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Abstrakt 
 
 

Právní úprava organizace a výstavby orgánů veřejné správy byla po dlouhou dobu 

považována za výlučnou doménu vnitrostátní právní úpravy, na kterou mají prameny 

mezinárodního, resp. evropského komunitárního práva jenom minimální vliv. 

Východiskem je přitom v zásadě skutečnost, že orgány veřejné správy jsou uspořádány 

v souladu s principy hierarchické nadřízenosti a podřízenosti, přičemž na vrcholu této 

pyramidální struktury stojí legislativě odpovědná vláda jako politický orgán. Politický 

program exekutivy je realizován inter alia prostřednictvím interních pokynů a 

směrnic, které vláda jako vrcholný orgán moci výkonné uděluje hierarchicky 

subordinovaným vykonavatelům veřejné správy.  

„Nezávislé správní orgány“, tj. orgány které by byly nezávislé na pokynech vlády 

jako vrcholného orgánu exekutivní moci ve výše nastíněném systému v zásadě nemají 

místa. Ovšem ani toto konstatování není bezvýjimečné. Také systém organizační 

výstavby veřejné správy musí reagovat na skutečnost, že výkon vrchnostenských 

pravomocí státu si v některých oblastech vyžaduje specifickou právní úpravu. Ideovým 

základem pro tento vývoj jsou ekonomické teorie, které poukazují na negativní vlivy 

politických zásahů vlády do výkonu veřejné správy v některých odvětvích národního 

hospodářství. Akceptace těchto ekonomických postulátů má za následek modifikaci 

výše uvedených principů hierarchického uspořádání vykonavatelů veřejné správy a 

emancipaci některých orgánů z hierarchické podřízenosti vládě jako politickému 

centru.  

Příkladem par excelence je právní postavení centrálních bank, které je reakcí na 

ekonomické postuláty dle kterých vede podřízenost centrální banky vládě jako 

politickému orgánu k negativním výsledkům v oblasti monetární politiky. Politická 

nezávislost centrálních bank je v současnosti zakotvena v celé řadě ústavních 

dokumentů a je možné v zásadě konstatovat, že se jedná o instrument, sdílený všemi 

státy euro-atlantického právního prostoru. Právní věda přitom z existujícího právního 

rámce, který upravuje politickou nezávislost centrálních bank, abstrahovala klíčové 

mechanismy, které tuto nezávislost garantují.  

Obdobné ekonomické postuláty se v současnosti prosazují i v jiných oblastech, 

než je oblast monetární politiky. Jedná se zejména o oblasti tzv. regulovaných odvětví 

(energetika, telekomunikace), ve kterých je „nezávislý regulační orgán“ v ekonomické 

teorii etablovanou figurou, v právním rámci ovšem atributy jeho nezávislosti do 

značné míry absentují. Na tyto ekonomické postuláty reagují předpisy evropského 

komunitárního práva, které ve výše nastíněných oblastech aprobují jejich závěry a 

kladou vůči členským státům specifické požadavky ohledně vztahů těchto orgánů, 

resp. osob disponujících rozhodovací pravomocí vůči regulovaným subjektům, právní 
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subjektivity regulačních orgánů, vztahů regulačních orgánů, resp. osob nadaných 

rozhodovací pravomocí vůči vládě, resp. jiným orgánům moci výkonné a finanční 

autonomie těchto orgánů. Existence těchto specifických požadavků v existujících 

návrzích evropských komunitárních směrnic je důkazem skutečnosti, že ekonomické 

postuláty, požadující politicky nezávislé postavení regulačních orgánů, byly 

aprobovány Evropskou komisí a budou v případě přijetí těchto předpisů na 

komunitární úrovni závazné pro jednotlivé členské státy ES/EU. Dále tento vývoj 

dokazuje, že doporučení OECD v této oblasti, které výše uvedené postuláty obsahovali 

již cca od přelomu 90. let a nového milénia, se stali předmětem akceptace na 

komunitární úrovni.  

