskytovaná ve správním soudnictví ČR však není absolutní, limitem je 

jednak vyloučení z přezkumu určitých aktů (uvedených ve výčtu ustanovení § 70 soudního řádu správního nebo ve 

zvláštních zákonech) a dále rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních věcech, kde je soudní ochrana 

poskytována soustavou obecných soudů. 
6
 § 65 – 87 soudního řádu správního. 

7
 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. s. 367 a dále 

MAZANEC, Michal. Správní soudnictví., op. cit., s. 17, 18.  
8
 SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a 

efektivnost. V Praze: C.H. Beck, 2017. s. 382 – 384. 
9
 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část., op. cit., s. 367. 

10
 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví., op. cit., s. 141. 

11
 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1998. s. 101 – 111. 
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vymezení s důrazem na ochranu subjektivních práv, konkrétně formulací „je-li někdo veřejnou 

mocí poškozen ve svých právech, má možnost obrátit se k soudu.“
12

 

 

Správní soudnictví ve francouzském definičním pojetí je poměrně specifické, na rozdíl od 

tuzemského či rakouského pojetí, které klade důraz na definici funkční, tj. vymezení činností, 

kterou správní soudy vykonávají, a jakým soudním přezkumem se zabývají; francouzské pojetí 

klade z historických důvodů v první řadě důraz na odlišení organické – soustava specifických 

správních soudů (juridiction administrative), která spadá do zvláštního konceptu moci správní a 

soustavy obecných soudů (juridiction judiciaire). Z organického vymezení vyplývají základní 

prvky francouzského správního soudnictví jako nezávislých orgánů, odlišných od klasické 

soudní soustavy, které zjednodušeně rozhodují správní spory a přezkoumávají správní akty.
13

  

Odlišností a zajímavostí francouzského systému je, že zakotvení správního soudnictví (a 

explicitní deklarování jeho pravomoci rušit akty veřejné moci) není provedeno v samotném textu 

Ústavy, ale došlo k němu v důsledku rozhodnutí Ústavní rady
14

 až v roce 1987. V tomto 

rozhodnutí Ústavní rada konstatuje, že výlučná pravomoc rušit akty veřejné moci je jedním z tzv. 

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tj. základních principů uznaných 

zákony Republiky, které jsou součástí francouzského ústavního pořádku.
15

  

Co se týká samotné definice francouzského správního soudnictví, kromě absence její definice na 

ústavní úrovni, lze konstatovat stejný nedostatek legální definice i na úrovni běžných zákonů.
16

 

Kodex správního soudnictví neobsahuje základní vymezení pojmu správní soudnictví, ačkoli 

velmi podrobně a komplexně upravuje organizaci, fungování, pravomoci celé justice 

administrative. 

 

Shrnutí: 

Do jisté míry obecnou a kompromisní definici správního soudnictví použitelnou v nejširším 

smyslu mezi výše uvedenými právní systémy je možné shrnout jako soudní ochranu 

poskytovanou veřejným subjektivním právům, soudní kontrolu zákonnosti jednání orgánů 

veřejné správy, která je poskytována soudy mimo tradiční soustavu obecných soudů a veřejnou 

                                                 
12

 Čl. 19 odst. 4 Základního zákona SRN (Grundgesetz), v českém překladu z [online]. [cit. 2019-08-21]. Dostupné 

z: https://is.muni.cz/.../Zakladni_zakon_SRN_-_Grundgesetz_-_1949.pdf. 
13

 PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví., op. cit., s. 45, 134. 
14

 Décision du Conseil constitutionnel n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 (Relative à la loi transférant à la juridiction 

judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence). 
15

 Výstižnější označení přináší originální termín le bloc de constitutionalité. 
16

 CJA, Code de justice administrative, version consolidée au 8 août 2019) [online]. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A44DB9F3113A405D3FE9AA49D3A8450E.tplgfr42s_1?

cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20190820). 
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správu; jejíž právní úprava bývá v základních rysech obsažena na ústavní úrovni a podrobněji na 

úrovni běžných zákonů. 

Charakteristické pojmové prvky správního soudnictví vyplývající z dané univerzální definice 

jsou následující: 

1) Kontrola zákonnosti veřejné správy 

2) Ochrana poskytovaná veřejným subjektivním právům 

3) Existence zvláštního typu soudní kontroly – správního soudnictví, odděleného od 

obecných soudů i samotné veřejné správy. 

1.2 Pojem správního soudnictví v kontextu Evropské unie 

 

Pojem správního soudnictví v rámci Evropské unie, resp. Soudního dvora EU (v širším smyslu
17

) 

jako správního soudu se snaží definovat a charakterizovat řada tuzemských i zahraničních 

publikací.  

Podle L. Tichého
18

 je SD EU komplexní soudní institucí právní ochrany a jako taková má ve své 

podstatě trojjediné postavení (soud ústavní, správní a civilní). V případě, že lze správní 

soudnictví chápat jako ochranu jednotlivce
19

 proti opatření výkonné moci, je možné do této 

skupiny zařadit řízení o žalobě na neplatnost, dále řízení o žalobě na nečinnost a řízení o náhradu 

škody. Z výše uvedené konstrukce vyplývá chápání unijního správního soudnictví definovaného 

primárně ve vztahu k ochraně individuálních subjektivních práv.  

Obdobnou koncepci trojjediného postavení Soudního dvora EU představuje i další česká odborná 

literatura
20

, ačkoli v mírně modifikované podobě. Trojí postavení je zde chápáno ve funkčním 

smyslu, kdy vymezuje charakteristiky SD EU v závislosti na výkonu tří základních funkcí: 

1) rozhoduje spory týkající se převážně porušení unijního práva 

2) rozhoduje jako ústavní nebo správní soud 

3) zajišťuje jednotný výklad unijního práva. 

                                                 
17

 Pojem Soudní dvůr EU je v této práci obecně používán v širším smyslu v souladu s ustáleným názvoslovím, tj. 

souhrnné označení Soudního dvora EU jako celku, který nyní zahrnuje dva soudní orgány: Soudní dvůr a Tribunál. 

Použití termínu Soudní dvůr odkazuje výslovně na daný orgán Soudního dvora EU. 
18

 TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck), s. 276. 
19

 Pojem jednotlivec je v unijním soudnictví chápán do jisté míry odlišně od terminologie užívané např. 

v tuzemském právním řádu, kdy je zde v kontextu ústavního práva tento pojem používán pro označení subjektu 

základních práv a svobod. V rámci unijního (správního) soudnictví a pro účely této práce je pojem jednotlivec 

možné ztotožnit s fyzickou a právnickou osobou, jako tzv. neprivilegovaným žalobcem v řízeních probíhajících před 

SD EU, kde se jednotlivec jako subjekt domáhá soudního přezkumu. Více k vysvětlení danému pojmu viz kapitola 

č. 2 a 3. 
20

 TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. European Court of justice as an administrative court[online]. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2019-08-21]. ISBN 978-80-210-5305-2. Dostupné z: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html (pozn. vlastní překlad). 
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Relevantní zahraniční právní literatura
21

 obecně explicitně nepoužívá pojmy správního 

soudnictví v rámci Evropské unie, ale vcelku běžně se shoduje s tuzemskou doktrínou, když 

používá teoretických pojmů pro vymezení jeho základních rolí, tj. ústavní a správní soud. Další 

zahraniční prameny
22

 opět explicitně nepoužívají pojem správní soudnictví v rámci EU, ale 

funkčně v definicích hovoří o soudním přezkumu aktů vydaných orgány Evropské unie 

(případně historicky shodně i pro Evropská společenství). 

 

Z hlediska pozitivní právní úpravy, v primárním právu
23

 EU však definici správního soudnictví 

v kontextu soudní kontroly Soudní dvora EU nenalezneme. Terminologicky, v oddílu 5 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který hovoří o organizaci a kompetencích SD EU, 

není běžně možné nalézt pojmy odpovídající definicím správního soudnictví používaným 

v právních řádech členských států. Lze si představit, že by užití pojmů jako soudní kontrola 

unijní správy (ve smyslu aktů vydaných institucemi či orgány Evropské unie) nebo ochrana 

veřejných subjektivních práv založených unijním právem, bylo za určitých doplňujících 

podmínek možné, ale SFEU vymezuje správní soudnictví funkčně dle jednotlivých typů řízení, 

která mohou před Soudním dvorem EU probíhat a dále organicky podle jednotlivých institucí SD 

EU, které jsou příslušné v dané věci rozhodovat, a u kterých až v konečném souhrnu je možné 

uvažovat, že materiálně naplňují pojem správního soudnictví (unijního správního soudnictví). 

 

V nastíněném duchu bude chápání daných pojmů analyzováno v následujících kapitolách, předně 

půjde o vznik a vývoj architektury
24

 Soudního dvora jako správního soudu (institucionální, 

organické hledisko), kde bude dán prostor pro rozbor podoby instituce správního soudu 

v unijním kontextu, analýzu vývoje ve smyslu strukturálních změn týkajících se instituce a 

v neposlední řadě i proběhlých reforem, které reagují na problémy, které se ve fungování SD EU 

                                                 
21

 HARTLEY, Trevor C. The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and 

administrative law of the European Union. Eighth edition. New York, NY: Oxford University Press, 2014, s. 49. 
22

 SCHWARZE, Jürgen. Judicial Review of European Administrative Procedure. In: Law and Contemporary 

Problems [online]. Duke University School of Law, 2004, [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/27592078?seq=1#metadata_info_tab_contents s. 85-105. 
23

 Ve smyslu primárního práva zde hovoříme pouze o Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské 

unie a nikoli dalších součástech primárního práva. 
24

 Pojem architektury je příhodnou metaforou pro organické hledisko, inspirací byl zejména článek IGLESIAS, Gil 

Carlos Rodríguez. L’évolution de l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne. In: The Court of Justice and 

the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law - La Cour de Justice et la 

Construction de l'Europe: Analyses et Perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence. Hague: T.M.C. Asser Press, 

2013, 37 - 48.  
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jako správního soudu vyskytly a které jsou relevantní i pro řešení aktuálních problémů 

vnitrostátních správních soudů. 

Dále, ve třetí části půjde o vymezení SD EU jako správního soudu dle druhů řízení před ním 

probíhajících, spadajících pod pojem správní soudnictví (funkční hledisko). Na základě 

vymezení správního soudnictví z této kapitoly půjde o konkrétně o řízení o žalobě na neplatnost, 

řízení o žalobě na nečinnost a řízení o náhradě škody vyplývající z mimosmluvní odpovědnosti 

EU. V souvislosti s inspirací konstrukce těchto řízení ve francouzském správním soudnictví bude 

následovat i komparace vybraných charakteristik s historickou a aktuální francouzskou úpravou 

a konečně dílčí úvahy de lege ferenda vzhledem k české právní úpravě vyplývající z předchozích 

analýz. 
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2 Vznik a vývoj architektury Soudního dvora 

2.1 Vznik Soudního dvora 

 „Nic není možné bez lidí, nic není trvalé bez institucí.“  

Jean Monnet tímto výrokem komentuje ve svých Pamětech
25

 ideu procesu zrodu Evropského 

společenství uhlí a oceli, a nezbytnost vytvoření institucí, na kterých mělo být toto společenství 

založeno. Instituce Soudního dvora pak zajisté naplňuje tuto ideu trvalosti a stálosti, vedle toho 

ale lze její fungování zároveň označit jako dynamickou (r)evoluci, probíhající už od okamžiku 

jeho vzniku v r. 1952 až do dnešních dní. Není bez zajímavosti, že historie této soudní instituce 

je ve skutečnosti ještě delší, předpokládanou instituci zabývající se přezkumem rozhodnutí 

obsahoval již Schumannův plán
26

 představený více než dva roky před vznikem ESUO.
27

 

 

2.2 Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva) 

2.2.1 Tvorba modelu soudnictví 

 

Šestice zakládajících států ESUO
28

v souvislosti s procesem redakce smlouvy zakládající 

společný trh uhlí a oceli prozřetelně pomýšlela, kromě institucí politických a výkonných, rovněž 

i na vytvoření orgánu nadaného rozhodovací pravomocí nad spory, které mohly vyvstat 

v důsledku porušení smlouvy.  

Myšlenky tvůrců textu smlouvy se jednoznačně od konceptu ad hoc tribunálu pro řešení otázek 

Pařížské smlouvy jako mezinárodní smlouvy, posunuly k modelu stálého soudu, který by dával 

možnost přezkoumat soulad rozhodnutí Vysokého úřadu (jako určitého quasi výkonného orgánu) 

s textem smlouvy, přičemž primárním účelem zůstávala možnost kontroly aktů Vysokého úřadu 

a jejich soulad s ustanoveními stanovenými smlouvou.  

Kromě (vcelku přirozené) obavy zakládajících států z nikým nekontrolované moci Vysokého 

úřadu byly impulsem pro konstrukci systému soudnictví zejména záruky, poskytované jako 

ujištění společnostem a asociacím, které by mohly být rozhodnutími Vysokého úřadu 

individuálně dotčeny. Výše uvedené požadavky tvůrců smlouvy zřetelně ilustrují snahu vytvořit 

soudní orgán, poskytující možnost přezkumu a ochrany jednotlivcům (společnostem, asociacím), 

                                                 
25

 MONNET, Jean. Paměti. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. 227. 
26

 Schumanova deklarace z 9. května 1950. Oficiální internetové stránky Evropské unie [online]. [cit. 2020-03-25]. 

Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_cs. 
27

 Schumannův plán však explicitně nehovoří o soudním přezkumu rozhodnutí a samotné instituci Soudního dvora, 

ačkoli mělo jít nepochybně o nezávislý kontrolní orgán. V době vzniku plánu ještě nebylo zřejmé, zda půjde o 

jakousi arbitrážní komisi pro řešení odvolání proti rozhodnutí Vysokého úřadu nebo stálý soud, který by se zabýval 

soudním přezkumem rozhodnutí Vysokého úřadu, jako orgánu (quasi) moci výkonné Společenství. 
28

 Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. 
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kterým je dána možnost jako adresátům rozhodnutí Vysokého úřadu tento akt napadnout pro 

nelegalitu, nesoulad se smlouvou jako zdrojem práva vyšší úrovně.  

 

Daný model, zjevně připomínající svou logikou správní soudnictví v rámci jednotlivých států, 

působí značně inovativně, tím spíš vzhledem ke skutečnosti, že tehdejší mezinárodní právo 

zavazovalo primárně státy jako adresáty a jednotlivcům běžně neposkytovalo možnost přímého 

přístupu k institucím soudní kontroly. 

 

2.2.2 Inspirace francouzským modelem správního soudnictví 

 

Jednou z nejdůležitějších osobností spojovaných s tvorbou modelu fungování Soudního dvora 

byl bezpochyby Maurice Lagrange.
29

, dlouholetý člen Conseil d'État
30

 (francouzské Státní rady), 

kterého Jean Monnet povolal k jednáním a redakci Pařížské smlouvy už na podzim r. 1950.
31

 

Fakt, že byl Lagrange členem Conseil d'État, se ukázal jako klíčový pro budoucí představu o 

tom, jak by podoba modelu Soudního dvora mohla vypadat.  

Instituce Soudního dvora byla upravena v článcích 31 – 45 Pařížské smlouvy a dále ve Statutu 

Soudního dvora, který byl formou protokolu připojen ke smlouvě
32

. Soudní dvůr byl tvořen 7 

soudci, kteří rozhodovali v plenárním zasedání, ale smlouva předpokládala i možnost rozhodovat 

ve dvou tříčlenných senátech.
33

 

Koncepce Soudního dvora jako instituce zajišťující interpretaci a aplikaci zakládající smlouvy 

byla realizována prostřednictvím jednotlivých žalob (žaloba na neplatnost proti rozhodnutí a 

doporučení Vysokého úřadu, žaloba na nečinnost, žaloba na náhradu škody způsobené 

Společenstvím), které mohly být podány jednotlivci, členským státem nebo Radou.  

                                                 
29

 Maurice Lagrange byl později jmenován prvním francouzským generálním advokátem u Soudního dvora, působil 

zde mezi lety 1952 – 1964. Vedle Maurice Lagrange nelze nezmínit i další osobnosti, který měli vliv na jednání o 

podobě soudní instituce a modalit soudního přezkumu jako Paul Reuter, Walter Hallstein nebo Carl Friedrich 

Ophüls. 
30

 Conseil d'État je vrcholným orgánem francouzského správního soudnictví, primárně rozhodující na kasačním 

principu nad rozhodnutími odvolacích soudů (cours administratives d’appel), ale může rozhodovat v některých 

specifických případech i jako prvoinstanční správní soud. 
31

 SMEDT, Anne BOERGER-DE. La Cour de Justice dans les négociations du traité de Paris instituant la 

CECA. Journal of European Integration History [online]. 2008, 14(2), s. 8. 
32

 V r. 1959 byl přijat další dokument podrobně upravující činnost Soudního dvora – Jednací řád. 
33

 Článek 17 a 20 Protokolu o statutu Soudního dvora. 
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Žalobními důvody, pro které lze napadený akt (rozhodnutí, doporučení) zrušit představují 

nedostatek pravomoci, porušení podstatných pravidel řízení, porušení Smlouvy nebo jiného 

právního pravidla v souvislosti s jejím prováděním nebo zneužití pravomoci.
34

 

Společnosti a sdružení se mohli na Soudní dvůr obrátit stran přezkumu neplatnosti 

individuálních rozhodnutí nebo doporučení, která se jich přímo dotýkají, a dále stran neplatnosti 

obecných rozhodnutí nebo doporučení, která dle jejich názoru představují zneužití pravomoci 

(koncepce détournement de pouvoir). Jak upozorňuje A. Laubadère
35

, ačkoli ostatní jednotlivci 

(kromě společností a sdružení) nebyli oprávněni podat žalobu na neplatnost rozhodnutí nebo 

doporučení, byla jim dána možnost žalovat náhradu škody podle čl. 40 smlouvy, tj. peněžitou 

náhradu k odčinění škody způsobené orgánem Společenství. 

Ve výsledné podobě Pařížské smlouvy vidíme další inspiraci modelem francouzského správního 

soudnictví, kterou lze spatřovat v institutu generálního advokáta jako věrném odrazu 

commissaire du gouvernement
36

 (vládní komisař), který působí u Conseil d'État a rovněž dalších 

instancích francouzské správní soustavy. Počátky funkce vládního komisaře při Conseil d'État 

můžeme sledovat již od 1831
37

, přičemž jde o nezávislého a nestranného člena správní 

jurisdikce, jehož úkolem je vypracování právní analýzy daného případu a stanoviska 

obsahujícího návrh řešení. Stanoviska vládního komisaře nejsou závazná pro následné 

rozhodnutí soudu, působí ale jednoznačně přesvědčivě silou své odbornosti a často mají vliv na 

budoucí vývoj judikatury Conseil d'État.  

Zakotvení institutu generálního advokáta je možné nalézt ve Statutu Soudního dvora (a nikoli 

v samotném textu Pařížské smlouvy
38

), jeho úlohou je, dle čl. 44, nestranně a nezávisle veřejně 

prezentovat odůvodněná stanoviska v záležitostech, o který má Soudní dvůr rozhodovat a 

napomáhat tak Soudnímu dvoru při výkonu jeho úkolů dle čl. 31 Smlouvy. 