 Tento vývoj je zapotřebí vnímat také přes prisma skutečnosti, že různé formy 

„nezávislých správních orgánů“ jsou již v současnosti v zásadě etablovanou součástí 

právních řádů celé řady západoevropských států. Příkladem mohou být quasi non – 

governmental organisations ve Velké Británii, autorités administratives 

indépendantes ve Francii, nebo Kollegialbehörden mit richterlichen Einschlag 

v Rakousku. Specifické konstrukce organizace orgánů veřejné správy a jejich vztahu 

k vládě jako k centru politické moci se prosazují zejména v těch oblastech, kde je 

z různých důvodů pociťována obava, že přímé zásady vlády mohou vést k výsledkům 

jiným, než optimálním. Tyto konstrukce jsou poplatné existujícím ústavněprávním 

úpravám v jednotlivých státech. I přes značné rozdíly v organizační struktuře těchto 

orgánů v jednotlivých státech se při analyzování jejich postavení v zahraniční literatuře 

pravidelně kladou následující otázky: Může být vláda jako vrcholný orgán moci 

výkonné za předpokladu, že nemůže činnost těchto orgánů svými instrukcemi 

ovlivňovat, za činnost těchto orgánů odpovědná vůči legislativě? Jakým způsobem 

mohou voliči, resp. jejich zvolení zástupci činnost těchto „nezávislých“ orgánů 

ovlivňovat? Jaké jsou možnosti jejich kontroly a mechanismy jejich odpovědnosti?  

Zatímco výše nastíněné modely jsou v zásadě výsledkem specifického vývoje 

vnitrostátního práva, resp. recepce zahraničních modelů, otevírají specifické 

požadavky evropského komunitárního práva do jisté míry novou etapu vývoje právní 

úpravy organizace výstavby veřejné správy. Požadavky komunitárního práva ohledně 

nezávislého postavení správních orgánu ve vymezených oblastech bude v budoucnu 

nutno transponovat do vnitrostátních právních řádu jednotlivých členských států 

ES/EU s tím, že tyto požadavky bude možno považovat za minimální standard právní 

úpravy. V komunitárním právu explicitně neřešené otázky (např. otázky kontroly a 

odpovědnosti) budou pro futuro ponechány vnitrostátní právní úpravě. Právě v tomto 

ohledu mohou být zahraniční zkušenosti s modely „nezávislých“ orgánů inspirující.  

Vzhledem na aktuální vývoj je tedy možné konstatovat, že právní úpravu 

organizace a výstavby orgánů veřejné správy již pro futuro není možné považovat za 

oblast, která by závisela výlučně na právní úpravě konkrétního státu. Naopak, i 

v budoucnosti je možné očekávat, že evropské komunitární právo členským státům 
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ES/EU zakotví požadavky směrem k politicky nezávislému postavení dalších 

vnitrostátních orgánů. Pokud vezmeme v úvahu, z jakých ekonomických postulátů 

současné komunitární návrhu vycházejí, můžeme v budoucnosti očekávat také 

komunitární požadavky ohledně nezávislého postavení správních orgánů v oblasti 

regulace poštovních služeb, železniční a letecké dopravy atd. V této souvislosti je 

zapotřebí vymezit postavení „nezávislých správních orgánů“ v českém právním řádu.   
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Abstract 

 
For a long time, legal framework of the public administration authorities’ 

structure has been considered as a „domaine reservé“ of the national legislation. 

Influences of the international and EC legal sources have been identifies as minimal in 

this field.  

Basically, there is a principle of a hierarchical structure of the public 

administration authorities. On the top of this pyramidal structure, a government as a 

centre of political power is situated; this is responsible to the legislative power.  

Generally, a political programme use to be realised inter alia through the internal 

instructions of the government towards the hierarchical subordinated public 

authorities.   