Zakotvení role generálního advokáta u Soudního dvora je o to překvapivější vzhledem k faktu, 

že žádný z tehdejších mezinárodních soudů ani vnitrostátních soudů členských států (kromě 

                                                 
34

 V souvislosti s řízením o zrušení aktu pro neplatnost, žalobní důvody, uvedené v čl. 33 smlouvy takřka identicky 

vyjadřují žalobní důvody, které je tradičně možné najít ve francouzském správním soudnictví (viz kapitola 4). 
35

 LAUBADÈRE, André. Traits généraux du contentieux administratif des Communautés européennes (Volume 

111). In: Collected Courses of the Hague Academy of International Law [online]. 1964, section II. 
36

 V současné terminologii, zavedené dle dekretu č. 2009-14 ze dne 7. ledna 2009 o veřejném zpravodaji před 

správními soudy a průběhu jednání, hovoříme o rapporteur public (veřejný zpravodaj). 
37

 BARAV, Ami. Le commissaire du gouvernement près le Conseil d'Etat français et l'avocat général près la Cour de 

justice des Communautés européennes. Revue internationale de droit comparé. 1974, s. 812. 
38

 Dle dobových vzpomínek M. Lagrange byly články Pařížské smlouvy, týkající se Soudního dvora již 

odsouhlaseny, nebylo politicky vhodné se pouštět do jejich dalších změn, a tak se úprava postavení generálního 

advokáta a kancléře Soudního dvora zakotvila pouze v Protokolu o statutu. 
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francouzského Conseil d'État) neobsahoval podobný institut. Lze se setkat s názorem
39

, že 

institut generálního advokáta při jednáních vznikl jako kompromis za stav, kdy došlo k odmítnutí 

možnosti uvádět odlišná stanoviska přehlasovaných členů Soudního dvora (jako určitou 

náhradou za absenci separátního vóta byla akceptováno zakotvení stanovisek generálních 

advokátů).  

 

2.2.3 Fungování modelu v prvních letech 

 

V prvních letech fungování Soudního dvora (1952–1957) bylo vydáno relativně malé množství 

rozhodnutí (dle statistik SD EU 28 rozhodnutí
40

), přičemž většina z nich (20) se zabývala 

žalobami jednotlivců na neplatnost proti rozhodnutí dle čl. 33 a 35 Pařížské smlouvy. Jak 

poznamenává M. Rasmussen
41

, role soudu v prvních letech jeho činnosti spočívala zřetelně 

dominantně v soudním přezkumu rozhodnutí Vysokého úřadu iniciovaném jednotlivci.  

Možnost přístupu jednotlivce (společností, sdružení) k soudnímu přezkumu Soudního dvora byla 

od počátku vykládána extenzivně a pro jednotlivce výhodně. Např. v rozhodnutí ASSIDER proti 

Vysokému úřadu ESUO
42

 Soudní dvůr konstatuje, že v řízení o žalobě na neplatnost, je pro 

uplatnění žalobního bodu zneužití pravomoci dostačující, aby jednotlivec uvedl v žalobě důvody, 

pro které spatřuje zneužití pravomoci, aniž by byl povinen tyto důvody prokazovat před 

zahájením řízení. 

Lze konstatovat, že Soudní dvůr se ve většině případů zabýval kontrolou zákonnosti aktů 

vydaných Vysokým úřadem jako určitým (quasi) výkonným orgánem veřejné moci na popud 

jednotlivců a výchozí hypotéza, tj. uvažování o Soudním dvoru jako správním soudu, se 

v prvních letech činnosti ukázala jako naplněnou. Úvahy o konstitucionalizaci Soudního dvora a 

s tím spojená změna role Soudního dvora jako jakéhosi ústavního soudu Společenství byly 

v uvedeném období ve velmi rané fázi a dá se říci, že pouze v teoretické rovině, neboť jak 

ukázala první rozhodnutí, soudní přezkum odkazoval ke kontrole legality vydaných aktů 

vzhledem k ustanovením smlouvy. 

Inspiraci francouzským soudním systémem lze dále nepochybně spatřovat i v prvních letech 

činnosti Soudního dvora, a to v souvislosti s argumentací v jednom z význačných případů 

                                                 
39

 SMEDT, Anne BOERGER-DE. La Cour de Justice dans les négociations du traité de Paris instituant la CECA, 

op. cit. s. 7. 
40

 CURIA - list of cases [online]. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/fr/content/juris/c1_juris.htm 
41

 RASMUSSEN, Morten. The Origins of a Legal Revolution – The Early History of the European Court of Justice. 

In: JEIH Journal of European Integration History [online]. Volume 14. 2008, s. 85. 
42

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. února 1955. Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) proti 

Vysokému úřadu ESUO. Věc 3/54. 
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prvního Soudu, tj. rozsudek Algera
43

 z roku 1957. Při řešení problematiky pravomoci soudu a 

rozsahu soudního přezkumu
44

 zde Soudní dvůr (v souladu se závěry GA Lagrange) odkazuje na 

princip déni de justice, dobře známý z francouzského právního řádu
45

. V tomto rozhodnutí 

Soudní dvůr dovodil svoji povinnost vyplňovat mezery v právu, vzniklé v důsledku absence 

specifických ustanovení smlouvy, s odkazem na princip odepření spravedlnosti (denegatio 

iustitiae) a za použití obecných právních zásad rozhodl o zrušení správních aktů, ačkoli tato 

možnost nebyla explicitně Pařížskou smlouvou upravena. Obecné právní principy
46

 se později 

(zejména v 70. letech) staly významným pramenem práva, sloužícím k zajištění výkladu a 

možnosti vydání rozhodnutí v případech, kdy není v textu smlouvy explicitní právní pravidlo 

obsaženo.  

 

2.3 Římské smlouvy
47

 

 

Rok 1957 znamenal významný milník pro existenci Soudního dvora. Založení Evropského 

hospodářského společenství
48

 a Evropského společenství atomové energie
49

 s sebou přineslo 

nezbytnost vytvoření soudního orgánu, přičemž Soudní dvůr se stal (dílem předchozích 

pozitivních zkušeností s jeho fungováním a odborné reputaci
50

) orgánem společným pro všechny 

tři existující organizace (ESUO, EHS, EURATOM) již v roce 1958.  

                                                 
43

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 1957, Dinecke Algera a další v. Evropský parlament, Spojené 

věci C-7/56 a C-3/57 až C-7/57. 
44

 Viz SCHWARZE, Jürgen. Judicial Review in EC Law: Some Reflections on the Origins and the Actual Legal 

Situation. In: The International and Comparative Law Quarterly [online]. Cambridge University Press, 2002, s. 17, 

20. 
45

 Jde o zásadu explicitně vyjádřenou v § 4 francouzského občanského zákoníku (Code civil, konsolidovaná verze 

k 14. únoru 2020), spočívající v povinnosti soudu rozhodnout ve věci i přes absenci textu zákona nebo jeho 

nejasnosti, tak, aby nedošlo k odepření spravedlnosti. 
46

 Částečně jde o inspiraci francouzskou doktrínou zahrnující obecné právní principy (principes généraux du droit) 

jako pramen práva, viz CRAIG, Paul. UK, EU and global administrative law, Foundations and Challenges. 

Cambridge University Press, 2015, s. 322. 
47

 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, Smlouva o založení Evropského společenství pro 

atomovou energii, obě platné shodně od 1. ledna 1958. 
48

 EHS bylo další organizací k prohloubení snahy o sjednocení Evropy, zde prostřednictvím spolupráce v 

hospodářské oblasti, s ideou vytvoření společného trhu a zóny volného obchodu, která by přispěla k vyšší míře 

integrace v ekonomických otázkách. Podstata ekonomické integrace spočívala v jednotném trhu založeném na 

volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. 
49

 EURATOM představuje mezinárodní organizaci, zabývající se, v duchu doby vzniku klíčovým tématem 

mírového využití jaderné energie, kontroly a zabezpečení jaderných materiálů a spolupráce při výzkumu a rozvoji 

jaderného průmyslu. 
50

 Vysokou úroveň kvality judikatury (ačkoli svou kvantitou nemnohou) a nezávislost Soudního dvora při podávání 

výkladu textu smlouvy ocenil ve svém projevu k založení jednotného Soudního dvora pro všechna tři společenství i 

Paul Finet, prezident Vysokého úřadu. Viz projev Paula Fineta ze dne 7. října 1958, dostupný z archivů CVCE 

Discours de Paul Finet [online]. [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: 

https://www.cvce.eu/obj/discours_de_paul_finet_luxembourg_7_octobre_1958-fr-352645c7-3742-4532-9e53-

b726888354a6.html(tím spíš se jedná o projev respektu k erudici instituce Soudního dvora, když většina napadených 

případů skončila rozhodnutím v neprospěch Vysokého úřadu). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-7/56&language=cs
https://www.cvce.eu/obj/discours_de_paul_finet_luxembourg_7_octobre_1958-fr-352645c7-3742-4532-9e53-b726888354a6.html
https://www.cvce.eu/obj/discours_de_paul_finet_luxembourg_7_octobre_1958-fr-352645c7-3742-4532-9e53-b726888354a6.html


18 

 

Právní zakotvení SD EU je možné nalézt v článcích 164–188 Smlouvy o založení EHS a dále v 

Protokolu o statutu fungování Soudního dvora, který upravuje praktické otázky jeho fungování. 

Z hlediska organizace a fungování Soudního dvora nejde v kontextu Římských smluv o 

význačné změny, byl zachován stávající počet soudců (7) i generálních advokátů (2), způsob 

rozhodování v plenárním zasedání i obdobné procesní požadavky na průběh řízení.  

Proměnu však doznal původní článek 33 Pařížské smlouvy (čl. 173 Smlouvy o EHS) a s tím 

související řízení o žalobě na neplatnost. V případě jednotlivců zde smlouva již nehovoří o 

společnostech a sdruženích, ale o fyzických a právnických osobách, které mohou napadnout 

rozhodnutí, jehož jsou adresátem, jakož i rozhodnutí, která, ačkoli byla vydána jako nařízení 

nebo rozhodnutí směřující vůči jinému adresátovi, se ho bezprostředně a osobně dotýkají.
51

 

Drobná změna ve formulaci oproti Pařížské smlouvě však dávala tušit, že postavení jednotlivce a 

přípustnost žalob nebude chápána natolik vstřícně, jako tomu bylo u ESUO. Změna v primární 

logice fungování Soudního dvora jako správního soudu otevřeného vůči žalobám jednotlivců, 

kteří mají možnost napadnout akty exekutivní autority Společenství, se vzápětí značně 

proměnila, metafora vstřícného půlkroku k přijatelnosti žalob jednotlivců a následného kroku 

zase zpět k jejich nepřijatelnosti provázela judikaturu Soudního dvora po celá následující 

desetiletí.
52

 Dále, z původní triády žalob byla koncepce řízení o žalobě na nečinnost a žalobě o 

náhradu škody prakticky nezměněna. 

Z hlediska dalších pravomocí SD EU došlo k vytvoření unikátního mechanismu předběžných 

otázek
53

 dle č. 177 Smlouvy o EHS, kdy soudy členských států měly možnost (v některých 

případech povinnost, viz čl. 177 alinea 3) obrátit se na Soudní dvůr ohledně otázek platnosti a 

interpretace ustanovení smlouvy a práva Společenství. Jak uvádí v reflexi dalšího vývoje Soudu 

a jeho judikatury C. Pennera
54

, patrně ani sami tvůrci textu smlouvy nepomýšleli a 

nepředpokládali význam institutu předběžné otázky pro další vývoj integrace v oblasti práva. 

Institut předběžné otázky se (bez ohledu na chápání Soudu jako správního či ústavního soudu) 

stal klíčovým instrumentem pro zakotvení práva Společenství vzhledem k právním řádům 

členských států.  

                                                 
51

 Dvouměsíční lhůta pro podání žaloby byla zachována. 
52

 Bližší vývoj postavení jednotlivce v jednotlivých řízeních před SD EU je předmětem analýzy další části této 

práce. 
53

 Inspirací pro institut předběžných otázek byl pravděpodobně italský ústavní systém, který Nicola Catalano jako 

jeden z členů přípravné skupiny pro redakci Římských smluv (a pozdější soudce Soudního dvora) znal z fungování 

italského ústavního soudu, který umožňoval položení otázky stran zhodnocení ústavnosti (institut quesito sottoposto 

alla Corte costituzionale). 
54

 PENNERA, Christian. The Beginnings of the Court of Justice and its Role as a driving Force in European 

Integration. In: Journal of European Integration History [online]. Volume 1.1995, 111 - 128 [cit. 2020-06-09]. ISSN 

0947-9511. Dostupné z: https://www.zgei.nomos.de/fileadmin/zgei/doc/Zgei_95_01.pdf, s.124. 

https://www.zgei.nomos.de/fileadmin/zgei/doc/Zgei_95_01.pdf
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Ačkoli 60. léta minulého století nepřinesla změny architektury instituce Soudního dvora, je 

namístě ve zkratce připomenout klíčová rozhodnutí vydaná v této době, která měla vliv na 

vymezení postavení práva Společenství vzhledem k právním řádům států a předznamenala další 

vývoj směrem ke konstitucionalizaci Soudního dvora. Předně jde o rozhodnutí Van Gend en 

Loos, týkající se interpretace článku 12 Smlouvy o EHS a s tím související možnost zakládat 

práva jednotlivců vymahatelná před soudy členských států. V rozhodnutí, které přináší zakotvení 

přímého účinku komunitárního práva, Soudní dvůr konstatuje: „… je třeba vyvodit, že 

Společenství představuje nový právní řád mezinárodního práva, v jehož prospěch státy omezily, 

byť ve vymezených oblastech, svá suverénní práva a jehož subjekty nejsou jen členské státy, ale 

rovněž jejich příslušníci.“
 55

  

O rok později Soudní dvůr vydal další rozhodnutí klíčové pro vnímání práva Společenství, 

rozhodnutí Costa v ENEL
56

. V rámci předběžné otázky italského soudu zde Soudní dvůr dovodil 

zásadu přednosti práva Společenství před právními řády členských států, s odkazem na argument 

omezení suverenity států ve prospěch Společenství, přesněji: „… Založením Společenství na 

neomezenou dobu, které má vlastní orgány, právní subjektivitu, způsobilost k právním úkonům, 

způsobilost k mezinárodně právnímu zastoupení a zvláště skutečné pravomoci vyplývající 

z omezení svrchovaných pravomocí nebo jejich přenosu ze států na Společenství, tyto státy 

omezily, byť jen v omezených oblastech, svá suverénní práva, a vytvořily tak soubor práva 

použitelného na své státní příslušníky i na sebe samotné…“. 

Tato dvě rozhodnutí se ukázala klíčová pro postupnou konstitucionalizaci práva Společenství 

(zakládacích smluv) a přeměnu k postavení Soudního dvora jako nejvyššího, ústavního soudu. 

Bez zakotvení přímého účinku a přednosti práva Společenství nad národními právními řády by 

takový přerod patrně nebyl vůbec možný.
57

 

 

2.4 Soud prvního stupně Evropských společenství 

 

Nejpodstatnější změnou architektury instituce se stalo vytvoření Soudu prvního stupně v r. 

1989. Základem pro jeho vznik bylo rozhodnutí Rady ze dne 24. října 1988 o zřízení Soudu 

prvního stupně Evropských společenství jako součásti tehdejšího Soudního dvora, které 

                                                 
55

 Rozsudek Soudní dvora ze dne 5. února 1963, N. V. Algemene Transport-en Expeditie Onderneming Van Gend 

en Loos v. Netherlands Fiscal Administration, věc 26/62. 
56

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. července 1964, Flaminio Costa v. E.N.E.L, věc 6/64. 
57

 Lze se shodnout s názorem M. Rasmussena v The Origins of a Legal Revolution – The Early History of the 

European Court of Justice, op. cit., s. 78, kdy dalším výrazným mezníkem pro přerod v ústavní soud bylo liberální 

chápání institutu předběžných otázek, které umožnilo Soudnímu dvoru vyjadřovat se nejen striktně k otázkám 

výkladu práva Společenství, ale i vztahu mezi národním právem a právem Společenství. 
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vycházelo již z dřívějších ustanovení Jednotného evropského aktu (1986) jako smlouvy měnící 

původní zakládací smlouvy.  

 

2.4.1 Důvody vzniku 

 

Soud prvního stupně vznikl bezpochyby jako jedna z možných reakcí na přetížení náporem 

věcí Soudního dvora a s tím související narůstající délkou řízení. Jak uvádí M. Bobek
58

, v roce 

1988 dosahovala průměrná délka řízení pro předběžnou otázku 18 měsíců a pro řízení o žalobách 

šlo dokonce o 24 měsíců. Kvantitativní nárůst je patrný v počtu vydaných rozhodnutí, přičemž 

v předcházejících pěti letech dosahuje v průměru přes 350 rozhodnutí ročně
59

. Gradace počtu 

rozhodnutí v čase, s kulminací právě v 80. letech, se stala závažným problémem, k jehož řešení 

bylo po nedlouhých diskuzích možných variant zvoleno pragmatické řešení – vytvoření nové 

soudní instituce, která by převzala část agendy stávajícího Soudního dvora.  

 

2.4.2 Složení a fungování 

 

SPS byl v době vzniku složen z 12 členů, jmenovaných společnou dohodou vlád členských 

států na dobu šesti let, přičemž předseda SPS byl volen na tři roky. Zřízeny byly soudní senáty 

skládající se ze tří nebo pěti soudců, přičemž standardně je rozhodováno v tříčlenném senátu. 

Oproti Soudnímu dvoru zde generální advokáti nepůsobí. 

Soud prvního stupně se v počátcích své existence nedočkal samostatné procesní úpravy 

fungování soudu, strohé ustanovení čl. 4 JEA hovoří o analogickém použití Protokolu o statutu 

Soudního dvora. Podrobnější procesní úpravy (samostatného Jednacího řádu) se dočkal až 2. 

května 1991 a dále podléhal téměř každoročním modifikacím. Podstatnými změnami Jednacího 

řádu byly změny z r. 1995, týkající se nové pravomoci v řízeních ve věcech duševního 

vlastnictví a ochranných známek (v souvislosti se vznikem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním 

trhu, předchůdcem dnešního Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví) a dále řízení proti 

Odrůdovému úřadu Společenství. Po dalších sériích změn byl dne 4. března 2015 přijat nový 

Jednací řád. 

 

                                                 
58

 BOBEK, Michal. The Court of Justice of the European Union. In: CHALMERS, Damian a Anthony 

ARNULL. The Oxford Handbook of European Union Law [online]. Oxford: Oxford University Press, 2015 [cit. 

2020-06-07]. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199672646.013.11. ISBN 978–0–19–967264–6. Dostupné z: 

https://www-oxfordhandbooks-com.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-

9780199672646, Part II, Section IV. 
59

 CURIA - list of cases [online]. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://curia.europa.eu/fr/content/juris/c1_juris.htm. 

https://www-oxfordhandbooks-com.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646
https://www-oxfordhandbooks-com.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646
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2.4.3 Pravomoci 

 

Soudu prvního stupně byla zpočátku svěřena pravomoc rozhodovat v řízeních o žalobě proti 

rozhodnutí Komise, a to v záležitostech týkajících se soutěžního práva. Pozdější změnou z r. 