So far, „independent administrative authorities” in the sense of public 

authorities, that would be not obliged to observe governmental instructions, should 

have basically no place in the existing system of public administrative authorities. But 

of course, there are exceptions from this rule. Legal framework for the public 

administration authorities’ structure has to react on the fact, that there are specific 

circumstances in some areas of the public administration. Ideological basement for 

this development are mainly those theories of political economics, which stipulates 

long – term negative impacts of the governmental interventions into the decision 

making in some economical areas. Consequently, legislative acceptance of these 

theories has impact on the structural framework of the public administration 

authorities and leads to a kind of emancipation of some authorities from the 

hierarchical subordination to the government.  

Independence of the central banks is an example par excellence of this 

development. Establishing a legal framework for an independent central bank is 

considered to be a reaction on the economical theories claiming negative long – term 

impact of the governmental interventions into the monetary policy. Currently, central 

banks’ independence has been anchored in a number of constitutional documents of 

the states of euro- atlantics area. Consequently, legal science identified core legislative 

instruments to guarantee an independent position of the monetary policy maker.  

Most recently, similar economic theories stipulate for a politically independent 

decision maker also in other areas. This is mainly in the areas under regulation 

(energy utilities, telecommunications). In economical theories, an “independent 

regulatory authority” for such sectors is an established instrument, but recently there 

are still considerable gaps in guarantying such independence also in the legal 

framework.  

Most currently, these economic postulates have been accepted by the EC policy 

makers and most recent EC legislative drafts already contain specific independence 

requirements towards national regulatory authorities. Requirements regarding 
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specific quality of relation of regulatory authorities, and the persons in charge of 

decisive competencies towards the government and other public institutions, 

regulated subjects, towards a legal personality of regulatory body and towards 

financial autonomy of regulatory authorities were incorporated in most recent drafts 

of EC legislation in energy utilities and telecommunications sectors. This means, 

economic theories regarding independent position of regulatory authorities were so far 

accepted by European Commission and if the case, recent drafts will be approved in 

the legislative procedure, mentioned requirements will be of relevance for EC{EU 

member states. Such a development also means that OECD recommendations in this 

area - that asked for a political independence of regulatory bodies already during the 

nineties - have been recently accepted at the EC/EU level.  

Recent developments should be considered also from the point of view of existing 

national legislation. Different forms of “independent administrative authorities” 

already exist in several European legal frameworks: quasi non – governmental 

organisations in Great Britain, autorités administratives indépendantes in France or 

Kollegialbehörden mit richterlichen Einschlag in Austria could be examples. There 

are specific constructions of the “government – independent authority relations”, 

mainly due to the need to govern areas where political interventions could have 

negative impact in long – term perspective. Due to the different historical and 

constitutional frameworks, existing “independent administrative authorities” models 

don’t create a compatible administrative model. Nevertheless, identical serious 

questions regarding such a construction arise under all legislative frameworks: How 

can government as the top of executive power be responsible for decision making of an 

independent body towards the Parliament? How the citizens or their elected 

representatives can influence policy making through independent regulatory bodies? 

What kinds of control and responsibility measures are applicable? 

While existing models of “independent administrative authorities” have been 

established through a specific development or through reception of foreign 

administrative models, current EC Law requirements in this field needs to be 

considered as a challenge, a kind of new period in the area of the public administration 

authorities’ structure framework. EC Law requirements towards regulatory authority’s 

independence should be considered as a minimal standard in this area. Those 

questions (e. g. control, responsibility), which are not explicitly regulated in the EC 

Law, should be governed under the national legal framework.  