1994 byla tato pravomoc rozšířena na všechna řízení iniciovaná fyzickými nebo právnickými 

osobami. Důsledkem této změny byla faktická proměna Soudu prvního stupně ve správní soud 

klasického typu, tak, jak je běžně chápán ve vnitrostátních právních systémech. Pozice Soudního 

dvora se tím významně proměnila a přispěla k jeho chápání dominantně jako soudu ústavního. 

Výše uvedenému závěru jednoznačně odpovídá i fakt, že z pravomoci SPS byla explicitně 

vyňata řízení o předběžných otázkách, které dle čl. 177 Smlouvy o založení EHS náležely do 

pravomoci Soudního dvora.  

Soudní dvůr můžeme kromě soudu ústavního nově nazývat i soudem nejvyšším, odvolacím, 

neboť rozhoduje o opravných prostředcích vznesených proti rozhodnutí Soudu prvního stupně. 

Z hlediska právní teorie jde o kasační opravný prostředek, který je omezený pouze na přezkum 

právních otázek. Je-li takový opravný prostředek přípustný a opodstatněný, Soudní dvůr zruší 

rozhodnutí Soudu prvního stupně. Ve vybraných případech může Soudní dvůr sám vydat 

rozhodnutí ve věci, pokud to však dané soudní řízení dovoluje. V opačném případě je povinen 

vrátit věc zpět Soudu prvního stupně, který je tímto rozhodnutím vázán. 

 

2.5 Maastrichtská smlouva 

 

Maastrichtská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1.listopadu 1993 znamenala založení 

Evropské unie na základech Evropských Společenství a revoluční pojetí právního uspořádání 

(struktura tří pilířů – práva Evropských společenství, společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky, spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí). Soudní dvůr nebyl oprávněn 

přezkoumávat oblast druhého a třetího pilíře. Z pohledu soudních institucí nedošlo 

Maastrichtskou smlouvou k výraznější změně architektury systému.
60

 Zřízení soudu prvního 

stupně se postupně ukazuje jako pouze provizorní řešení přetížení soudů, obzvlášť 

kvůli markantnímu zvýšení počtu členských států, jakož i rozšiřování oblastí, ve kterých má 

Společenství pravomoc a které následně podléhají soudnímu přezkumu.
61

 

                                                 
60

 Evropská veřejná správa. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015, s.47. 
61

 ROUSSELOT, Romain. Tribunal: une réforme du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en demi-teinte. 

In: European Papers [online]. 1. 2016, 275 - 285 [cit. 2020-06-10]. DOI: 10.15166/2499-8249/23. ISSN 2499-8249. 

Dostupné z: http://www.europeanpapers.eu/fr/europeanforum/tribunal-une-reforme-du-statut-de-la-cjue-en-demi-

teinte, s. 277. 

http://www.europeanpapers.eu/fr/europeanforum/tribunal-une-reforme-du-statut-de-la-cjue-en-demi-teinte
http://www.europeanpapers.eu/fr/europeanforum/tribunal-une-reforme-du-statut-de-la-cjue-en-demi-teinte
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Pro úplnost změn, při chápání SD EU jako ústavního soudu je nutné zmínit i změnu čl. 228, 

který zakládá možnost ex ante přezkumu
62

 dohod uzavíraných Společenstvím a třetími 

státy/mezinárodními organizacemi. Podmínkou takového uzavření smlouvy se stává kladný 

posudek ohledně slučitelnosti s právem Společenství (Smlouvami). 

 

2.6 Constitutional bricolage 

 

Sérii početných změn zakládacích smluv, překotné období revizí střídajících revizi, nastalé 

v dekádě po Maastrichtské smlouvě charakterizuje R.Schütze
63

 ironicky jako tzv. constitutional 

bricolage, tj. období ústavního kutilství. Potřeba institucionálních změn (kromě jiného) 

v souvislosti s plánovaným rozšiřováním počtu členských zemí v r. 2004 dala základ řadě 

návrhů, které vyústily do změn prostřednictvím Amsterodamské smlouvy z r. 1997 a smlouvy 

z Nice o čtyři roky později. 

 

2.6.1 Amsterodamská smlouva 

 

Dne 1. května 1999 vstoupila v platnost další smlouva měnící zakládací smlouvy Evropské 

unie a Společenství. Rozsáhlá novela ohledně rozšíření kompetencí EU do nových oblastí 

s sebou nesla i změny pro soudní instituce. 

Soudnímu dvoru zde byla dána pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se 

platnosti a výkladu rámcových rozhodnutí a rozhodnutí z oblasti policejní a soudní spolupráce 

v trestních věcech. Ze soudního přezkumu je vyňata platnost nebo přiměřenost opatření policie 

nebo jiných donucovacích orgánů ani výkon odpovědnosti členských států za udržování 

veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.
64

 

V souvislosti s řízením o žalobě na neplatnost je nově SD příslušný rozhodovat o žalobách 

podaných Evropským parlamentem, Účetním dvorem a ECB k ochraně jejich práv, jde o 

doplnění vyjmenovaných do výčtu aktivně legitimovaných subjektů. 
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 TICHÝ, Luboš. Evropské právo, op. cit., s. 19. 
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 SCHÜTZE, Robert. European Union law. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015, s. 27. 
64

 Čl. K-7 Amsterodamské smlouvy. 
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2.6.2 Smlouva z Nice 

 

Reformní smlouva z Nice, která byla podepsána dne 26. února 2001 a k jejíž ratifikaci došlo 

k 1. únoru 2003, byla předmětem dlouhých úvah a jednání o budoucí podobě soudního systému 

v souvislosti s rozšiřováním EU a dále v souvislosti se skončením platnosti ESUO. Nezbytnost 

reformy byla vedena i stále narůstajícím nápadem věcí před SD, mezi lety 1995 a 2000 se nápad 

nových věcí zvětšil o více než 20 %, u Soudu prvního stupně šlo za shodné období o nárůst 

takřka o 80 %.
65

 

Z pohledu soudních institucí došlo k osamostatnění Soudu prvního stupně v primárním právu 

a dále k vzniku nového Protokolu o statutu Evropského soudního dvora. Podstatné změny 

založené Smlouvou z Nice spočívaly zejména v možnosti vytvořit specializované soudy 

(chambres juridictionnelles)
66

, které mohou rozhodovat namísto Soudu prvního stupně a jejichž 

rozhodnutí mohou být tímto soudem přezkoumána. Smlouva z Nice explicitně hovoří o rozdělení 

pravomocí mezi SPS a Soudním dvorem, Soud prvního stupně je kompetentní v prvním stupni 

pro rozhodování o žalobách v řízeních o neplatnost právního aktu, v řízeních o nečinnosti, 

sporech mezi EU a jejími zaměstnanci a dále o náhradě škody, s výjimkou řízení, ve kterých 

rozhoduje dle Statutu Soudního dvora Soudní dvůr (řízení o žalobách členských států a orgánů 

EU).
67

 

Z hlediska složení bylo explicitně stanoveno, že Soudní dvůr je tvořen jedním soudcem 

z každého členského státu a Soud prvního stupně, dle Statutu, alespoň jedním soudcem 

z členského státu. SD nadále rozhoduje v senátech, velkém senátě nebo ve výjimečných 

případech v plenárním zasedání
68

. V souvislosti s předběžnými otázkami, Smlouva z Nice nově 

stanoví, že i Soud prvního stupně je příslušný pro řízení o předběžných otázkách v oblastech 

vymezených statutem.
69

 

Lze uzavřít, že výsledkem této reformy je posílení postavení Soudního dvora jako soudu 

nejvyššího, ústavního, potvrzení postavení Soudu prvního stupně jako soudu správního a 

vytvoření nového soudního orgánu, který převezme specifickou část agendy SPS z oblasti 

správního přezkumu. 
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 ROUSSELOT, Romain. Tribunal: une réforme du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en demi-

teinte, op. cit., s. 278., Rapports annuels. CURIA - Historique [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11035/fr/. 
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 Šlo o základ k vytvoření pozdější nové soudní instituce, viz IGLESIAS, Gil Carlos Rodríguez. L’évolution de 

l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne, op. cit., s. 40. 
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 TICHÝ, Luboš. Evropské právo, op. cit., s. 278. 
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 Navýšení počtu soudců v plénu ze 13 členů na 25, resp. 27. 
69

 Bez ohledu na tuto změnu, až do dnešních dní Tribunál standardně nerozhoduje v řízeních o předběžných 

otázkách. 
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2.7 Vznik Soudu pro veřejnou službu 

 

Další podstatnou změnou architektury Soudního dvora se stal v roce 2005 vznik třetího 

soudu, Soudu pro veřejnou službu jako jediného specializovaného soudu na základě smlouvy z 

Nice. Soudní dvůr i Soud prvního stupně v té době čelily přetížení náporem množství 

projednávaných věcí, stejně tak, jako samotný Soudní dvůr na konci 80. let. Zvolené řešení z r. 

1988 (vznik nové soudní instituce) bylo replikováno dále
70

, a to vznikem nového soudu, 

s odlišností, že šlo o první specializovaný soud.
71

  

Soud pro veřejnou službu byl zřízen rozhodnutím Rady ze dne 2. listopadu 2004
72

, právní 

úpravu jeho fungování obsahovala příloha č. 1 Statutu Soudní dvora. SVS byl tvořen 7 soudci, 

jmenovanými Radou po konzultaci se sedmičlenným výborem na dobu 6 let. Soud pro veřejnou 

službu rozhodoval typicky v senátech o třech soudcích, ve věcech vymezených jednacím řádem 

mohl rozhodovat v plénu, v senátu o pěti soudcích nebo jako samosoudce. Soud pro veřejnou 

službu řešil průměrně 150 věcí ročně.
73

 

Soudu pro veřejnou službu byla svěřena pravomoc rozhodovat v prvním stupni spory mezi 

Společenstvími a jejich zaměstnanci, přičemž předtím tato pravomoc náležela Soudu prvního 

stupně. SVS rozhodoval ve věcech evropské veřejné služby jako služebního a pracovního 

poměru, s přesahem do otázek práva sociálního zabezpečení. 

Proti rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu bylo možno podat opravný prostředek 

k Tribunálu
74

, a to ve lhůtě 2 měsíců. Přezkum Tribunálu je omezen pouze na otázky právní, 

v případě, že je opravný prostředek opodstatněný, Tribunál rozhodnutí Soudu pro veřejnou 

službu zruší, a vydá rozhodnutí ve věci sám. Pokud není možné, aby Tribunál sám ve věci 

rozhodl, vrátí věc zpět k rozhodnutí SVS, přičemž je vázán právním názorem Tribunálu. 

Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Z pohledu teorie jde svou povahou o revizní 

opravný systém s devolutivním účinkem. Ve výjimečných případech byla povolena procedura 

tzv. réexamen, kdy mohl Soudní dvůr prostřednictvím podnětu generálního advokáta přezkoumat 

rozhodnutí Tribunálu v případech, kdy by hrozilo vážné ohrožení jednoty nebo koherence práva 

EU.  

                                                 
70

 Na rozdíl od vzniku Soudu prvního stupně, Soud pro veřejnou službu mohl vzniknout beze změn v primárním 

právu – na základě stávajících ustanovení Smlouvy z Nice. 
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 BOBEK, Michal. The Court of Justice of the European Union, op.cit., část II., bod 1. 
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 2004/752/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské 
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 Tribunal de la fonction publique Présentation. CURIA [online]. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/fr/. 
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 Čl. 9 an. Přílohy č. 1 Statutu Soudního dvora. 
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2.8 Lisabonská smlouva 

 

Po formálním kolapsu projektu Evropské ústavy došlo k převzetí většiny klíčových 

ustanovení do tzv. Lisabonské smlouvy (Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování 

Evropské unie), která vstoupila v platnost dnem 1. prosince 2009.
75

 Lisabonskou smlouvou došlo 

ke zřízení Evropské unie jako jednotné organizace namísto stávající Evropské unie a Evropského 

společenství. Došlo ke zrušení tzv. pilířové struktury zavedené Maastrichtskou smlouvou, 

v důsledku čehož byla oblast 3. pilíře (Oblast policejní a justiční spolupráce ve věcech trestních) 

začleněna do práva EU a zařazena do pravomoci přezkumu Soudním dvorem EU. Oblast 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky si dále uchovává svá specifika a přezkum Soudním 

dvorem zůstává nadále omezený.
76

 Významnou změnou materiálního práva EU, zejména 

s ohledem na postavení jednotlivců, znamená i institucionalizace Listiny základních práv EU 

jako pramene síly primárního práva. 

Změnu doznal i proces navrhování a jmenování soudců Soudního dvora, dle čl. 255 SFEU 

byl ustanoven výbor (složený z bývalých soudců SD EU, členů nejvyšších soudů členských států 

a obecně uznávaných právníků), který vydává stanovisko k vhodnosti jednotlivých kandidátů 

navržených členskými státy na pozici soudce nebo generálního advokáta. Oproti předchozí 

úpravě, kdy byli kandidáti jmenováni vzájemnou dohodou členských států, je tak do systému 

výběru vložen další prvek kontroly. Proces výběru soudců je však i po dané novele (možná právě 

v přímě souvislosti s ní) předmětem kritických komentářů.
77

 

Drobnou technickou změnou je dále změna názvu Soudu prvního stupně na současný název 

Tribunál, kterou lze vysvětlit i ryze pragmaticky, SPS je již od vzniku Soudu pro veřejnou službu 

nerozhoduje pouze v prvním stupni, ale i o opravných prostředcích proti rozhodnutí SVS. 

Alternativou původu názvu je i verze pojmenování dle francouzského „le tribunal“ jako 

označení obecného francouzského správního soudu první instance.
78

 Lisabonská smlouva dále 

stanoví, že Soudní dvůr EU se jako soustava skládá ze Soudního dvora, Tribunálu a 

specializovaných tribunálů. Postavení Soudního dvora jako soudu ústavního, spočívající 

v interpretaci unijního práva (zvláště díky institutu předběžných otázek) a rozhodování tzv. 
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 Po peripetiích s její ratifikací i posledním členským státem, Českou republikou v listopadu 2009. 
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institucionálních sporů mezi EU a členskými státy, jakož i orgány EU, je Lisabonskou smlouvou 

posíleno a Tribunál i SVS lze jednoznačně označit za instituce správního soudnictví. 

 

2.9 Postlisabonské reformy 

 

Další reforma v souvislosti s defekty aktuálního stavu (přetížení soudní soustavy, zejména 

Tribunálu, s tím související prodlužující se délka řízení, disharmonie v organizaci soustavy) na 

sebe nenechala dlouho čekat. Dramatický nárůst počtu zahájených věcí zaznamenal zejména 

Tribunál, přičemž pokud v r. 2000 bylo zahájeno 398 řízení, v roce 2014 už jde o 912 

zahájených řízení.
79

 

Reforma Tribunálu, zahájená rozhodnutím Rady
80

 na konci roku 2015 tvoří další významnou 

změnu architektury soudních institucí EU. Ke dni 1. září 2016 byl zrušen Soud pro veřejnou 

službu jako zvláštní soudní orgán a jeho pravomoci přešly na Tribunál. Přenosem kompetencí 

bylo zapotřebí vyřešit i personální obsazení instituce, zvolený model přechodu stávajících soudů 

SVS k Tribunálu byl následně doplněn předpokládaným navýšením počtu členů Tribunálu ve 

třech etapách, postupně až do plánovaného počtu 56 soudců
81

 k 1. září 2019. V důsledku 

přechodu kompetencí SVS na Tribunál byla nově zavedena specializace pro jednotlivé soudní 

senáty. Z celkem 10 senátů jich bylo šest vyčleněno pro agendu práva duševního vlastnictví a 

zbývající čtyři pro agendu evropské veřejné služby, přičemž ostatní věci jsou rozdělovány mezi 

všechny senáty.
82

 

Prozatím poslední změna, týkající se Soudního dvora v návaznosti na zlepšení jeho 

fungování byla přijata v dubnu 2019,
83

 přichází s mechanismem filtrace opravných prostředků 

podaných proti rozhodnutí Tribunálu. Opravný prostředek proti rozhodnutí Tribunálu Soudní 

dvůr projedná, pouze pokud jej uzná přijatelným, a to v případě, že půjde o otázku významnou 

pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva
84

. Soudní dvůr pro takovou reformu 

argumentuje: „… mnoho opravných prostředků je podáváno ve věcech, u nichž již proběhl dvojí 
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přezkum, a to nejprve nezávislým odvolacím senátem a poté Tribunálem, a že mnohé z těchto 

opravných prostředků jsou Soudním dvorem zamítány pro zjevnou neopodstatněnost či odmítány 

z důvodu zjevné nepřípustnosti…“.
85

 

Výše uvedená argumentace jednoznačně potvrzuje pozici Soudního dvora jako nejvyššího 

soudu a dále jeho snahu nebýt pouze odvolacím soudem pro rozhodnutí Tribunálu, ale instancí, 

která se výjimečně vyjádří k jí vybraným a podle ní zásadním otázkám, aniž by však ale 

zachovala možnost efektivní soudní ochrany subjektům proti rozhodnutím Tribunálu. 

Další strukturální změny, zejména týkající se přesunu kompetencí mezi Tribunálem a 

Soudním dvorem, které byly diskutovány již od Smlouvy z Nice, byly během roku 2019 

z reformy vynechány a nadále zůstávají předmětem teoretických diskuzí.
86

 

Je nepochybné, že další reformy Soudního dvora EU budou následovat, námětem může být 

např. reforma samotného Soudního dvora, neboť většina reforem z uplynulých let se dotýkala 

pouze Tribunálu (výjimkou zůstává navýšení počtu generálních advokátů u Soudního dvora 

v důsledku čl. 252 SFEU a rozhodnutí Rady z r. 2013,
87

 ze stávajících osmi na jedenáct). 

Otázkou pro další úpravy rovněž zůstává, zda stávající profilace Tribunálu jako obecného, 

všeobjímajícího správního soudu a Soudního dvora jako soudu nejvyššího, stoicky se 

vyjadřujícího k vybraným případům, bude vzhledem k narůstajícímu nápadu nových věcí
88

 

nadále udržitelná.  

Lze uzavřít tím, že stejně jako řada vnitrostátních správních soudů, i SD EU (resp. Tribunál) 

čelí rozsáhlému nápadu zahajovaných řízení, které mají negativní vliv na průměrnou délku řízení 

a celkovou přetíženost soudu. Obecně lze na takovou situaci reagovat třemi způsoby, zvýšením 

počtu soudců, zavedením specializací (ať již v rámci stávajícího struktury nebo zřízením 

zvláštního soudu) nebo omezením počtu zahajovaných řízení (omezením možnosti soudního 

přezkumu). SD EU v minulosti navyšoval počty soudců, ale přišel i se zřízením zvláštního soudu 

pro věci veřejné služby, avšak dále došlo k rostoucímu nápadu nových případů, který obecně 

představoval i rostoucí délky řízení. Aktuální reformy se dotýkají i třetí možnosti, tj. omezení 

soudního přezkumu v některých případech (opravné prostředky proti rozhodnutím Tribunálu). Je 

otázkou, zda jde pro Soudní dvůr do budoucna o účinné opatření, které přinese kýžené výsledky 
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nebo zda představuje pouze faktické omezení soudního přezkumu, které bude mít negativní 

dopad na postavení jednotlivců jako potenciálních účastníků. 