As result, due to the actual developments, legal framework of the public 

administration authorities’ structure can’t be seen anymore as an exclusive matter of 

national legislation. Due to the nature of economic theories, which were accepted by 

the EC policy makers, further requirements towards an independent regulatory 

authority can be drafted in the near future (e.g. in the regulated areas of post services, 
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rail and civil air transport). This is challenge for the Czech Administrative Law to deal 

with the “independent administrative authorities” model.  
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1.    Úvod 

 
 

 
Pojem „nezávislého správního orgánu“ jako contradiction in adjecto; Existence 

specifických modelů v některých evropských státech; Americké independent 

regulatory authorities a jejich vliv na evropské státy; „Nezávislé správní orgány“ 

předmětem zájmu správní vědy; Význam mezinárodních organizací (OECD, MMF, 

Světová banka); „Nezávislé správní orgány“ v relaci k českému prostředí; 

Politický rozměr diskuse o „nezávislých správních orgánech“; Komunitární 

rozměr diskuse o „nezávislých správních orgánech“; Požadavky „nezávislosti“ 

správních orgánů v předpisech sekundárního komunitárního práva; Záměr 

předkládané práce a popis přístupu k jeho řešení. 

 

  

 Pojem „nezávislého správního orgánu“ (independent regulatory authority, 

autorité administrative indépendante, unabhängige Verwaltungsbehörde) je 

pojmem a priori kontroverzním.1 Jedná se ve své podstatě o contradiction in 

adjecto. Spojuje v sobě totiž protichůdné termíny „nezávislosti“ a „výkonu státní 

správy“.2 

 Státní správa je v demokratickém státě dílem hierarchické výstavby, vztahů 

nadřízenosti a subordinace a odpovědnosti reprezentaci lidu, kterou představuje 

orgán moci zákonodárné vzešlý z řádných, svobodných a obecných voleb 

(parlament).3 Zatímco členové zákonodárných sborů nejsou při výkonu mandátu 

vázáni žádnými příkazy a soudci jsou při výkonu své funkce vázáni pouze zákonem, 

správní úřady jsou zpravidla vázány nejenom zákony a podzákonnými předpisy, ale i 

služebními (interními) akty úřadů jim nadřízených. Tento princip služební 

subordinace platí i pro jednotlivé správní úředníky, pokud jde o interní pokyny dané 
                                                 
 

1 Jacobzone, S.: Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities: A 
Comparative Overview across OECD Countries, in: OECD Working Party on Regulatory 
management and Reform: Designing independent and accountable authorities for high 
quality regulation, OECD, Paris 2005, s. 33 – 36. 

 
2 Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2e éd., Montchrestien, 

Paris 1994, s. 13.  
 
3 Hertzog, R.: Réflexions sur l´indépendance des organes publics. ENA : R.F.A.P., 

1999, č. 90, s. 215 – 240.  
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osobami služebně jim nadřízenými. Plnění povinností, které vyplývají z tohoto 

vztahu služební nadřízenosti a podřízenosti, je předmětem interního služebního 

dohledu.4 

 Vrcholný orgán moci výkonné, představovaný vládou, je sestaven na základě 

hlasování reprezentantů lidu v parlamentu, jeho jednotliví členové jsou mu za svou 

činnost odpovědni a orgán legislativy jim může vyslovit za splnění předepsaných 

předpokladů svoji nedůvěru. Rubem odpovědnosti členů vlády vůči parlamentu je 

organizační pravomoc jednotlivých ministrů a jejich oprávnění k interním 

instrukcím vůči podřízeným orgánům státní správy. Jakékoliv rozhodnutí veřejné 

správy v demokratickém státě proto nachází zprostředkovaně svůj původ ve vůli 

lidu, jež byla vyjádřena ve volbách a projevena prostřednictvím zvolených 

reprezentantů. Lid je v demokratickém státě suverénem, je zdrojem veškeré moci. 

„Vláda bývá směšována se suverénem, což je chybné, neboť je jenom jeho sluhou.“5 

 Vykonavatel státní správy, který by byl „nezávislý“ ve smyslu nepodřízenosti 

vládě jako vrcholnému orgánu moci výkonné a neodpovědnosti za své jednání vůči 

tomuto orgánu, tak ve výše nastíněné koncepci hierarchické struktury státní správy 

nemá místo.6 I přesto – anebo právě proto – je pojem a konstrukce orgánů, 

označovaných výše uvedeným termínem jako „nezávislé správní orgány“, 

problematika výkonu státní správy prostřednictvím anglo – amerických modelů „at 

arms lenght“7 a globální trend zřizovat organizačně samostatné „agentury“ pro 

administrativistiku v jednotlivých evropských zemích tématem přímo obsedantním.8 

 Orgány nadané prerogativami moci výkonné, které jsou nezávislé na vládě a za 

jejichž činnost vláda nenese odpovědnost vůči zvoleným zastupitelům lidu, mají však 

tradičně své místo ve veřejném právu Spojeného království. Ačkoliv zde jejich původ 

                                                 
 
4 Mikule, V.: Moc výkonná in: Pavlíček, V. a kol.:  Ústavní právo a státověda, 1. část: 

Obecná státověda, Linde, Praha 1998, s. 292 – 293.  
 

5 Rousseau, J., J.: O společenské smlouvě, in: Rozpravy, Praha 1978, s. 253 – 253.  
 
6 Collet, M.: La création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou 

remède d'un État en crise ? in R.S.A., La documentation Française, No. 330, avril 2007, s. 1 
– 27; ve vztahu k problematice ‘nezávislosti’ centrální banky: Vaníček, J. : Novela zákona a 
nezávislost ČNB, Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. IX, 2001, č. 1, s. 49 – 53.  

 
7 Srov.: Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 

2005, s. 306 - 307. 
 

8 Srov.: Maître, G.: Autorités administratives indépendantes : l'état des lieux, in 
R.S.A., La documentation Française, No. 330, avril 2007, s. 30 – 37; Pollit, C.; Talbot, C. 
(eds.): Unbundled Government:A Critical Analysis of Global Trend to Agencies, Quangos 
and Contractualisation, Routledge, London 2003, s. 23 – 27. 
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sahá do poloviny 19. století, nejedná se o formu veřejné správy, která by měla 

charakter neměnného institutu. Spíše je možné pozorovat tendence k vytváření a 

následné restrukturalizaci a proměnám těchto orgánů, čímž se anglické koncepce do 

značné míry vymykají klasifikaci „správního orgánu“ známé z kontinentální 

administrativistiky.9 Ovšem ani kontinentálním modelům výstavby státní správy 

nejsou orgány nadané pravomocemi povahy výkonné, které stojí mimo 

hierarchickou výstavbu státní správy, zcela neznámé. Příkladem může být koncepce 

kolegiálních orgánů se soudcovským prvkem (Kollegialbehörden mit richterlichem 

Einschlag, weisungsfreie Verwaltungsbehörden) v rakouském veřejném právu.10 

Jak ve své učebnici správního práva poznamenal klasik rakouské administrativistiky 

A. Merkl: „Druhou z organizačních forem správního soudnictví je přezkum 

správních rozhodnutí prostřednictvím správních orgánů, které jsou nadány 

soudcovskou nezávislostí... Právě tato organizační forma má potenciál značného 

rozvoje a snad i slibnou budoucnost.“11 

 Dále je zapotřebí zmínit, že již od 30. let 20. století probíhá difúzní proces 

ovlivňování evropských právních řádů americkými modely státní správy 

(independent regulatory authorities).12 Tyto modely přitom samy o sobě procházely 

během uplynulého století řadou stěžejných změn a sama konstrukce správního 

orgánu v americkém pojetí se do značné míry vymyká evropské snaze o jeho 

všeobecně použitelnou klasifikaci jako orgánu moci výkonné.  V případě aplikace 

amerických modelů státní správy se přitom konstantně jedná zejména o ty oblasti 

výkonu státní správy, ve kterých jsou hledána nová řešení výkonu správy a které se 

zároveň vyznačují vysokou technickou náročností a nutností komplikované 

                                                 
 
9 Srov.: Bradley, A., W.; Ewing, K., D.: Constitutional and administrative law, 12. Ed., 

Longman, London 1997, s. 328 - 329; Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford 
University Press, Oxford 2005, s. 288 – 289.  