Závěrem, účelem této kapitoly bylo představit SD EU jako správní soud z pohledu 

organického, tj. z pohledu soudní instituce oblasti správního práva. Prostor byl věnován rozboru 

ideových základů pro vznik správního soudnictví, které mají původ ve Francii a dále samotnému 

vývoji reforem správního soudu, který i přes svou specifičnost reagoval na řadu podobných 

problémů jako správní soudy vnitrostátní. 
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3 Řízení před Soudním dvorem EU 

3.1 Charakteristika řízení 

 

Ve třetí části této práce bude pro chápání Soudního dvoru EU jako správního soudu 

pozornost zaměřena na funkční hledisko podle úvodního vymezení, tj. dle jednotlivých řízení, ve 

kterých má soud pravomoc rozhodnout. Vzhledem k významu správního soudnictví, jako 

systému poskytující soudní ochranu jednotlivcům proti nezákonnému opatření, jednání veřejné 

(v kontextu EU výkonné) moci bude rozbor omezen pouze na řízení o přímých žalobách
89

, které 

indikují sporná řízení zahajovaná návrhem formálně označeným jako žaloba (action, azione). 

Půjde o žalobu na neplatnost, žalobu na nečinnost a žalobu o náhradu škody.
90

 Dalším 

specifikem stran těchto řízení bude zaměření pozornosti na tzv. neprivilegované žalobce, tj. 

jednotlivce, fyzické a právnické osoby, které mají za splnění dalších podmínek právo podat k SD 

EU žalobu a řízení iniciovat. Společným obecným znakem pro všechny následující řízení bude 

příslušnost Tribunálu jako prvostupňového soudu, s možností podat odvolání (řádný opravný 

prostředek) k Soudnímu dvoru. Vzhledem k omezení rozsahu odvolání na přezkum právních 

otázek, které bývá připodobňováno ke kasační stížnosti ve francouzském nebo belgickém právu, 

bývá některými autory
91

 i tato skutečnost vnímána jako inspirace správním soudnictvím těchto 

zemí pro konstruování systému soudní soustavy. 

 

3.2 Řízení o žalobě na neplatnost 

3.2.1 Podstata a geneze řízení 

 

Podstatou řízení o této žalobě je soudní přezkum zákonnosti (legality) právních aktů. Unijní 

právo, stejně jako právo členských států je vybudováno na zásadě rule of law, které implikuje 

vázanost moci zákonnými
92

 omezeními a stanoví požadavek na soulad práva nižší právní síly 

s právní normou vyšší právní síly. Jak uvádí R. Schütze
93

, nejsilnější pravomocí soudu je 

pravomoc zrušit akt, který byl přijat zákonodárnými nebo výkonnými orgány. Praktickým 
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významem v unijním kontextu z pohledu jednotlivce jde o poskytnutí záruky adresátům aktů 

sekundárního práva, že bude v souladu s právem primárním, tj. zakládacími smlouvami. 

Ustanovení o žalobě na neplatnost obsahovala již původní Pařížská smlouva v čl. 33. 

Zakotvení možnosti soudního přezkumu kontroly legality byla vnímána jako důležitý nástroj 

sloužící k mocenskému vyvážení role Vysokého úřadu. Jak bylo uvedeno v úvodu, jednotlivci 

(asociace a společnosti) dostaly možnost bránit se proti potenciálnímu rozhodování Vysokého 

úřadu, které by bylo nezákonné, v rozporu s textem smlouvy. 

Původním významem
94

 při tvorbě Pařížské smlouvy mělo být zajištění faktu, že Vysoký úřad 

při své činnosti (vydávání rozhodnutí nebo doporučení) nebude porušovat ustanovení smlouvy. 

V dalších fázích redakce Pařížské smlouvy však byla tato myšlenka rozšířena nejen na porušení 

ustanovení smlouvy, ale i na jakékoli porušení právního pravidla souvisejícího s aplikací 

smlouvy. Tato formulace znamenala zřejmou inspiraci francouzským správních právem 

s ohledem na skutečnost, že presumovala důležitost judikatury pro stanovení kritérií a rovněž 

obecných právních principů jako zdrojů práva. 
95

  

Žalobní důvody stanovené v Pařížské smlouvě přetrvaly až do dnešních dnů, jde o nedostatek 

příslušnosti, porušení podstatných formálních náležitostí, porušení Smluv nebo právních pravidel 

týkajících se jejich aplikace a konečně zneužití pravomoci (zneužití uvážení). Ačkoli rozsah 

přezkumu legality vymezený těmito body zůstal nezměněn, vývojem prošel okruh subjektů 

pasivně i aktivně legitimovaných k podání žaloby, stejně jako vývoj okruhu žalovatelných 

právních aktů, které budou předmětem dalšího rozboru. Pařížská smlouva rozlišovala mezi 

aktivně legitimovanými subjekty oprávněnými žalobu podat, a to mezi skupinou (dnešní 

terminologií) privilegovaných žalobců tvořených státy a Radou, a dále jednotlivci jako ostatními 

subjekty, tvořenými asociacemi a společnostmi. Jednotlivci mohli napadnout individuální 

rozhodnutí nebo doporučení, která se jich dotýkají, a to z uvedených čtyř taxativních žalobních 

důvodů. Jednotlivci dále mohli dále napadnout obecné rozhodnutí nebo doporučení, pokud šlo 

z jejich pohledu o zneužití pravomoci v jejich neprospěch. Pasivně legitimován byl pouze 

Vysoký úřad. Smlouva rovněž obsahovala ustanovení o lhůtě pro podání žaloby, která byla 

relativně krátká, šlo o jeden měsíc od zveřejnění nebo doručení předmětného aktu. 

Římské smlouvy přinesly další revizi ustanovení o kontrole legality aktů, a to v čl. 173 

smlouvy. Z pohledu neprivilegovaných žalobců došlo ke značným změnám, předně se již 

nehovoří o asociacích a společnostech, ale o fyzických a právnických osobách, které se mohou 
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s žalobou obrátit na Soudní dvůr ohledně kontroly legality rozhodnutí, jejichž jsou adresáty, 

jakož i rozhodnutí, která, byť vydána ve formě nařízení nebo rozhodnutí určeného jiné osobě, se 

jich bezprostředně a osobně dotýkají. Odůvodnění rozšíření subjektů oprávněných podat žalobu 

na neplatnost bývá uvažováno i s proměnou samotného společenství. Zatímco u ESUO šlo o 

společenství z limitovaného odvětví, kde nemnoho asociací a společností mohlo atakovat akty 

Vysokého úřadu z oblasti energetiky, v případě Evropského ekonomického společenství byl 

rozsah odvětví i potenciálních dotčených subjektů jednoznačně širší, čemuž odpovídala i 

terminologie a vymezení pravidel.
96

  

Dále, v případě napadnutelných aktů, jak uvádí M. Dony
97

, z doslovného znění ustanovení by 

se mohlo zdát, že je vyloučen přezkum aktů s obecnou působností. Judikatura však v dalších 

letech rozvinula kritéria
98

, která dávala důraz zejména na podmínky bezprostředního a osobního 

dotčení vzhledem k napadenému aktu oproti samotné povaze aktu.
99

 Lhůta pro podání žaloby je 

prodloužena na dva měsíce, jako je tomu až do současnosti. 

Procesní postup pro podání žaloby na neplatnost je upraven
100

 jak v primárním právu (čl. 19 

SEU, čl. 251 – 281 SFEU), dále rozvinut ve Statutu Soudního dvora Evropské unie, Jednacím 

řádu Tribunálu nebo dalších prováděcích předpisech k jednacímu řádu. Řízení se skládá ze dvou 

fází, písemné a ústní části řízení. Řízení je zahájeno doručením žaloby
101

, v písemné části řízení 

dále následuje žalobní odpověď, případně další replika či duplika účastníků. Písemná část řízení 

dále slouží k předložení důkazů a důkazních návrhů, případně omezeně i ke změně žaloby. 

Písemná část řízení bývá ukončena předběžnou zprávou, kterou předloží soudce zpravodaj 

Tribunálu. Ústní část řízení se realizuje prostřednictvím jednání, která se koná bez návrhu nebo 

na žádost některého z účastníků řízení a bývá typicky ukončena veřejným vyhlášením rozsudku. 

 

Pokud jde o výsledek rozhodování soudu, vyhlášený rozsudek, dle čl. 264 SFEU Tribunál 

(Soudní dvůr) prohlásí napadený akt za neplatný od počátku, je-li žaloba opodstatněná.  Do 

úvahy připadá i částečné zrušení aktu, spočívající např. ve zrušení některých ustanovení nebo 
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omezením neplatnosti na některý osobní nebo věcný aspekt.
102

 Zrušení rozhodnutí má účinky ex 

tunc, tj. dochází k zrušení aktu od počátku a obnovení stavu před vstupem aktu v platnost. 

Zamítavé rozhodnutí o neplatnosti aktu zakládá překážku věci res iudicata, která platí pro další 

žalobu v téže věci (proti témuž aktu) podanou stejným žalobcem.
103

 

Na základě čl. 261 SFEU může prostřednictvím nařízení
104

 vydaných společně Evropským 

parlamentem a Radou nebo Radou přenést pravomoc k soudnímu přezkumu v plné jurisdikci.
105

 

Jde o jediný typ případů, kdy má SD EU možnost rozhodovat nikoli pouze o neplatnosti aktu 

z pohledu legality, ale je mu svěřeno i rozhodování ohledně skutkových okolností, např. pokud 

jde o nařízení z oblasti hospodářské soutěže
106

, typicky rozhodnutí Komise o udělení sankce při 

porušení ustanovení čl. 101 nebo 102 SFEU. Soudní dvůr EU namísto pouhého přezkumu 

legality rozhodnutí stran udělené sankce napadené žalobcem
107

 může nahradit rozhodnutí 

Komise ve svém rozsudku vlastním posouzením právních a skutkových okolností a uloženou 

pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo dokonce zvýšit
108

. 

Kromě klasického rozhodování o legalitě aktu, jeho zákonnosti, která může vyústit v jeho 

úplné nebo částečné zrušení je tak zde Soudnímu dvoru EU (resp. Tribunálu) dána možnost 

rozhodovat v plné jurisdikci i o změně přezkoumávaného aktu. Jde o pravomoc, zvláštní 

možnost přezkumu, která v rámci správního soudnictví není neznámá. Typickým příkladem 

může být francouzský systém správního soudnictví, pro který je rozhodování v plné jurisdikci ve 

stanovených případech rovněž jednou z modalit. 

 

3.2.2 Přezkoumatelné akty 

 

Z pohledu aktuálního znění čl. 263 SFEU je možné identifikovat tři druhy právních aktů, 

které mohou být neprivilegovanými žalobci v řízení o neplatnost napadány. Jde o: 
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 Právní akty, které jsou určeny, adresovány dané FO/PO 

V daném případě nepůsobí vymezení aktu ani subjektu větší potíže, běžně půjde o rozhodnutí 

adresované konkrétní osobě. Při zohlednění početnosti rozhodnutí jde typicky o rozhodnutí 

Komise týkající se oblasti soutěžního práva
109

 adresované konkrétnímu podniku. 

 Právní akty, které se FO/PO bezprostředně a osobně dotýkají 

Kritérium bezprostředního a osobního dotčení se vztahuje dle některých názorů primárně 

k subjektu, proto bude rozebráno v další části.  

 Právní akty s obecnou působností nevyžadující přijetí prováděcích opatření, které se 

jí bezprostředně dotýkají 

Otázka bližšího vymezení aktů s obecnou působností vzhledem k legislativním aktům 

v postlisabonské době byla řešena judikaturou SD EU, který v rozhodnutí Inuit
110

 uvádí, že: 

„Pojem „nařizovací akt“ ve smyslu čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU musí být chápán tak, že 

zahrnuje všechny akty s obecnou působností s výjimkou legislativních aktů. Legislativní akt může 

být proto předmětem žaloby na neplatnost podané fyzickou nebo právnickou osobou výlučně 

tehdy, pokud se této osoby dotýká bezprostředně a osobně.“. SD EU v dané věci vycházel 

z historického geneze daného ustanovení, kdy odkazuje na myšlenku dělení na legislativní a 

regulatorní akty, a to při zachování restriktivního přístupu, pokud jde o žaloby jednotlivců proti 

legislativním aktům. V daném případě SD EU explicitně přiznává, že výklad týkající se právních 

aktů s obecnou působností nebude pojímat nikterak extenzivně nebo vstřícně směrem 

k jednotlivcům, a dokonce neváhá přiznat, že ani vzhledem k zakotvení práva na účinnou soudní 

ochranu v LZP EU nebude rozšiřovat interpretaci potenciálně napadnutelných aktů obecné 

působnosti.
111

  

 Již z pohledu žalovatelných aktů je patrný restriktivní přístup SD EU, který při plném 

vědomí možností různé interpretace daných ustanovení dává přednost výkladu kladoucímu 

překážky jednotlivci v možnosti napadnout daný typ právního aktu. 
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3.2.3 Subjekty 

 

Subjekty řízení tvoří jeden ze základních prvků systému žaloby na neplatnost. Pokud jde o 

pasivní legitimaci, žaloba je podávána vůči orgánu, který předmětný akt vydal.
112

 Čl. 263 SFEU 

hovoří o přezkumu aktů Rady, Komise a ECB (s výjimkou doporučení a stanovisek), a rovněž 

aktů Evropského parlamentu a Evropské rady, které mají právní účinky vůči třetím osobám. 

Rovněž přezkoumává legalitu aktů institucí a jiných subjektů Unie, které mají právní účinky vůči 

třetím osobám.  

Aktivně legitimovanými subjekty mohou být tři skupiny žalobců, privilegovaní (členské státy, 

EP, Komise, Rada), poloprivilegovaní
113

 (Účetní dvůr, ECB, Výbor regionů) a konečně 

neprivilegovaní žalobci, fyzické a právnické osoby, které musí pro podání žaloby prokázat 

právní zájem na jejím podání. V souvislosti s osobní složkou institutu žaloby na neplatnost je 

klíčová interpretace pojmů bezprostředního a osobního dotčení. Předlisabonské znění smluv 

nezmiňovalo pojem bezprostředního dotčení, jde o termín vycházející z judikatury SD EU, který 

byl až následně reflektován unijním legislativcem. Naplnění požadavku bezprostředního dotčení 

nebylo předmětem větších interpretačních obtíží, neboť bylo od počátku judikováno relativně 

konstantně jako přímá souvislost mezi napadeným aktem a právní situací žalobce, kdy napadený 

akt zasahuje sám o sobě přímo do právního postavení jednotlivce (nikoli pouze následky) a 

zároveň neponechává adresátům tohoto aktu pověřeným jeho provedením žádnou volnost 

uvážení.
114

 

Obtížnější bylo jednoznačně judikatorní vymezení osobního dotčení.
115

 Dnes již klasické 

rozhodnutí stran osobního (individuálního) dotčení představuje rozsudek ve věci Plaumann
116

, 

kde SD EU stanoví, že: „Jiné osoby, než kterým je rozhodnutí určeno, mohou tvrdit, že se jich 

osobně dotýká pouze tehdy, pokud jsou dotyčným rozhodnutím zasaženy z důvodu určitých 

vlastností, které jsou pro ně zvláštní, nebo faktické situace, která je vymezuje vzhledem ke všem 

ostatním osobám, a tím je individualizuje způsobem obdobným tomu, jakým by byl 

individualizován adresát rozhodnutí.“. Tato kritéria jsou dodnes označována jako tzv. 

Plaumannův test. Ve svém důsledku jde značně o restriktivní interpretaci vzhledem k postavení 
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jednotlivce, která klade důraz na členství žalobce v uzavřené skupině, tak aby mohl napadnout 

předmětný akt. Otázka Plaumannova testu zůstává aktuální i po změnách daných Lisabonskou 

smlouvou, když SD EU nadále argumentuje nemožností odlišné interpretace
117

 beze změny textu 

smluv. 

Kritické ohlasy
118

 ohledně omezení přístupu jednotlivců k soudní ochraně prostřednictvím 

žaloby na neplatnost nejsou novinkou. Lze říci, že polemiky ohledně nevstřícného přístupu SD 

EU k jednotlivcům nebo dokonce vymezení určité dlouhodobé politiky SD EU vzhledem 

k neprivilegovaným žalobcům
119

 jsou přítomné už od rozhodnutí z 60. let. 

 

3.2.4 Žalobní důvody (kritéria přezkumu) 

 

Oproti otázkám pasivní legitimace neprivilegovaných žalobců, jakož i otázce 

přezkoumatelnosti jednotlivých druhů aktů, které prošly během let rozmanitým judikatorním i 

legislativním vývojem, je otázka vymezení žalobních důvodů v průběhu času stabilní. Již 

Pařížská smlouva vymezovala čtyři hlediska přezkumu, která se do dnešní doby nezměnila. 

Teorie důvodů pro zrušení napadeného aktu takřka identicky vychází z klasické francouzské 

teorie
120

 správního práva
121

 (viz bod 3.2.5). 

Prvním hlediskem neplatnosti je nedostatek příslušnosti (nepříslušnost, incompétence) 

orgánu, který daný akt přijal. Jde o kritérium vztahující se k vnější, externí legalitě napadeného 

aktu, neboť souvisí s obecnou pravomocí tento právní akt vydat. Nedostatek pravomoci může být 

následkem dvou možných důvodů.
122

 V první řadě jde o případ, kdy napadený akt byl přijat 

v oblasti, která nespadá vůbec do samotných svěřených pravomocí EU (EU může vykonávat 

                                                 
117

 Zajímavá je rovněž rozdílná interpretace mezi Tribunálem a Soudním dvorem, přičemž ze strany Tribunálu byla 

v minulosti patrná snaha připustit prolomení kritérií bezprostředního a zejména osobního dotčení vzhledem k větší 

vstřícnosti vůči soudní ochraně poskytované neprivilegovaným žalobcům  (rozsudek Soudního dvora (šestého 

senátu) ze dne 1. dubna 2004, Komise Evropských společenství proti Jégo-Quéré & Cie SA, věc C-263/02 P. nebo 

rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2002, Unión de Pequeños Agricultores proti Radě Evropské unie, věc 

C-50/00 P.). I v případě samotného Soudního dvora se vyskytovala nejednotnost ohledně restriktivního přístupu 

k jednotlivcům (viz stanovisko GA Jacobse). 
118

 CRAIG, Paul. UK, EU and global administrative law, Foundations and Challenges, op. cit., s. 380 nebo 

SCHÜTZE, Robert. European Union law, op. cit., s. 356. 
119

 BOBEK, Michal. Individuální žalobci před Evropským soudním dvorem; několik zamyšlení nad aktuálním 

vývojem. In: Evropské právo [online]. C. H. Beck, 6/2003n. l. [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembqgnpwk4c7gzpxgxzr&groupIndex=0&rowIndex=0# 
120

 ARNULL, Anthony. Judicial Review in the European Union. ARNULL, Anthony a Damian CHALMERS. The 

Oxford Handbook of European Union Law [online]. Oxford University Press, 2015 [cit. 2020-08-01]. DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199672646.013.11. ISBN 978–0–19–967264–6. Dostupné z: https://www-oxfordhandbooks-

com.ezproxy.is.cuni.cz/view/10.1093/oxfordhb/9780199672646.001.0001/oxfordhb-9780199672646, bod II. 
121

 Tato teorie měla význam i pro podobu belgického správního práva. 
122

 Systematika převzata z DONY, Marianne. Droit de l'Union européenne, op. cit., s. 299. 
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pouze pravomoci svěřené jí smlouvami), a dále v případě, kdy byl původcem aktu jiný 

orgán/instituce, než který k tomu byl dle unijního práva oprávněn (nepříslušnost instituce 

v rámci Unie
123

). 