 
10 Srov.: Antoniolli, W.; Koja, F.: Allgemeines Verwaltungsrecht, Lehr- und Handbuch 

für Studium und Praxis, 2. Aufl., Manz, Wien 1986, s. 13 - 18; Pernthaler, P.: Die 
Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag, Wilhelm Braumüller, 
Universitätsbuchhandlung, Wien 1977, s. 17 – 21; Walter, R.; Mayer, H.; Kucsko – 
Stadlmayer, G.: Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts, 10. Aufl., Manz, 
Wien 2007, s. 346 – 349.   
 

11 Merkl, A.: Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien 1927, s. 380 – 382. 
  

12 Rosenbloom, D.:  The evolution of the Administrative State and Transformations of 
Administrative Law, in Rosenbloom, D.; Schwartz, R. (Eds.): Handbook of Regulation and 
Administrative Law, Public Administration and Public Policy Series No. 54, Marcel Dekker 
Inc., New York 1994, s. 3 – 36.  



 18

expertizy.13 Z důvodu značné dynamiky tohoto procesu by proto bylo zavádějící a 

očividně nesprávné domnívat se, že existuje jednotný, univerzální předobraz pro 

orgán, který bude posléze zařazen do skupiny „nezávislých správních orgánů.“   

 Existence těchto typů orgánů se tak do značné míry prolíná s orgány odborné 

povahy, s institucionalizovanými skupinami expertů, které mají poradní charakter 

při výkonu státní správy prostřednictvím jednotlivých vykonavatelů státní správy.14 

Nezávislost ve smyslu nestrannosti je ve většině případů předpokladem činnosti 

těchto těles. 

 Problém je mnohem komplikovanější: existuje totiž pouze několik 

charakteristických znaků, které můžeme opakovaně pozorovat a kterými se 

zákonodárci v jednotlivých zemích s ohledem na konkrétní potřeby vybraných 

oblastí inspirují a dávají vzniknout novým formám státních orgánů, které se do 

značné míry vymykají tradiční konstrukci státní správy. Mezi tyto strukturální znaky 

patří inter alia kolegiální charakter, zvláštní postavení a imunity členů těchto 

kolegií, pravomoci ve sporném řízení (adjudication), zvláštní úprava hierarchické 

podřízenosti vůči příslušnému ministerstvu, resp. vládě, přímá odpovědnost za 

činnost orgánu vůči parlamentu atd.15 Jako příklady ovlivňování evropských 

právních řádů americkými modely státní správy jsou často uváděny Federal Deposit 

Insurance Corporation a Security and Exchange Commission, které během 30. let 

sloužily jako vzor pro zřizování regulačních orgánů v oblasti finančních trhů 

v několika evropských státech (Belgie, Švýcarsko).16 Francouzská Commission des 

opérations de bourse byla po vzoru americké Security and Exchange Commission 

zřízena v r. 1967.17 

                                                 
 

13 Davis, M.: L'expérience américaine des "independent regulatory commissions" in 
Colliard, C.; Timsit, G. (Eds.): Les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris 1988, 
s. 222 - 235.  
 

14 Joerges, C.: Das Ausschußwesen der Europäischen Union. Praxis der Risi-
koregulierung im Binnenmarkt und ihre rechtliche Verfassung, Nomos Verlag, Baden Baden 
2000, s. 32 – 34.  

 
15 Albert, G.: Stellung, Funktion und verfassungsrechtliche Problematik der 

independent regulatory commissions in den Vereinigten Staaten von Amerika. Schriften zum 
öffentlichen Recht Bd. 175. Ducker und Humblot, Berlin 1971, s. 43 – 56. 

 
16 Le Brun, J.: Les autorités administratives indépendantes: de cas de la Commission 

bancaire et financiére belge. Revue internationale de droit économique (2) 1997, s. 189 – 192.   
 