Druhé hledisko spočívá v porušení podstatných formálních náležitostí spojených s vydáním 

aktu. Samotný pojem podstatných náležitostí evokuje do jisté míry neurčitý právní pojem, jehož 

interpretace je zásadně ovlivněna konkrétními okolnostmi. Z pohledu teorie
124

 může porušení 

formálních náležitostí spočívat v porušení procesních předpisů předcházejících vydání aktu, a to 

vztahujících se k postavení orgánů (spolupůsobení, obligatorní konzultace) nebo náležitostí k 

samotnému procesu tvorby vůle k vydání aktu. 

Třetím hlediskem je porušení Smluv nebo právních pravidel týkajících se jejich aplikace. 

Tento důvod neplatnosti představuje projev hierarchizace unijního práva v tom smyslu, že 

napadený akt musí být v souladu s normami dle jejich právní síly, primárním právem, 

zakládacími smlouvami, obecnými právními zásadami
125

 (jako nepsaným zdrojem práva) nebo 

normami sekundárního práva. 

Konečně, čtvrtým důvodem pro deklaraci neplatnosti je zneužití pravomoci (uvážení, 

détournement de pouvoir). Koncept zneužití pravomoci, opět inspirován zřetelně 

z francouzského práva, se týká vnitřní legality aktu, jde o zneužití prostoru k uvážení. Oproti 

předchozím důvodům tak původce aktu neporušuje hmotněprávní ani procesní pravidla 

stanovená pro vydání aktu, ale teorie implikuje zastřené jednání, kdy instituce přijme akt za 

„výlučným či přinejmenším rozhodujícím účelem dosáhnout jiných než uváděných cílů, nebo se 

vyhnout postupu zvláště stanovenému Smlouvou pro vypořádání se s okolnostmi projednávané 

věci“.
126

 

Závěrem, kritéria přezkumu legality aktů jsou v primárním právu taxativně stanovena 

s neměnností již od Pařížských smluv, ale jejich další význam zůstává ovlivněn interpretací 

v rámci judikatury SD EU. 

 

                                                 
123

 Nedostatek příslušnosti nesouvisí jen s principem vertikálního dělení pravomocí mezi státem a Unií, ale i 

s horizontální dělbou mezi unijními institucemi. Viz SCHÜTZE, Robert. European Union law, op. cit., s. 351. 
124

 Členění dle TICHÝ, Luboš. Evropské právo, op. cit., s. 299. 
125

 Pro představu, je důležité si uvědomit, že tyto zásady zahrnují např. proporcionalitu, právní jistotu nebo legitimní 

očekávání. 
126

  Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 5 září 2014, Éditions Odile Jacob SAS proti Evropské Komisi, věc 

T-471/11, bod 166 nebo předchozí judikatura na základě rozsudku Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. 

listopadu 2004, Ramondín SA a Ramondín Cápsulas SA (C-186/02 P) a Territorio Histórico de Álava - Diputación 

Foral de Álava (C-188/02 P) proti Komisi Evropských společenství, spojené věci C-186/02 P a C-188/02 P, bod 44. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-186/02&language=cs
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-186/02&language=cs
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3.2.5 Komparace s francouzskou právní úpravou 

 

Vliv francouzského správního práva na podobu unijní úpravy přezkumu legality aktů je 

konstatován řadou autorů již od počáteční Pařížské smlouvy. V první řadě lze hovořit o 

francouzské koncepci vnitřní a vnější legality právních aktů
127

, která implikuje čtyři druhy 

žalobních důvodů, ze kterých je přezkoumávána zákonnost aktů v rámci jednoho 

z francouzských řízení, žaloby na neplatnost (recours en annulation).
128

 Ačkoli jde v případě 

vnitřní a vnější legality o koncepci vyvinutou judikaturou správních soudů (a nikoli obsaženou 

v právních předpisech), byla doslovně přejata do textace Pařížských smluv. I přes fakt, že byla 

tato teorie dotvářena judikaturou SD EU po celá následující desetiletí, tak nepodléhala 

dramatickému vývoji a zachovala si takřka původní podobu. Podobnost recours en annulation a 

unijního řízení o žalobě na neplatnost spočívá kromě žalobních důvodů i na vymezení subjektů 

(ač francouzská judikatura interpretuje dotčení žalobce jednoznačně extenzivně, v zájmu 

zachování široké možnosti iniciovat soudní přezkum) nebo způsobu rozhodování. Jak 

francouzská, tak unijní úprava uznává i další variantu soudního přezkumu, a to přezkum v plné 

jurisdikci (le recours de plein contentieux).
129

 V případě Francie jde o relativně rozšířenou 

variantu, která dává pravomoc správnímu soudci nejen právní akt pro nezákonnost zrušit, ale 

rovněž ho změnit a sám ve věci rozhodnout. V případě unijního práva je tato možnost rovněž 

zakotvena, ale jde o specifické případy stanovené na základě primárního práva, prakticky 

zejména pro oblast práva hospodářské soutěže. 

Společným jmenovatelem pro francouzské i unijní správní soudnictví je dále významná role 

judikatury, která má značný prostor pro interpretaci relativně strohých ustanovení pozitivního 

práva a která de facto určuje, zda a jakým způsobem bude soudní přezkum legality aktů 

prováděn. Tento argument podporuje i další společným znak, kterým je přezkum legality aktů 

vzhledem k nepsanému právu – obecným právním principům. Principy jako nepsané právo a 

v čase proměnlivý koncept dávají Soudnímu dvoru EU prostor pro stanovení rámce a podmínek 

prováděného přezkumu. 
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 ROUAULT, Marie-Christine. L'essentiel du Droit administratif général [online]. 17e édition. Gualino, 2019 [cit. 

2020-07-25]. ISBN 978-2-297-07473-5. Dostupné z: http://unr-ra.scholarvox.com.ezscd.univ-

lyon3.fr/catalog/book/docid/88872979?searchterm=droit%20administratif, s. 42. 
128

 THOUROUDE, Jean-Jacques. Pratique du contentieux administratif. Gualino, 2014, s. 128. 
129

 Viz THOUROUDE, Jean-Jacques. Pratique du contentieux administratif. Gualino, 2014, s. 126 nebo BARRAY, 

Clemence a Pierre-Xavier BOYER. Droit du contentieux administratif [online]. Ed. 2. Gualino, 2019 [cit. 2020-07-

20]. ISBN 978-2-297-07413-1. Dostupné z: http://unr-ra.scholarvox.com.ezscd.univ-

lyon3.fr/catalog/book/docid/88873025?searchterm=CONTENTIEUX%20ADMINISTRATIFS, s. 55, 59. 
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3.2.6 Závěry 

 

Řízení o žalobě na neplatnost představuje významný prvek komplexní soudní ochrany 

poskytované jednotlivci. Stejně jako v právních řádech členských států, tak i v unijním právním 

řádu vyjadřuje možnost kontroly legality aktů veřejné moci základní kámen správního 

soudnictví. Již od Pařížské smlouvy je jednotlivcům dána možnost obrátit se na soudní instituci, 

která garantuje přezkum zákonnosti vzhledem k zakládacím smlouvám a další hierarchii 

právních norem.  

Význam tohoto řízení lze podpořit i statistikami
130

 SD EU, řízení o žalobě na neplatnost 

iniciované neprivilegovanými žalobci je obecně nejčastěji zahajovaným řízení před Tribunálem. 

Za období posledních pěti let (2015-2019) bylo zahájeno přes 1700 řízení, což představuje 

v průměru cca 340 řízení pro každý rok. V poměru zahájených řízení o žalobě na neplatnost 

k celkovému počtu zahájených věcí jde za dané období o 47 %. Zajímavá je rovněž statistika o 

podaných opravných prostředcích k Soudnímu dvoru
131

, v letech 2015 – 2019 jde v průměru o 

26, 4 %, přičemž pod hranicí 30 % oscilovalo stabilně v předchozích letech. 

Ačkoli jde o řízení, které je historicky po dlouhou dobu přítomné a z pohledu statistik i 

relativně hojně zahajované, neimplikuje nezbytně i vysoké standardy týkající se jednotlivců jako 

žalobců, ať již z pohledu jejich postavení nebo napadnutelných aktů. Rozbor unijní úpravy 

ukázal, že základní východiska, kritéria přezkumu legality nebo význam judikatury či principů 

mají původ ve francouzském správním soudnictví a znatelně ovlivňují podobu unijního 

správního soudnictví i do dnešních dní. 

Zároveň je však namístě upozornit na judikaturu SD EU, která dlouhodobě vykládá 

ustanovení týkající se postavení neprivilegovaných žalobců v neprospěch možnosti iniciování 

soudního přezkumu (ať již jde o výklad osobního dotčení jednotlivců nebo okruhu 

napadnutelných aktů) a fakticky tak představuje mezeru v efektivní právní ochraně jednotlivců. 

Ve vztahu k české právní úpravě lze zmínit relativně liberální přístup k žalobní legitimaci
132

, 

čímž se liší od intepretace stabilně přítomné v judikatuře Soudního dvora, ale i Tribunálu. 

Potenciální inspirací pro české správní soudnictví mohou být další i řízení v plné jurisdikci (viz 

kapitola 3.4), která jsou reflektována ze strany odborné veřejnosti. 
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 Výroční zpráva 2019, soudní činnost. CURIA [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/fr/, s. 267 
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 Ačkoli nelze dále rozlišit, jaký podíl na všech podaných opravných prostředcích mají pouze ty proti rozhodnutí o 

žalobě na neplatnost. Vzhledem k počtu zahájených řízení před Tribunálem ale lze očekávat jejich dominantní podíl. 
132

 Viz PASSER, Jan M. Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a 

unijními soudy [online]. 2019, LII(7/2019), [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-

pravo-cislo-7-2019.aspx, s. 394. 
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3.3 Řízení o žalobě na nečinnost 

3.3.1 Podstata právní úpravy  

 

Stejně jako ve vnitrostátních právních řádech, tak i na unijní úrovni, by měl systém 

poskytující účinnou soudní ochranu jednotlivci před veřejnou mocí obsahovat i ustanovení o 

možnosti bránit se proti protiprávní (nezákonné) nečinnosti ze strany unijních orgánů. Žaloba na 

neplatnost a žaloba na nečinnost tvoří propojené instituty sloužící k bránění se před 

protiprávností v souvislosti s činností i opomenutím unijních institucí a orgánů. Metaforu dvou 

stran jedné mince, která má za cíl chránit jednotlivce před protiprávním konáním i nekonáním a 

která indikuje komplexní systém soudního přezkumu,
133

 užívá hojně i odborná literatura.
134

 

Souvztažnost obou institutů a řízení již na základě starší unijní judikatury (1968) zmiňují i další 

autoři.
135

 Primárním cílem žaloby na nečinnosti není donucení k jednání nečinné instituce nebo 

orgánu, ale deklaratorní konstatování porušení unijního práva tím, že instituce opomenula ve 

prospěch
136

 jednotlivce něco učinit. Praktický význam může mít takové rozhodnutí pro další 

otázky náhrady škody vyplývající z mimosmluvní odpovědnosti EU. 

Už od Pařížské smlouvy bylo takové ustanovení v primárním právu obsaženo. Čl. 35 

smlouvy specifikoval situaci, kdy se mohli jednotlivci (asociace a společnosti), v případě 

nečinnosti Vysokého úřadu, spočívající v nevydání rozhodnutí nebo vyjádření, které bylo 

smlouvou předpokládáno, obrátit na Soudní dvůr. Konstrukce ustanovení však byla odlišná od 

dnešní úpravy, ale i od úprav, které tradičně známe např. z českého kontextu. Tehdejší čl. 35 

neupravoval výslovně žalobu na nečinnost, ale hovořil o žalobě vzhledem k tzv. implicitnímu 

rozhodnutí. Po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy mělo být rozhodnutí nebo doporučení vydáno, 

nastala v důsledku nečinnosti fikce implicitního zamítavého rozhodnutí a jednotlivcům se 

otevírala možnost podat v jednoměsíční lhůtě žalobu proti takovému rozhodnutí.
137

 Nečinnost 

může být za nezákonnou prohlášena Soudním dvorem právě s ohledem na fakt, že konstruuje 
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 LENAERTS, Koen, Ignace MASELIS a Kathleen GUTMAN. EU Procedural Law, op. cit. s. 419. 
134

 Viz GRMELOVÁ, Nicole. Přístup jednotlivců k žalobě pro nečinnost před Tribunálem Soudního dvora EU. 

In: Současná Evropa [online]. 2. 2015, [cit. 2020-07-22]. Dostupné z: https://sev.vse.cz/artkey/sev-201502-

0003_Pristup-jednotlivcu-k-zalobe-pro-necinnost-pred-Tribunalem-Soudniho-dvora-EU.php, s. 55 ve vztahu k 

Rozsudku Soudního dvora ze dne 18. listopadu 1970, Amedeo Chevalley proti Komisi Evropských společenství, věc 

15/70, dále LENAERTS, Koen, Ignace MASELIS a Kathleen GUTMAN. EU Procedural Law, op. cit. s. 426. 
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 CRAIG, Paul a Gráinne de BÚRCA. EU law Text, Cases, and Materials. Sixth Edition. New York: Oxford 

University Press, 2015, s. 538 ve vztahu k rozsudku Soudního dvora ze dne 10. prosince 1969, Società "Eridania" 

Zuccherifici Nazionali a další proti Komisi Evropských společenství, spojené věci 10 a 18/68. 
136

 Viz Grmelová, N. Přístup jednotlivců k žalobě pro nečinnost před Tribunálem Soudního dvora EU, op. cit., s. 54. 
137

 Zajímavostí ustanovení byla i absence požadavku na přechozí upozornění, notifikaci Vysokého úřadu ohledně 

spatřované nečinnosti. 
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fikci již existujícího aktu. Žalobu na nečinnost tak Soudní dvůr chápe jako jednu z modalit, 

druhů žaloby na neplatnost.
138

 

Jde o zřejmou inspiraci francouzským právem, které tradičně z dělby na explicitní a 

implicitní akty/rozhodnutí (décision implicite) vychází, a které nezákonnou nečinnost vztahuje 

k implicitnímu (fiktivnímu) rozhodnutí, proti kterému se lze bránit žalobami proti překročení 

pravomoci (recour pour excès de pouvoir). 

Římské smlouvy přinesly zakotvení ustanovení o nečinnosti v čl. 175 a přichází s řadou 

změn. Předně, subjekty, které se mohou nečinnosti dopustit, byly rozšířeny (kromě Komise) o 

Radu Společenství. Čl. 175 smlouvy přichází s požadavkem na předchozí upozornění nečinné 

instituce, kdy stanoví dvouměsíční lhůtu po tomto upozornění, která náleží v ideálním případě 

pro případné přijetí daného opatření. V případě nečinnosti i po tomto upozornění ze strany 

FO/PO počíná běžet dvouměsíční
139

 lhůta pro podání žaloby k SD EU. Text ustanovení již 

nehovoří o rozhodnutích a doporučeních vydaných dle povinnosti vyplývající ze smlouvy, ale 

v případě jednotlivců přichází s formulací „nevydání aktu určeného této osobě, jiného než 

doporučení nebo stanovisko“
140

. Tímto dochází ke zpřísnění požadavků pro podání žaloby, které 

spočívají v povinnosti předchozí notifikace nečinné instituce a rovněž omezení stran aktů, jejichž 

nevydání může jednotlivec žalobou napadnout. 

Dále, primární právo již nespojuje s nečinností implicitní zamítavé rozhodnutí, ale chápe 

nečinnost jako nesplnění, porušení povinnosti stanovené smlouvou, které spočívá v omisivním 

jednání. Teorie implicitních rozhodnutí je tak v primárním právu opuštěna a tato konstrukce se 

vyskytuje velmi omezeně ve specifických případech upravených sekundárním právem. 

Současná právní úprava v čl. 265 SFEU navazuje na předchozí úpravu a nepřináší výrazné 

změny. Z pohledu aktivní legitimace neprivilegovaných žalobců jde o zachování existence 

předchozích omezujících podmínek, tj. omezení z hlediska druhu napadnutelného aktu (akt jiný 

než doporučení nebo stanovisko) a omezení v „osobním“ vztahu k danému aktu (akt této osobě 

určený
141

). Rozšíření nastalo v důsledku Lisabonské smlouvy alespoň u pasivně legitimovaných 

subjektů, přičemž jde o Evropský parlament, Evropskou radu, Radu, Komisi, ECB, instituce a 

jiné subjekty Unie. V případě neprivilegovaných žalobců připadá do úvahy napadnutí nečinnosti 
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 Viz LAUBADÈRE, André. Traits généraux du contentieux administratif des Communautés européennes 

(Volume 111). In: Collected Courses of the Hague Academy of International Law [online]. 1964 [cit. 2020-06-01]. 

Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028614826_05, Section I, paragr. 2: Le recours en 

carence. 
139

 Pro porovnání s čl. 35 Pařížské smlouvy došlo k prodloužení této lhůty. 
140

 Čl. 175 Římských smluv. 
141

 Přičemž interpretace dřívější podoby tohoto ustanovení Tribunálem inklinovala k chápání spíše ve smyslu 

k dnešnímu čl. 263 a podmínkám bezprostředního a osobního dotčení, s odkazem na podobnost řízení o žalobě na 

neplatnost a řízení o žalobě na nečinnost a jejich propojenost. 
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spočívající v nevydání prakticky jen rozhodnutí adresovaných těmto žalobcům (případně by 

mohlo jít o jiné akty mimo doporučení a stanovisek).  

Jak bylo uvedeno výše, ustanovení sekundárního práva v některých výjimečných případech 

stanoví fikci implicitního rozhodnutí po uplynutí doby k vydání rozhodnutí a nečinnosti 

subjektu, které může být napadeno pouze žalobou na neplatnost. Z platné úpravy půjde 

především o úpravu z oblasti soutěžního práva, obsaženou čl. 10 odst. 6 unijního nařízení o 

spojování podniků
142

, která stanoví fikci, že pokud Komise nepřijme rozhodnutí ve stanovených 

lhůtách, spojení podniků je považováno za slučitelné se společným trhem. Jde o výjimečný 

případ, kdy nečinnost orgánu (zde Komise) smlouvy předpokládají a spojují s ní fikci vydání 

pozitivního rozhodnutí ve věci. Dalším případem fikce pozitivního rozhodnutí je spojeno 

s řízením o oznámení státní podpory dle ustanovení čl. 4 odst. 6 nařízení o státních podporách.
143

 

V případě, kdy Komise ve stanovené lhůtě nevydá rozhodnutí, považuje se souhlas za udělený. 

Příkladem fikce negativního rozhodnutí v unijním právu může být ustanovení čl. 8 odst. 3 

nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům některých orgánů EU.
144

 Dané ustanovení upravuje 

situaci, kdy pokud příslušný orgán neodpoví v dané lhůtě, považuje se to za zamítavou odpověď 

a žadatel se může proti takovému zamítavému rozhodnutí bránit podáním žaloby k SD EU. 

Konstrukce fikcí vydaného rozhodnutí instituce nebo orgánu (ať už negativních či 

pozitivních) však zůstává marginální úpravou vzhledem k celkovému objemu úpravy nečinnosti 

a je výjimkou z obecného pravidla napadání nevydaného aktu prostřednictvím žaloby na 

nečinnost.  

Statisticky nejde o příliš užívané žaloby, z dat Tribunálu vyplývá, že mezi lety 2015 a 2019 

bylo zahájeno celkem pouze 48 řízení s povahou řízení o žalobě pro nečinnost. Za rok 2019 šlo o 

14 žalob, což v kontextu k celkovému počtu zahájených věcí pro tento rok (939 věcí) tvoří pouze 

1, 49 %. Uvedená statistická data nesvědčí o hojném zahajování řízení o žalobě pro nečinnost a 

nezbytně vyvolávají otázky ohledně celkové koncepce tohoto řízení. Kromě hmotněprávní 

úpravy lze uvést i požadavky na naplnění procesních podmínek v souvislosti s podáním žaloby. 
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 2004/139 Nařízení Rady (ES) ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků.  
143

 2015/1589 Nařízení Rady (EU) ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie.  
144

 2001/1049 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k 

dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. 
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3.3.2 Procesní aspekty 

 

Nároky kladené na jednotlivce v rámci procesních podmínek nutných pro zhojení nečinnosti 

mohou být jedním z důvodů, proč je pro jednotlivce obtížné žaloby pro nečinnost podat, ale i 

domoci se úspěchu ve věci. Z pohledu procesního postupu je možné poukázat na tři fáze.
145

 

V rámci první fáze jde o řízení, ve kterém má orgán povinnost vydat rozhodnutí (nebo jiný akt 

viz bod 3.3.1) určený dané osobě. Vzhledem k absenci předpisů kodifikujících na unijní úrovni 

obecná ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí ve správních řízeních
146

, je nezbytné se řídit 

úpravou sekundárního práva, roztříštěnou pro jednotlivé orgány a dále jednotlivá řízení před 

nimi. Navíc, při absenci stanovení lhůty pro vydání rozhodnutí lze vycházet z obecného principu 

vydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě. 

Druhou fází je tzv. předsoudní fáze (předběžná administrativní fáze), jejímž účelem je 

vyzvání instituce/orgánu k plnění povinností stanovených smlouvami, tj. vydání rozhodnutí tak, 

aby nemuselo nastat zahájení soudního řízení. Subjekt je povinen zaslat nečinné instituci výzvu 

k odstranění nečinnosti, přičemž výzva musí být odůvodněná a jasně specifikovat, jaké jednání je 

od instituce požadováno. Až pokud tato instituce ve lhůtě dvou měsíců nijak nezareaguje
147

, 

nabízí se jednotlivci možnost obrátit se na SD EU s žalobou na nečinnost v rámci třetí, soudní 

fáze. S ohledem na účel řízení, kterým je zajistit plnění smluv prostřednictvím vydání 

rozhodnutí, je nečinné instituci umožněno, aby i po podání žaloby (ale jen do okamžiku před 

vyhlášením rozhodnutí) mohla rozhodnutí vydat a soudní řízení se tak stalo bezpředmětným. 

Výsledkem soudního řízení, které shledalo, že k protiprávní nečinnosti unijní instituce došlo, 

je deklaratorní rozhodnutí konstatující porušení smluv způsobené touto nečinností. Instituce je 

povinna přijmout nezbytná opatření k zjednání nápravy vyplývající z rozhodnutí SD EU, ačkoli 

tato povinnost není dalšími ustanoveními upravena. Právní úprava nehovoří ani o další lhůtě
148

 

pro dodatečné vydání rozhodnutí nečinného orgánu. Pravomoci SD EU, resp. Tribunálu 
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 Někteří autoři uvádějí členění pouze na dvě fáze (předsoudní a soudní), nezahrnují do dělení i samotnou fázi 

předcházejícího správního řízení, viz např. VAN RAEPENBUSCH, Sean. Droit institutionnel de l'Union 

européenne. 2ème édition. Larcier, 2016, s. 726. Členění na tři fáze se zdá být vhodnější pro poukázání na celkovou 

proceduru, uznáváno je i dalšími autory, viz Grmelová, N. Přístup jednotlivců k žalobě pro nečinnost před 

Tribunálem Soudního dvora EU, op. cit., s 56. 
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 Jde o obecný nedostatek vyplývající z absence kodifikace správního práva na úrovni EU viz PASSER, Jan 

M. Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a unijními soudy [online], op. 

cit., s. 390. 
147

 Pro problematiku obstrukcí institucí a rozlišení tzv. falešných vyjádření institucí viz VAN RAEPENBUSCH, 

Sean. Droit institutionnel de l'Union européenne, op. cit., s. 731. 
148

 Opět půjde o přijetí nezbytných opatření v přiměřené době, viz SCHÜTZE, Robert. European Union law, op. cit., 

s. 377. 
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neumožňují vydání rozhodnutí namísto
149

 nečinného orgánu, a tak je dalším možným způsobem 

sankcionováním nečinnosti případné zahájení řízení o náhradě škody vyplývající z mimosmluvní 

odpovědnosti EU. 

 

3.3.3 Komparace s francouzskou právní úpravou 

 

Ústředním pojmem spojeným s francouzskou právní úpravou je existence předchozího 

rozhodnutí (décision préalable)
150

, které zakládá pravomoc správního soudu danou věc 

projednat. Vzhledem k tomu, že správním soudům náleží obecně pouze pravomoc rozhodovat o 

žalobách proti rozhodnutí, jeví se jako nezbytné konstruovat teorii, která si poradí s vymezením 

této pravomoci ve vztahu k nezákonné nečinnosti veřejné správy. Klasická francouzská teorie 

díky tomuto vymezení přichází s odlišením tzv. explicitních a implicitních aktů. Explicitní akty 

můžeme definovat jako klasické správní akty jako např. rozhodnutí jako individuální správní kat. 

Implicitní akty představují ve své podstatě fikci spojenou s vydáním pozitivního (souhlasného) 

nebo negativního (zamítavé) rozhodnutí po uplynutí dané lhůty k vydání rozhodnutí v případě, 

že správní orgán takové rozhodnutí nevydá. Implicitní pozitivní rozhodnutí, vybízí svou logikou 

veřejnou správu, aby ve lhůtách odpověděly na žádosti, které jsou jim adresovány pod sankcí 

presumovaného kladného výsledku v případě nečinnosti.
151

 Jak uvádí studie Conseil d'État
152

, 

implicitní zamítavé rozhodnutí evokuje snahu chránit samotnou veřejnou správu v případě její 

vlastní eventuální nečinnosti, zatímco implicitní souhlasné rozhodnutí klade rizika vyplývající 

z nečinnosti na veřejnou správu a žadatel z ní může těžit. 

Volba jedné nebo druhé logiky je významná pro celý právní systém. V případě Francie došlo 

ke změně tohoto nahlížení na presumovanou povahu implicitních aktů. Zákon o právech občanů 

ve vztazích s veřejnou správou 
153

 v ustanovení čl. 22 konstruoval jako obecné pravidlo 

implicitní zamítavé akty následující po marném uplynutí dvouměsíční lhůty pro vydání 

rozhodnutí, ale pochopitelně znal i výjimky implicitních souhlasných rozhodnutí pro specifická 
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 VAN RAEPENBUSCH, Sean. Droit institutionnel de l'Union européenne, op. cit., s. 736. 
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 Viz COLLECTIF, Conseil d'État. L'application du nouveau principe "silence de l'administration vaut 

acceptation" (Les études du Conseil d'État) [online]. Paris: La Documentation française, 2017 [cit. 2020-08-01]. 
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 Objevují se argumenty stran možného ohrožení veřejného zájmu tím, že v případě nečinnosti, pasivity veřejné 

správy je presumováno kladné rozhodnutí, které typicky bude vycházet vstříc soukromému zájmu žadatele. 
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 COLLECTIF, Conseil d'État. L'application du nouveau principe "silence de l'administration vaut acceptation" 

(Les études du Conseil d'État), op. cit., s. 12. 
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 Zákon č. 321/2000 ze dne 12. dubna 2000, zákon o právech občanů ve vztazích s veřejnou správou (Loi relative 

aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) 
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řízení. Reformou z roku 2013
154

 byla tato obecná logika změněna a v případě dvouměsíční 

nečinnosti ze strany veřejné správy nastupuje fikce pozitivního, souhlasného rozhodnutí. Opačná 

logika zůstává v platnosti pro specifické případy, ovšem jak poznamenává F. Colin a M. - L. 

Messe
155

, objem případů, ve kterých se i nadále použije zásada fikce implicitního zamítavého 

rozhodnutí je rozsáhlý a není zcela jednoduché pro běžné občany se v takovém systému 

zorientovat. Otázka změny této výchozí logiky je zajímavá i vzhledem k reformě veřejné správy, 

která ve Francii aktuálně probíhá. 

Bez ohledu na bližší konstrukci implicitních rozhodnutí jako zamítavých nebo souhlasných, 

měla tato teorie praktický význam pro správní soudnictví v rámci Evropské unie. Jak bylo 

zmíněno v historické části, původní znění Pařížských smluv takřka kopírovalo teorii implicitních 

aktů z francouzského práva, ačkoli v právních řádech dalších států toto nebylo v dané době zcela 

běžné. V dalších reformách smluv bylo od této koncepce upuštěno a implicitní rozhodnutí 

nezůstala dále jako obecný princip právní úpravy, ale jen jako výjimečný institut upravený pro 

úzký okruh věcí a specifické situace. Takové chápání je kromě současné unijní úpravy blízké i 

české právní úpravě, která danou teorii rovněž zná, ač v nemnoha zvláštních případech.
156

 

 

 

3.4 Řízení o náhradě škody z mimosmluvní odpovědnosti EU  

 

Obecnou podstatou institutu odpovědnosti za škodu je sekundární povinnost k náhradě škody 

vznikající subjektu, který porušil stanovenou povinnost primární. Daný institut právní 

odpovědnosti je klíčový pro všechny právní řády, neboť jeho prostřednictvím přímo dochází 

k zajišťování dodržování práv a povinností náležejících jeho subjektům a poskytuje jim ochranu 

v případech, kdy dojde k jeho porušení. Zakotvení odpovědnosti za škodu s sebou přináší nejen 

určitou ochranu dodržování právních pravidel, ale slouží jako legitimizační prvek pro dodržování 

právního řádu jako celku. V souvislosti s konstruováním právního řádu Společenství jako 

právního řádu sui generis, který svou logikou nepřipomíná jen pouhé právo mezinárodní 

organizace, je proto logické, že vznikající Společenství má potřebu zakotvit kromě právních 

pravidel i odpovědnostní systém, který představuje prostředky k jejich dodržování. V případě 
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 Zákon č. 1005/2013 ze dne 12. listopadu 2013, zákon pověřující vládu ke zjednodušení vztahů mezi veřejnou 

správou a občany (Loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens). 
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 COLIN, Frédéric a Marie-Laure MESSE. L'essentiel du droit du contentieux administratif [online]. 6. Paris: 

Gualino, 2020 [cit. 2020-08-01]. ISBN 978-2-297-09054-4. Dostupné z: http://unr-ra.scholarvox.com.ezscd.univ-
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 Lze zmínit např. § 9 odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, které zná fikci 

negativního rozhodnutí nebo naopak § 28 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, který zná fikci pozitivního rozhodnutí. 
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mimosmluvní odpovědnosti, odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem veřejné moci je 

výchozí myšlenkou nahrazení újmy (v širším smyslu), která byla jednotlivci v důsledku toho 

výkonu způsobena.
157

 

Původ ustanovení o mimosmluvní odpovědnosti je možné nalézt již v Pařížské smlouvě z r. 

1952 (přičemž hovoří o peněžité náhradě škody způsobené realizací smlouvy nebo v důsledku 

zavinění služby
158

 Společenství podle čl. 40). V kontextu doby jde o unikátní ustanovení, které 

zakládá odpovědnost Společenství jako mezinárodní organizace vzhledem k jednotlivcům 

(asociacím a společnostem). Jak výstižně uvádí P. Navrátil
159

, převážně šlo o francouzské 

průmyslové podniky, kterým je možnost žalovat náhradu škody zakotvena jako určitá záruka 

oproti výkonné moci svěřené Vysokému úřadu. Chápání asociací a společností jako jednotlivců, 

kterým je nutné přiznat nástroje k bránění se před protiprávností jednání veřejné moci a možnost 

domáhat se u soudního orgánu obrany svých práv, je jednoznačně možné podřadit pod chápání 

pojmu správního soudnictví ve vnitrostátních právních řádech.
160

 Ustanovení daným subjektům 

navíc poskytuje svým rozsahem rovnocennou úroveň ochrany, jako je tomu v právních úpravách 

v členských státech.  

Obzvlášť zřejmá pro danou právní úpravu je inspirace francouzským právem, což se 

projevuje nejen v teoretické rovině právní konstrukce institutu vzhledem k faute de service (a 

jeho relativně strohé úpravě a primárním právu), ale rovněž v judikatuře Soudního dvora, který 

ve své interpretaci zřetelně vycházel z francouzského chápání odpovědnosti státu za škodu, jakož 

i judikatury tamních správních soudů. 

 Další podoba ustanovení o mimosmluvní odpovědnosti Společenství zůstala ve své podstatě 

takřka nezměněna od znění Římských smluv (ustanovení čl. 215) a změny nedoznalo ani bližší 

vymezení podmínek odpovědnosti za škodu nebo legislativní reflexe kritérií judikovaných 

Soudním dvorem v primárním právu.  

Současnou právní úpravu je možné nalézt v primárním právu, konkrétně v čl. 340 alinea 2 

SFEU, který o mimosmluvní odpovědnosti stanovuje: „V případě mimosmluvní odpovědnosti 

nahradí Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států
161

 

škody způsobené jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.“. 
162
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 Stranou zájmu této práce je smluvní odpovědnost Evropské unie, pojata jako klasická soukromoprávní 
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fakulta, Katedra evropského práva. Vedoucí práce Tomášek, Michal, s. 12. 
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 O veřejnoprávním chápání odpovědnosti státu za škodu a správnímu soudnictví v kontextu Francie viz dále. 
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 Oproti předchozí úpravě je zaveden pojem souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských 

států, ačkoli nejde o zpřesnění nebo změnu podmínek uplatňování odpovědnosti za škodu, má tato změna nutný 
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Na relativně strohé vymezení mimosmluvní odpovědnosti EU v primárním právu nezbytně 

navazuje bohatá judikatura SD EU definující základní charakteristiky mimosmluvní 

odpovědnosti a podmínek soudního řízení. Vlastní pravomoc Soudního dvora rozhodovat spory 

o náhradu škody dle čl. 340 SFEU je zakotvena v čl. 268 SFEU. 

 

3.4.1 Hmotně právní podmínky 

 

Dle klasické teorie může funkce odpovědnosti za škodu spočívat v prevenci vzniku škody 

(prevenční funkce, směřuje k předcházení vzniku škody), kompenzaci škody (reparační funkce, 

slouží k náhradě škody) a dále sankcionizaci škůdce (represivní funkce). V případě 

mimosmluvní odpovědnosti EU je výchozí úvahou poskytnutí ochrany jednotlivci v souladu se 

zásadou plné reparace, tj. důraz na funkci kompenzační, která částečně implikuje i funkci 

prevenční, ovšem ne nezbytně naplňuje i funkci sankční. 

Odpovědnost za škodu v chápání unijního práva, jako taková, nepředstavuje jednotný 

koncept, který by upravoval komplexně veškeré vztahy související s mimosmluvní odpovědností 

Unie. Kromě obecného režimu, popisovaného v této kapitole, právě s přihlédnutím k jeho 

významu pro chápání správního soudnictví v rámci Evropské unie, vymezuje teorie
163

 i další 

specifické režimy odpovědnosti. Prostým výčtem jde o režim odpovědnosti Unie vzhledem 

k jejím zaměstnancům
164

, odpovědnost členských států za porušení práva EU nebo specifické 

odpovědnostní režimy založené sekundárním právem EU. 

Koncepce vzniku mimosmluvní odpovědnosti EU je založena na splnění podmínek 

spočívajících v protiprávnosti
165

 jednání orgánu EU nebo zaměstnance při výkonu jeho funkce, 

existenci škody a příčinné souvislosti mezi tímto jednáním a vznikem škody. Požadavek na 

splnění podmínek protiprávnosti jednání přičitatelného institucím, existence škody a příčinné 

                                                                                                                                                             
význam pro další rozhodování. Jak trefně uvádí P. Navrátil v Mimosmluvní odpovědnosti EU, op. cit. s. 15, mohlo jít 

o prostou snahu ponechat si díky vágní a nejasné formulaci prostor pro vytvoření vlastní koncepce mimosmluvní 

odpovědnosti a částečně se tak oprostit od francouzské koncepce odpovědnosti za škodu. 
162

 Přičemž odlišná pravidla platí odchylně pro mimosmluvní odpovědnost Evropské centrální banky dle čl. 340, 

alinea 3 SFEU. 
163

 BOBEK, Michal, Petr BŘÍZA a Jan KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. V Praze: C.H. 

Beck, 2011. Beckova edice právo, s. 274 an. 
164

 Zvláštní režim existující pro žaloby o náhradu škody podávané zaměstnanci a úředníky EU je upraven v čl. 270 

SFEU. 
165

 Pokud jde o otázku požadavku protiprávnosti ve vztahu k francouzské teorii sans faute, z pohledu unijní 

judikatury byla tato koncepce prozatím odmítnuta v rozhodnutí FIAMM (Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. září 

2008, FIAMM, (spojené věci C-120/06 P a C-121/06 P), přičemž však do budoucna zajímavou teoretickou otázkou 

zůstává interpretace pojmu obecné zásady společné právním řádům členských států vzhledem k této francouzské 

koncepci, jak ostatně uvádí i odborná literatura (viz LAMPRINI, Xenou. Les principes généraux du droit de l'Union 

européenne et la jurisprudence administrative française. 1. Bruxelles: BRUYLANT, 2017, s. 398 an.). 
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souvislosti mezi tímto jednáním a škodou bylo jako kumulativní judikováno Soudním dvorem 

EU.
166

  

Kritérium protiprávnosti je naplněno při dostatečně závažném porušení unijního práva, 

přičemž toto porušení se musí týkat normy, jejímž předmětem je přiznání práv jednotlivcům a 

toto porušení může být přičitatelné EU.
167

 Podmínka protiprávnosti jednání instituce musí být 

naplněna vždy, jinak není možné posuzovat splnění dalších kritérií a taková žaloba na náhradu 

škody bude zamítnuta.
168

 

Restriktivní přístup k odpovědnosti za škodu za normativní akt (v daném případě nařízení) 

zaujal SD EU v rozhodnutí Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt
169

, kdy pro naplnění 

mimosmluvní odpovědnosti opakuje požadavek protiprávního aktu, pro nějž však v případě 

nařízení vyžaduje tzv. kvalifikovanou protiprávnost, která pro normativní akty: „s sebou nese 

volby v oblasti hospodářské politiky, vzniká podle druhého pododstavce čl. 215 Smlouvy 

odpovědnost Společenství za škodu, kterou akt způsobil jednotlivcům, pouze tehdy, jestliže došlo 

k dostatečně závažnému porušení pravidla vyšší právní síly, které chrání zájmy jednotlivců.“ 

Žaloba byla s daným odůvodněním zamítnuta a do budoucna vytyčila omezující kritéria pro 

možnost uplatnění mimosmluvní odpovědnosti za normativní akt.
170

 V zásadě tak došlo 

k oddělení dvou režimů, kdy pro tyto normativní akty SD vychází z požadavku kvalifikované 

protiprávnosti a v ostatních případech „pouhé“ protiprávnosti.
171

 

Pozdější judikatura ve věci Bergaderm
172

 do jisté míry upozaďuje důležitost dělení aktů 

z hlediska jejich povahy (správní/normativní, legislativní), ale přichází s kritériem zjevného a 

(dostatečně) závažného překročení meze uvážení orgánu Unie,
173

 kdy rozhodujícím kritériem je 

vlastní možnost a rozsah uvážení, které v dané věci má EU (příp. členský stát) k dispozici. SD 

EU explicitně stanoví, že: „obecná (normativní) nebo individuální povaha aktu není v tomto 

ohledu rozhodujícím kritériem pro určení mezí uvážení, které má daná instituce k dispozici.“ 
174

  

                                                 
166

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. března 1980, Pool proti Radě, věc 49/79, dále rovněž rozsudek  Soudního 

dvora ze dne 9. září 1999 Lucaccioni proti Komisi, věc 257/98.  
167

 NAVRÁTIL, Petr. Mimosmluvní odpovědnost EU., op. cit., s. 27. 
168

 Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 5. března 1986 Tezi proti Komisi, věc 59/84. 
169

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. prosince 1971, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt proti Radě, věc 5/71. 
170

 Přitom však odpovědnost za škodu zůstává např. oproti koncepci české odpovědnosti za škodu chápána a 

vymezena relativně široce, připouštějíce kromě odpovědnosti za individuální akty i odpovědnost EU za normativní 

akty, viz PÍTROVÁ, Lenka. Několik poznámek k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci. In: Právní 

rozhledy [online]. 22. C.H.Beck, 2017, [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7gizf6427g44dq&groupIndex=1&rowIndex=0#, s. 778. 
171

 NAVRÁTIL, Petr. Mimosmluvní odpovědnost EU., op. cit., s. 17.  
172

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. července 2000, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA a Jean-Jacques 

Goupil proti Komisi Evropských společenství, věc C-352/98 P. 
173

 NAVRÁTIL, Petr. Mimosmluvní odpovědnost EU., op. cit., s. 23, 40 – 53. 
174

 Rozsudek Bergaderm, bod 46 (vlastní překlad).  