17 Hertzog, R.: Réflexions sur l' indépendence des organes public, Revue française d' 

administration publique (90) 1999, s. 215 – 217.  
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• Např. ve Spolkové republice Německo byly vlivy amerických modelů 

independent regulatory authorities na výstavbu německé veřejné správy 

diskutovány již v průběhu 50. let 20. století.18 Předmětem diskuse byla zejména 

konstrukce a postavení Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesanstalt für 

Güterfernverkehr) a Spolkového úřadu pro leteckou bezpečnost (Bundesanstalt für 

Flugsicherung), zřízených v roce 1953,19 stejně jako ústavně –právní otázky spojené 

s existencí kolegiálních správních orgánů, které byly vyčleněny z hierarchické 

struktury státní správy s tím následkem, že v rozhodování nebyly vázané pokyny 

jiných orgánů státní správy (tzv. ministerialfreie Verwaltung).20 

• Nezávislé správní orgány (autorité administrative indépendante) jsou 

dlouhodobě předmětem diskuse i ve francouzské vědě správního práva.21 Autorité 

administrative indépendante jsou dnes ve francouzské vědě správního práva již do 

značné míry etablovanou kategorií formy výkonu státní správy.22 Celá řada publikací 

                                                 
 
18 Eynern, G.: Das öffentlich gebundene Unternehmen, in Archiv für öffentliche und 

freigemeinschaftliche Unternehmen, Bd. 4, Heft 1, 1958, s. 1 – 59. 
 
19 Kühne, K.: Die Regulierungsdebatte in den USA in ihrer Bedeutung für die 

Bundesrepublik Deutschland. in Thiemeyer, T. (Hrsg.): Öffentliche Bindung von 
Unternehmen (Beiträge zur Regulierungsdebatte). Nomos Verlag, Baden Baden 1983, s. 100 
– 102.  

 
20 Srov. např. Füßlein, P. 1972: Ministerialfreie Verwaltung: Begriff, 

Erscheinungsformen und Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz, Rheinische Wilhelms 
Universität Bonn, Bonn 1972; Sodan, H. 1987: Kollegiale Funktionsträger als 
Verfassungsproblem. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der 
Kunststoffkommission des Bundesgesundheitsamtes und Transparenzkommission, Verlag 
Metzner, Frankfurt am Main 1987. 
 

21 Autin, J.: Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes, (5) 
Revue de droit public 1988, s. 1213 an.; Collet, M.: La création des autorités administratives 
indépendantes: symptôme ou remède d'un Etat en crise? Regards l'actualité. La 
documentation française 2007, s. 3 an.; Hertzog, R.: Réflexions sur l' indépendence des 
organes public, ENA: R.F.A.P., 1999, č. 90, s. 215 an.; Longobardi, N.: Les autorités 
administratives indépendantes, laboratoires d'un nouveau droit administratif, Petites 
Affiches 30. et 31. 8. 1999, s. 4 – 16; 6 – 10; 10 – 16; Sabourin, P.: Les autorités 
administratives indépendantes, (3) L'  actualité juridique – Droit administratif 1983, s. 275 
an. 

 
22 Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2e éd., Montchrestien, 

Paris 1994, s. 13.  
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se v poslední době věnuje otázkám předpokladů, za kterých tyto orgány mohou 

vydávat akty závazné pro třetí osoby, a otázkám přezkumu těchto aktů.23 

• Problematika „nezávislých správních orgánů“ byla během minulého desetiletí 

opakovaně diskutována také na stránkách odborných periodik: V r. 1999 se této 

otázce věnovalo zvláštní vydání Revue Française d’Administration Publique.24 

Různými mezinárodními aspekty zřizování „nezávislých správních orgánů“ se 

zabývalo rovněž zvláštní vydání Journal of International Economic Law v r. 2000.25 