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7gizf6427g44dq&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7gizf6427g44dq&groupIndex=1&rowIndex=0
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 Z pohledu kritéria přičitatelnosti protiprávnosti EU lze rozlišovat dvě modality – protiprávnost 

spočívající v jednání EU (jejích orgánů) nebo jde o protiprávnost způsobenou zaměstnanci Unie 

při výkonu jejich funkce. Odpovědnost EU za škodu způsobenou zaměstnanci je dle 

judikatury
175

 omezena pouze na „jednání, která na základě vnitřního a přímého vztahu navazují 

na poslání svěřená orgánům.“. SD EU navíc dále, k restriktivnímu chápání institutu uvádí, že: 

„Vzhledem ke zvláštnímu charakteru tohoto právního režimu (pozn. mimosmluvní odpovědnosti) 

není tedy dovoleno jej rozšiřovat na úkony prováděné mimo takto popsané případy.“ 

Konečně, třetím aspektem ve vztahu ke kritériu protiprávnosti, je požadavek na normu 

přiznávající práva jednotlivcům, přičemž problematika stanovení obecných kritérií pro 

jednoznačná vodítka stran charakteristik takové normy zůstává přetrvávající výzvou i pro další 

judikaturu SD EU.
176

 

Pro úplnost, pojetí odpovědnosti nikoli ve smyslu mezinárodního veřejného práva
177

 (kde je 

konstruována jako následek mezinárodně-protiprávního chování, skládající se z porušení 

mezinárodního závazku a přičitatelnosti takového jednání subjektu), ale jako práva 

vnitrostátního, svědčí i fakt, že pro unijní chápání odpovědnosti, je nezbytné naplnit požadavek 

existence způsobené škody (na rozdíl od mezinárodního práva, kde již samotné porušení normy 

zakládá újmu pro mezinárodní společenství).
178

 Textace primárního práva a judikatura SD EU 

chápe pojem škody jako materiální škody (škoda skutečná, ušlý zisk) a nemateriální újmy. 

Judikatorně byla dovozena i v případě bezdůvodného obohacení.
179

  

Poslední podmínka pro přiznání náhrady škody spočívá v prokázání příčinné souvislosti mezi 

protiprávností a způsobenou škodou. Konstrukce příčinné souvislosti je v judikatuře SD EU 

označována různými pojmy, nejčastěji je definována jako souvislost dostatečně přímá, 

bezprostřední, event. rozhodující příčina vzniku škody a ve své podstatě spočívá na posouzení 

individuálních skutkových okolností.
180

 Opět je na žalobci, aby takovou přímou příčinnou 

souvislost prokázal. 

                                                 
175

 Usnesení Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 26. října 2005, Jamal Ouariachi proti Komisi Evropských 

společenství, věc T-124/04, body 18 a 22. V daném případě SD EU např. judikoval, že „sepsání „verbální nóty“ 

nemůže být považováno za jednání nezbytně navazující na poslání svěřená orgánům.“. 
176

 NAVRÁTIL, Petr. Mimosmluvní odpovědnost EU., op. cit., s. 56. 
177

 BROŽOVÁ, Sandra. Mimosmluvní odpovědnost EU za škodu ve světle recentní judikatury Soudního dvora EU. 

In: Jurisprudence [online]. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Wolters Kluwer, 2014. [cit. 2020-

07-02]. ISSN 1802-3843. Dostupné z: http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/mimosmluvni-odpovednost-eu-za-

skodu-ve-svetle-recentni-judikatury-soudniho-dvora-eu.m-106.html, s. 21. 
178

 Tamtéž. 
179

 Viz rozhodnutí SD (velkého senátu) ze dne 16. prosince 2008, Masdar (UK) Ltd proti Komisi Evropských 

společenství, věc C-47/07 P. Pro další možné reflexe ohledně podoby škody viz BROŽOVÁ, Sandra. Mimosmluvní 

odpovědnost EU za škodu ve světle recentní judikatury Soudního dvora EU, op. cit., s. 23 an. 
180

 TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, et al. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. 

Praha: Leges, 2017, s. 138. 
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Promlčení nároku upravuje protokol č. III o Statutu Soudního dvora, který hovoří o pětileté 

lhůtě pro promlčení nároku, ode dne, kdy nastala skutečnost, která předmětný výrok zakládá.
181

 

Promlčecí lhůta je přerušena podáním žaloby k Tribunálu nebo uplatněním předběžné žádosti 

předložené příslušnému orgánu Unie. 

 

3.4.2 Procesní aspekty 

 

Důkazní břemeno v řízení o žalobě na náhradu škody nese žalobce, který je povinen pro 

úspěch ve věci prokázat protiprávnost jednání orgánu EU nebo zaměstnance při výkonu jeho 

funkce, existenci škody a příčinnou souvislost mezi tímto jednáním a vznikem škody.   

Pokud jde o vztah k ostatním řízením, žaloba na náhradu škody je zvláštní, svou podstatou 

samostatnou žalobou, která pro svou přípustnost není podmíněna předchozím ani souběžným 

podáním žaloby na neplatnost.
182

 Pro úplnost, skutečnost, že unijní akt byl SD EU zrušen pro 

neplatnost nebo byla v řízení před SD EU konstatována nečinnost, automaticky sama o sobě 

neznamená, že budou naplněna kritéria pro vznik mimosmluvní odpovědnosti a samotné přiznání 

náhrady škody. Kritéria pro mimosmluvní odpovědnost si vůči daným řízením ponechávají 

autonomní charakter. A vice versa, nepřípustnost žaloby pro neplatnost nebo nečinnost, jenž je 

zároveň předmětem řízení o mimosmluvní odpovědnosti, automaticky neznamená, že taková 

žaloba o náhradu škody bude rovněž nepřípustná.
183

 Výše uvedené však neznamená, že pokud 

v řízení o žalobě na neplatnost, byla neplatnost aktu shledána, je nezbytné v řízení o náhradě 

škody tuto neplatnost znovu prokazovat.
184

 Požadavek předchozího uplatnění nároku na náhradu 

škody u instituce, orgánu EU není explicitně stanoven ani vyžadován. 

V otázce pasivní legitimace
185

, žaloba je podávána vůči EU jako celku, v řízení vystupuje 

orgán EU nebo unijní instituce, která dle žalobce škodu způsobila.
186

 Pasivní legitimace byla 

kromě orgánů EU dle čl. 13 SEU (Evropský parlament, Evropská rada, Rady, Evropská komise, 

                                                 
181

 Totožná pravidla pro promlčení se vztahují i na mimosmluvní odpovědnost ECB podle čl. 46, alinea 2 protokolu 

č. III o Statutu SD EU. 
182

 Nebylo tomu tak však vždy, SD EU ještě v rozsudku Plaumann (Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. července 

1963, Plaumann & Co. proti Komisi Evropského hospodářského společenství, věc 25/62), mimo jiné konstatuje, že 

správní akt, který nebyl zrušen v řízení o neplatnost, nemůže zakládat protiprávní jednání Společenství, na jehož 

základě by bylo možné žalovat náhradu škody. SD EU v dané věci trval na předchozí konstataci protiprávnosti, tak, 

aby mohla být pozdější odpovědnost Společenství vůbec uvažována. Pozdější judikatura se nicméně definitivně 

přiklonila k názoru samostatnosti a nezávislosti řízení o náhradě škody na dalších řízeních. Viz Rozsudek Soudního 

dvora ze dne 28. dubna 1971, Alfons Lütticke GmbH proti Komisi Evropských společenství, věc 4/69, bod 6 an. 
183

 LENAERTS, Koen, Ignace MASELIS a Kathleen GUTMAN. EU Procedural Law, op. cit. s. 490. 
184

 Lze hovořit de facto o efektu res iudicata, viz LENAERTS, Koen, Ignace MASELIS a Kathleen GUTMAN. EU 

Procedural Law, op. cit. s. 493. 
185

 Pro bližší rozbor stran plurality pasivně legitimovaných subjektů, zejména otázek konkurence odpovědnosti 

členského státu a EU viz NAVRÁTIL, Petr. Mimosmluvní odpovědnost EU., op. cit., s. 27. 
186

 TICHÝ, Luboš. Evropské právo, op. cit. s. 303. 
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SD EU, ECB, Účetní dvůr), přiznána judikaturou SD EU i dalším institucím a agenturám EU
187

, 

jde např. o evropského veřejného ochránce práv
188

 nebo Evropskou investiční banku.
189

 

Aktivně legitimováni pro podání žaloby jsou fyzické a právnické osoby
190

, pravomoc 

rozhodovat ve věci náleží dle čl. 256 a 268 SFEU Tribunálu. O opravném prostředku proti 

rozhodnutí Tribunálu následně rozhoduje Soudní dvůr. Rozhodnutí přiznávající náhradu škody 

jsou vykonatelná, opravný prostředek k Soudnímu dvora nemá odkladný účinek. Dle čl. 278 

SFEU však SD EU může v případech, kdy to okolnosti vyžadují, nařídit odklad vykonatelnosti 

napadeného aktu nebo nařídit nezbytná předběžná opatření (čl. 279). 

 

3.4.3 Závěry 

 

Závěrem, i přes nesporný potenciál i revolučnost institutu mimosmluvní odpovědnosti za 

škodu v dobách svého vzniku v 50. letech minulého století, zůstává řízení o náhradě škody spíše 

doplňkovým institutem, který nenaplnil svůj výchozí revoluční potenciál. Odůvodnění je možné 

hledat v nedostatečně konkrétních ustanoveních primárního práva a zejména v judikatuře SD 

EU, která konstantně restriktivně vůči jednotlivcům vykládá ustanovení týkající se naplnění 

hmotněprávních podmínek odpovědnosti. Další důvod je možné vidět i v právní nejistotě 

jednotlivců, kteří jsou odkázáni na (v čase značně proměnlivý) vývoj judikatury vymezující 

nejen hmotněprávní podmínky pro existenci odpovědnosti Unie, ale i procesní podmínky ve 

vazbě k dalším řízením.  

Dále, statistická data Tribunálu
191

 (jako příslušného prvoinstančního soudu) pro léta 2015 - 

2019 ukazují, že v daném období počet zahájených řízení ve věci náhrady škody osciluje mezi 

19 a 30 případy ročně. Pro ilustraci, v kontextu dalších řízení, za rok 2019 bylo zahájeno 24 

řízení o náhradu škody z celkového počtu 939 řízení zahájených před Tribunálem, což 

představuje 2,55 % z celkového počtu. Takto nízký počet žalob o náhradu škody může ve svém 

důsledku indikovat buď takřka dokonalý systém, kde nedochází ke způsobení škody jednotlivci 

                                                 
187

 GRMELOVÁ, Nicole. Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie. In: Současná Evropa [online]. 2013, [cit. 

2020-07-24]. Dostupné z: https://sev.vse.cz/artkey/sev-201301-0004_Mimosmluvni-odpovednost-Evropske-

unie.php, s. 62. 
188

 Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 23. března 2004, Evropský veřejný ochrance práv proti Franku 

Lambertsovi, věc C-234/02 P. 
189

 Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2000, Michel Hautem proti Evropské 

investiční bance, věc T-11/00. 
190

 Bez dalšího restriktivního požadavku na státní příslušnost, viz LENAERTS, Koen, Ignace MASELIS a Kathleen 

GUTMAN. EU Procedural Law, op. cit. s. 494. 
191

 Výroční zpráva 2019, soudní činnost. CURIA [online], op. cit. s. 267. 
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nebo spíše systém, který nevede k účinné možnosti požadovat náhradu a odčinění škody 

způsobené EU. 

 

3.4.4 Komparace pojetí unijní odpovědnosti za škodu s francouzskou koncepcí 

 

Počátky vzniku koncepce odpovědnosti státu za škodu je možné ve Francii sledovat od 

počátku třetí republiky. Bezpochyby klíčovým okamžikem pro jeho zrod je slavné rozhodnutí 

kompetenčního soudu (Tribunal des conflits) z roku 1873 ve věci Blanco
192

, kdy tento soud 

rozhodoval ve věci otázky pravomoci pro řešení sporu o náhradu škody způsobené státem. 

Tribunal des conflits rozhodl, že pravomoc pro řešení sporů o náhradu škody způsobené státem 

soukromým osobám, náleží do výlučné pravomoci správních soudů (juridiction administrative), 

a to s odkazem na argumentaci, že škoda způsobená státem jednotlivcům nemůže být řešena 

prostřednictvím obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu specifikovaných v občanském 

zákoníku (Code civil). Tribunal des conflits v rozhodnutí dále uvádí, že: „… tato odpovědnost 

není ani obecná, ani absolutní; má svá zvláštní pravidla, která se liší v závislosti na potřebách 

veřejné služby a potřebě vyvažovat a sladit zájmy veřejné (státní) se zájmy soukromými.“.
193

 

Škoda zde není chápána jako absolutní nebo obecná, nezbytně musí být upravena zvláštními 

pravidly v závislosti na zvláštní povaze veřejné služby (service public). Již v tomto rozhodnutí, 

které z hlediska obecné teorie responsabilité administrative zůstalo do dnešních dní 

nepřekonáno, je patrné chápání odpovědnosti státu za škodu ve smyslu veřejnoprávním, které je 

pro francouzskou úpravu příznačné. Důsledkem rozhodnutí Blanco je tedy nejenom přiznání 

výlučné pravomoci správní jurisdikce pro řešení otázek odpovědnosti za škodu státu (veřejné 

služby, service public), ale i konstatování aplikace speciálních pravidel, pokud jde o aktivity 

v rámci veřejné služby. Samotné chápání veřejné služby jako jakékoli aktivity vykonávané 

s cílem uspokojení potřeb veřejného zájmu (ať již vykonávané státem nebo územním 

společenstvím nebo jiným subjektem pod jeho kontrolou) je oproti unijní i české teorii pojímáno 

velmi rozsáhle.  

Specifikem francouzské úpravy je rovněž fakt, že právní úprava není komplexně obsažena 

v právních předpisech, ale je dotvářena bohatou judikaturou správních soudů, v této souvislosti 

zejména judikaturou Conseil d'État jako nejvyššího orgánu správní jurisdikce. Kusá právní 
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 T.C. 8 février 1873, Blanco 
193

 T.C. 8 févrie 1873, Blanco. 
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úprava, dotvářená bohatostí soudních rozhodnutí nápadně připomíná koncept unijní 

mimosmluvní odpovědnosti, která trpí stejnými symptomy.
194

 

Ústředním pojmem spojeným s náhradou škody je termín faute
195

 (obecně jako pochybení), 

které rozlišuje pro účely odpovědnosti rozlišuje na faute de service (pochybení přičitatelné 

veřejné službě) a faute personnelle
196

 (pochybení přičitatelné konkrétní osobě), přičemž 

klíčovým kritériem je, zda je dané pochybení oddělitelné od osoby vykonávající danou funkci (tj. 

faute de service jako neosobní pochybení v rámci činnosti služby
197

). Faute de service vystihuje 

závadné jednání orgánu veřejné služby při naplňování veřejného zájmu, bez ohledu na faktor 

zavinění konkrétní osoby.
198

 Kumulativnost obojích pochybení byla již ve starší v judikatuře 

vyjádřena jako přípustná a možná.
199

 Z koncepce faute jsou vyčleněny zvláštní režimy, u kterých 

se hovoří o odpovědnosti bez naplnění požadavku protiprávnosti, typicky sans faute.
200

 V zásadě 

jde o případ odpovědnosti veřejné služby za rizika spojená s jejím výkonem a dále teorii égalité 

des individus devant les charges publiques, která hovoří o odpovědnosti vzhledem k 

nerovnováze, která by spočívala ve faktu, že v důsledku činnosti veřejné služby dopadají některá 

omezení na skupinu osob ve zvýšené míře.
201

   

Z pohledu procesních ustanovení je zajímavá (a od unijní úpravy odlišná) povinnost uplatnit 

nárok na náhradu škody před správním orgánem v tzv. předsoudní fázi. Dle čl. R 421-1 Kodexu 

správního soudnictví (ve znění od 1. ledna 2017) může žadatel podat žalobu ke správnímu soudu 

až po předchozím zamítavém rozhodnutí
202

 (explicitním nebo implicitním)
203

 správního orgánu o 

                                                 
194

 Ovšem z pohledu řady francouzských autorů je takový stav považován za unikátní a následováníhodný, 

v odborné literatuře zaměřené na komparaci aspektů náhrady škody bývá tento aspekt vyzdvihován. Viz např. 

BELRHALI-BERNARD, Hafida. La responsabilité administrative ici et ailleurs: passerelles, clefs et pistes. 

In: Revue française d'administration publique [online]. 147. Ecole nationale d'administration, 3/2013n. l., 561 - 574 

[cit. 2020-07-02]. DOI: 10.3917/rfap.147.0561. ISBN 3303337901482. ISSN 0152-7401. Dostupné z: 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2013-3-page-561.htm 
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 Pojetí institutu faute ve smyslu faute de service a faute personnelle bylo součástí výchozí unijní úpravy 

mimosmluvní odpovědnosti v primárním právu - Pařížské smlouvě, čl. 40. 
196

 Viz kritéria v rozhodnutí T.C. 30 juillet 1873, Pelletier. 
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 NAVRÁTIL, Petr. Mimosmluvní odpovědnost EU., op. cit., s. 143. 
198

 NĚMČÁK, V.: Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva. Právník. Praha: 3/2013, 152, 

s. 225 – 228. 
199

 Rozhodnutí C.E. 3 février 1911, Anguet. 
200

 NĚMČÁK, V.: Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva, op. cit, s. 226 – 228. 
201

 Viz LAUBADÈRE, André, Jean-Claude VENEZIA a Yves GAUDEMET. Droit administratif. 17 édition. Paris: 

L.C.D.J., 2002, s. 148 an. nebo NĚMČÁK, V.: Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva, 

op. cit. 
202

 Judikatorně byla v souvislosti s dekretem JADE (Justice administrative de demain) řešena otázka, zda je 

nezbytné, aby byl požadavek předchozího rozhodnutí veřejné správy naplněn ke dni podání žaloby nebo ke dni 

vydání soudního rozhodnutí ve věci. Conseil d'État ve svém stanovisku ustanovení interpretuje v předchozím duchu, 

tj. vstřícně k žadateli, když připouští, aby bylo spojení mezi řízeními zachováno a postačilo předchozí rozhodnutí 

vydané v průběhu soudního řízení. Viz DELARUE, Guillaume. Demande indemnitaire préalable et décret JADE, le 

Conseil d’État continue d’être pédagogique. [online]. 2019-04 [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://www.village-
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https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2013-3-page-561.htm


53 

 

tomto nároku. Zákonodárce stanoví dvouměsíční lhůtu pro podání žaloby ke správnímu soudu, 

která je ve specifických případech, týkajících se obyvatel zámořských území Francie nebo 

cizinců prodloužena na 3, resp. 4 měsíce od předchozího rozhodnutí.  

Zajímavostí je obligatorní právní zastoupení advokátem již v první instanci před Tribunal 

administratif.
204

 Z pohledu klasifikace řízení o náhradu škody, jde o spor v plné jurisdikci, jehož 

primárním cílem je stanovení povinnosti nahradit škodu. Pokud jde o vazbu na ostatní zřízení, 

soud zde může v rámci jediného řízení a rozhodnutí zrušit jednotlivými výroky napadený akt i 

rozhodnout o samotné náhradě škody. Aktivní legitimace pro spory v plné jurisdikci je pojímána 

relativně široce, subjektem oprávněným podat žalobu je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 

jejíž právo bylo porušeno.
205

  

V první instanci o žalobě rozhoduje obecný soud Tribunal administraif, v rámci opravného 

prostředku je možné se obrátit na Cour administrative d'appel a dále případně na Conseil d'État 

jako instituce vrcholnou.  

 

3.4.5 Poznatky k české právní úpravě odpovědnosti státu za škodu 

 

Aniž by bylo ambicí této dílčí části poskytnout komplexní komparaci úpravy unijní 

s úpravou českou, předchozí analýza přinesla dílčí úvahy de lege ferenda i pro vnitrostátní 

úpravu.  

Pro shrnutí, otázka odpovědnosti státu za škodu je na vnitrostátní úrovni realizována v čl. 36 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod, resp. prostřednictvím zákonné úpravy obsažené 

v zákoně č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Právní úprava odpovědnosti státu za škodu je 

podrobně obsažena v tomto zákoně, s dodatkem, že právní vztahy v něm neupravené se řídí dle 

občanského zákoníku.
206

 Oproti unijní koncepci odpovědnosti
207

 je tento fakt zajímavý zejména 

vzhledem ke skutečnosti, že odkazuje na soukromoprávní předpis a vyvolává nezbytné otázky 
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 Pokud jde o toto implicitní rozhodnutí, uplatní se zde odlišná koncepce od tradiční úpravy správního práva 

ohledně implicitních rozhodnutí. V případě náhrady škody platí, že pokud rozhodnutí nebylo vydáno, jde ze zákona 
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 Viz R 431-2 Code de justice administrative. 
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 A c. široké vymezení subjektů oprávněných podat žalobu v klasickém řízení o zrušení nezákonného aktu 

(PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Praha: C.H. Beck, 1998, s. 68, 72). 
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nakloněno tomuto výchozímu veřejnoprávnímu pojetí. 
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ohledně možného soukromoprávního chápání takového institutu.
208

 Samotná otázka povahy 

tohoto institutu v českém kontextu (ve smyslu soukromoprávním či veřejnoprávním) je 

předmětem nejen teoretického odborného zájmu, ale zabývá se jeho praktickou aplikací stran 

soudů, které by měly být příslušné o náhradě škody rozhodovat (civilní či správní soudy). 
209

 

Podmínky odpovědnosti státu za škodu spočívají ve skutkových podstatách nezákonného 

rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, dále existencí škody a příčinnou souvislostí 

mezi skutkovou podstatou a škodou. Konstrukce institutu je koncipována jako odpovědnost 

objektivní (bez ohledu na zavinění) a absolutní (neexistují zde liberační důvody).  

Pokud jde o nezákonné rozhodnutí
210

, obligatorní otázkou pro přípustnost žaloby na náhradu 

škody je dřívější rozhodnutí, které takovou nezákonnost konstatuje. Právo na náhradu škody 

způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z 

něhož jim vznikla škoda. Následně je zapotřebí uplatnění nároku u příslušného úřadu
211

 

prostřednictvím písemné žádosti. Uplatnění nároku je fakticky omezeno promlčecími dobami 

(rozdílně pro nárok na náhradu škody a nárok na náhradu nemajetkové újmy).
212

 Následuje fáze 

6 měsíců, během kterých úřad rozhodne o přiznání náhrady škody. Až v případě negativního 

rozhodnutí se může poškozený domáhat náhrady škody u civilního soudu. 

Pro jednotlivce je tak značně nekomfortní domoci se náhrady škody za nezákonné 

rozhodnutí, když je požadováno konstatace této nezákonnosti v jednom řízení, následné čekání 

na vyjádření úřadu ohledně přiznání náhrady škody a případně poté zahájení dalšího soudního 

řízení, kdy je o náhradě škody rozhodnuto. V porovnání s unijní i francouzskou úpravou je tak 

právní úprava postavení jednotlivce náročnější a méně příznivá, kladoucí vyšší nároky stran 

poskytnutí náhrady škody.  

O méně komfortním postavení lze hovořit i v případě soudních poplatků, které jsou v české 

úpravě spojeny s žalobou na náhradu škody nebo újmy. S účinností k 30. září 2017 bylo novelou 

do zákona 549/1991 Sb., zákon o soudních poplatcích, vloženo ustanovení sazebníku bodu 8a, 
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 Ještě znatelnější rozdíl můžeme pozorovat vůči úpravě francouzské, která institut odpovědnosti státu chápe 
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 Viz např. BURDA, Daniel. Odpovědnost veřejné moci za škodu - otázka pro civilní nebo správní 

soudy? [online]. Praha, 2019 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/213316/. 
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sp. zn. IV.ÚS 2598/15 ze dne 22. března 2016, týkají se nesprávného úředního postupu živnostenského úřadu nebo 

dále i rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3183/15, ze dne 26. září 2016, týkající se náhrady škody 
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 § 6 zákona č. 82/1998 Sb. 
212

 Viz § 32 zákona č. 82/1998 Sb. 
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které stanoví poplatek za návrh na zahájení takového řízení ve výši 2 000 Kč. Kontroverze 

ohledně stanovení výše poplatku při odvolání podaném žalobcem ve věci náhrady škody byla 

dokonce předmětem přezkumu Ústavního soudu.
213

 Poplatková povinnost spojená s tímto 

řízením však v ČR nadále existuje a probíhají úvahy o jejím dalším zvyšování. Na rozdíl od 

francouzské úpravy, kdy byly po rozsáhlé kritice spojené se zavedením soudních poplatků 

opětovně zrušeny k 1. lednu 2004 a na rozdíl od unijní úpravy, kdy soudní poplatky nejsou 

stanoveny.  

Závěrem, vzhledem k popsaným charakteristikám lze upozornit na unijní i francouzskou 

koncepci náhrady škody jako na vhodné inspirační zdroje, který by i přes řadu odlišností 

právních řádů mohly být zvažovány pro možné budoucí změny v české právní úpravě. 
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 Rozhodnutí Ústavní soudu sp. zn. IV. ÚS 3283/18, ze dne 21. května 2019 nebo rozhodnutí Ústavního soudu sp. 

zn. I. ÚS 1415/18 ze dne 23. dubna 2019. 
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Závěr 

 
V první části této práce byly definovány základní charakteristiky správního soudnictví (ve 

vztahu k definicím pozitivního práva České republiky, Rakouska a Francie) jako kontrola 

legality jednání veřejné moci/správy a přezkum prováděný nezávislými orgány odlišnými od 

veřejné správy, který poskytuje jednotlivcům možnost soudní ochrany. Vzhledem k těmto 

znakům bylo vymezeno chápání správního soudnictví EU na základě soudních řízení, která 

mohou být iniciována jednotlivci (fyzickými a právnickými osobami) a ve kterých dochází 

k soudnímu přezkumu legality jednání nebo (ne)činnosti unijních institucí. Rozbor Soudního 

dvora EU jako správního soudu byl prováděn na základě dvou hledisek, předně šlo o 

institucionální hledisko, pohled na samotnou soudní instituci a její historický a strukturální 

vývoj. Dalším hlediskem bylo funkční vymezení na základě jednotlivých druhů řízení, které 

spadají pod definici správního soudnictví a ve kterých má Soudní dvůr EU pravomoc 

rozhodnout.  

Druhá část této práce identifikovala inspiraci francouzským modelem správního soudnictví (a 

zejména institucí Conseil d'État) pro výchozí koncepci unijního soudnictví. Tento závěr byl 

založen na shodnosti žalobních důvodů (kritérií přezkumu legality) v obou systémech, existenci 

institutu generálních advokátů při SD EU a dále chápání obecných právních principů jako zdrojů 

práva. V chronologickém pohledu byly představeny reformy Soudního dvora EU a analyzovány 

jejich dopady pro další vývoj. Primárním problémem unijního soudnictví se ukázala celková 

přetíženost soudu s ohledem na počty zahajovaných řízení a následně narůstající průměrnou 

délku řízení. Reakcí na tyto problémy bylo vytvoření nové soudní instituce Soudu prvního 

stupně (navýšení počtu soudců) nebo vytvoření specializovaného soudu (Soud pro veřejnou 

službu). Zvolená řešení, zejména vytvoření specializované instituce pro jednu z oblastí, se 

ukázala jako ne zcela funkční a dala podnět pro další úvahy o možném modelu unijního 

soudnictví. Aktuální reformy se vzhledem k přímým žalobám již zaměřují na omezení možnosti 

podat opravný prostředek od Tribunálu k Soudnímu dvoru. Analýza reforem Soudního dvora EU 

má význam i pro vnitrostátní správní soudy, které, ať již jde o Francii nebo Českou republiku, 

jsou konfrontovány s podobnými problémy (narůstající nápad nových případů, prodlužující se 

délka řízení, rozšiřující se oblast správního práva). Z příkladu SD EU je možné usuzovat, že 

automatické navyšování počtu soudců nebo vytvoření specializovaných soudů tak, jako bylo 

realizováno na unijní úrovni, nemusí být ve výsledku optimálním řešením pro dané defekty.  

Třetí část práce představuje funkční hledisko, charakteristiku Soudního dvora EU jako správního 

soudu z pohledu jednotlivých řízení zahajovaných jednotlivci. V případě řízení o žaloby na 
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neplatnost jsou blíže rozebrány jednotlivé prvky řízení, ať již jde o subjekty, přezkoumatelné 

akty, žalobní důvody nebo procesní podmínky. Shodnými nebo podobnými prvky 

s francouzským systémem jsou zejména ustanovení o kritériích přezkumu, význam obecných 

právních principů jako zdrojů práva nebo dominantní role judikatury při strohé úpravě 

pozitivního práva. Odlišnosti obou systémů je možné spatřovat v restriktivním přístupu SD EU 

k interpretaci ustanovení o přezkumu iniciovaném jednotlivci nebo v omezeném rozsahu 

přezkumu v plné jurisdikci na unijní úrovni.  

Druhá subsekce se zabývá řízením o žalobě na nečinnost, přičemž analyzuje hmotně právní a 

procesní podmínky daného řízení. V návaznosti na historickou úpravu z Pařížské smlouvy je 

definována teorie implicitních a explicitních aktů, které představují v komparativní části pojítko 

s francouzskou právní úpravou. Pozornost je okrajově věnována i aktuální francouzské úpravě a 

nedávné změně teorie pozitivních (souhlasných) implicitních rozhodnutí. Závěrem pro aktuální 

unijní koncepci řízení o žalobě na nečinnost je konstatovaná odlišnost od klasického 

francouzského modelu.  

Další část práce je věnována řízení o žalobě na náhradu škody vyplývající z mimosmluvní 

odpovědnosti EU. Hmotně-právní podmínky náhrady škody jsou primárním právem upraveny 

pouze velmi stručně, prostor byl dán analýze podmínek vyplývajících z judikatury. Na základě 

předchozích rozhodnutí lze konstatovat, že judikovaná kritéria přichází se značně restriktivním 

chápáním náhrady škody vůči textu smluv. Z pohledu procesních podmínek je zajímavá 

koncepce samostatné žaloby, nezávislé na podání ostatních žalob (zejména na řízení o žalobě na 

neplatnost). I přes svou historickou unikátnost jde z dnešního pohledu statistik o nepříliš 

významné řízení. I u řízení o žalobě na náhradu škody je na základě komparativní analýzy 

spatřována podobnost s francouzským modelem, který je zde podrobněji rozebrán. V případě 

Francie je unikátní pojímání odpovědnosti za škodu jako veřejnoprávní odpovědnosti, koncepce 

faute nebo rozhodování správních soudů v daném řízení v plné jurisdikci. Vzhledem k těmto 

specifikům bylo zařazeno i krátké komparativní shrnutí vzhledem k české právní úpravě. 

Inspirací pro český právní řád by de lege ferenda mohla být francouzská úprava ohledně 

možnosti rozhodování soudů v plné jurisdikci, zjednodušení procesu uplatňování náhrady škody 

nebo absence poplatkové povinnosti v soudním řízení. 

Závěrem této práce je tedy ověření a potvrzení výchozí hypotézy, že Soudní dvůr naplňuje na 

základě konstruovaných charakteristik znaky správního soudu. Lze konstatovat, že inspirací pro 

institucionální i materiální aspekty bylo francouzské správní soudnictví nejen z historického 

pohledu, ale zřetelná podobnost vzhledem k aktuální podobě Soudního dvora EU je přítomná až 

do dnešních dnů. 
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Seznam zkratek 

 

SD EU   Soudní dvůr Evropské unie 

ESUO   Evropské společenství uhlí a oceli 

GA   generální advokát 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EURATOM  Evropské společenství atomové energie 

JEA   Jednotný evropský akt 

SPS   Soud prvního stupně 

SVS   Soud pro veřejnou službu 

SD   Soudní dvůr 

EP   Evropský parlament 

LZPS   Listina základních práv a svobod 

LZP EU  Listina základních práv Evropské unie 

ECB   Evropská centrální banka 

CE   Conseil d'État (Státní rada) 

CJA   Code de justice administrative (Kodex správního soudnictví) 

CC   Code civil (Občanský zákoník) 
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Abstrakt 

Soudní dvůr Evropské unie jako správní soud 

 

Hlavním tématem této diplomové práce je rozbor postavení Soudního dvora EU jako správního 

soudu. Cílem práce je analyzovat instituci Soudního dvora EU jako správního soudu vzhledem 

k vymezeným charakteristikám správního soudnictví. Téma správního soudnictví na úrovni EU 

je vymezeno vzhledem k jednotlivcům (fyzickým a právnickým osobám) jako neprivilegovaným 

žalobcům. 

V první úvodní části jsou vymezeny teoretické pojmy správního soudnictví nezbytné pro další 

analýzu. V druhé části práce je pozornost věnována analýze historického vývoje a proběhlých 

reforem Soudního dvora EU ve vztahu k jeho funkci správního soudu (institucionální hledisko), 

přičemž osvětluje inspiraci francouzským správním soudnictvím pro výchozí model fungování 

soudu. Otázky proběhlých reforem mají význam nejen pro popis vývoje Soudního dvora jako 

správního soudu, ale mohou sloužit jako inspirace pro řešení problémů vnitrostátních správních 

soudů.  

Třetí část se zabývá jednotlivými soudními řízeními zahajovanými na návrh jednotlivců 

(materiální hledisko), ve kterých má Soudní dvůr EU jako správní soud pravomoc rozhodovat. 

Vzhledem k charakteristikám soudního přezkumu je identifikována inspirace francouzským 

správním soudnictvím a dále jsou podrobněji analyzována jednotlivá řízení - řízení o žalobě na 

neplatnost, řízení o žalobě na nečinnost a řízení o náhradě škody vyplývající z mimosmluvní 

odpovědnosti EU.   

Po rozboru jednotlivých řízení před Soudním dvorem EU následuje komparativní část 

s francouzskou právní úpravou pro daná řízení, která má za cíl ověřit, zda i dnešní koncepce 

obou systémů vykazuje podobnosti. Tato část obsahuje i vybrané aspekty vzhledem k české 

právní úpravě (řízení o náhradě škody). Závěrem práce je zhodnocení předchozích analýz, ze 

kterých vyplývá, že od vzniku Soudního dvora až do dnešních dnů můžeme instituci 

jednoznačně označit za správní soud a jako ideový vzor pro tvorbu modelu soudního přezkumu 

lze uvést francouzské správní soudnictví.  

 

 

Klíčová slova: Soudní dvůr Evropské unie, soudní přezkum, správní soud 
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Abstract 

The Court of justice of the European Union as an Administrative Court 

 

The aim of this thesis is to analyse the role of the Court of Justice of the EU as an administrative 

court with respect to the defined characteristics of administrative justice. The issue of 

administrative justice at the EU level is defined in relation to individuals (natural or legal 

persons) as non-privileged applicants. 

The first introductory chapter defines theoretical concepts and specifications of administrative 

justice which are necessary for further analysis. After a short introduction, the second chapter is 

focused on the analysis of the historical development and ongoing reforms of the Court of Justice 

of the EU in relation to its function as administrative court (institutional aspect), while 

identifying the French administrative justice model as a key inspiration for the initial model of 

judicial review. The issues of the ongoing reforms are important not only to describe the 

development of the Court of Justice as an administrative court, but can also serve as an 

inspiration for solving current problems of national administrative courts. 

The third chapter deals with the jurisdiction of the Court of Justice of EU with regard to 

proceedings initiated by individuals' actions (material aspect). Furthermore, actions for 

annulment, actions for failure to act and applications for compensation based on non-contractual 

liability of the EU brought by natural or legal person are analyzed in more detail. The analysis is 

followed by a comparative study of French administrative justice, which aims to verify whether 

the current conception of the two systems of administrative justice (EU, France) shows 

similarities. This chapter also provides an analysis of selected aspects with regard to the current 

Czech legislation (proceedings regarding public authorities' liability for damages).  

The final chapter of the thesis contains a summary of previous analyses, concluding that from the 

naissance of the Court to presence the institution of Court of Justice of EU can be characterized 

as an administrative court and the French administrative justice can be identified as an 

ideological inspiration for concept of judicial review in European law. 
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