Otázka delegace pravomocí na „nezávislé regulační orgány“ byla diskutována ve 

speciálním vydání West European Politics v r. 2002.26 Především otázkám politické 

odpovědnosti „nezávislých“ správních orgánů bylo věnováno monotematické číslo 

Utrecht Law Review v r. 2006.27 Francouzským „autorités administratives 

indépendantes“ bylo věnováno zvláštní vydání „R.S.A.“ v r. 2007.28 Problematika 

zřizování „nezávislých správních orgánů“ je také předmětem zájmu učebnic 

správního práva a správní vědy.29 

                                                 
23 Conseil d' État: Rapport public: Considérations générales: Les autorités 

administratives indépendantes. Études et documents du Conseil d' État. La documentation 
Française, Paris 2001, s. 267 – 270.  

 
24 Hertzog, R.: Réflexions sur l’indépendance des organes publics; Sernia, F.: Les 

moyens de l’indépendance; Carcassonne, G.: De l’indépendance à la liberté in Revue 
Française d’Administration Publique, No. 90, 1999, s. 215 – 240; 249 - 260; 293 – 300. 

 
25 Esty, D., C.: Regulatory competition in focus; Esty, D., C.; Geradin, D.: Regulatory co 

- opetition; Sykes, A.: Regulatory competition or regulatory harmonization? A silly question? 
in J.I.E.L., Roč. 3, 2000, č. 1, s. 215 – 217; 235 – 255; 257 – 264. 

 
26 Thatcher, M.; Stone Sweet, A.: Theory and Practice of Delegation to Non – 

Majoritarian Institutions; Tallberg, J.: Delegation to Supranational Institutions: Why, 
How, and with What Consequences?; McNamara, K., R.: Rational Fictions: Central Bank 
Independence and the Social Logic of Delegation; Wilks, S.; Bartle, I.: The Unanticipated 
Consequences of Creating Independent Competition Agencies in W.E.P., Roč. 25, 2002, č. 1, 
s. 1 – 22; 23 – 46; 47 – 76; 148 – 172. 

 
27 Giesen, I. : Regulating regulators through liability; Heldenweg, M.: Supervisory 

governance; Lavrijssen, S.; de Visse, M.: Independent administrative authorities and the 
standard of judicial review in U.L.R., Roč. 2, 2006, č. 1, s. 8 – 31; 67 – 90; 111 – 135. 
 

28 Collet, M.: La création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou 
remède d'un État en crise ?; Maître, G.: Autorités administratives indépendantes : l'état des 
lieux; Autin, J.-L.: La rationalisation du système des AAI in R.S.A., La documentation 
Française, No. 330, avril 2007, s. 1 – 27; 30 – 37; 42 – 52.  
 

29 Bailey, S., H.; Jones, Brian, L.; Mowbray, A.: Cases and Materials on Administrative 
Law, 3. Ed. Sweet and Maxwell, London 1997, s. 430; Braibaint, G.; Stirn, B.: Le droit 
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• Problematika „nezávislosti“ správních orgánů je dále diskutována ve většině 

dokumentů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD), které se věnují otázkám reformy 

státní správy, otázkám liberalizace trhů a privatizace státního vlastnictví. 

Problematice „nezávislosti“ správních orgánů se rovněž ve svých doporučeních 

vládám členských států věnují i různé orgány OECD, které působí v oblasti 

liberalizace trhů (International Energy Agency, Working Party on 

Telecommunication and Information Services Policies of the ICCP Committee, 

Committee on Financial Markets).30 Vzhledem ke skutečnosti, že analýzy a studie 

OECD jsou pokládány za dokumenty, které mají stěžejní vliv na procesy 

ekonomických reforem a s tím souvisejícími procesy reformy právních úprav, je 

nutno sledovat i obsah těchto dokumentů a analyzovat jejich dopady. Některé 

existující dokumenty přitom v rámci konzultací vládám členských států, resp. 

vládám transformujících se ekonomik, explicitně odkazují na anglo-americké 

modely výkonu státní správy prostřednictvím tzv. nezávislých správních orgánů 

(independent regulatory authorities).31 Uvedeným otázkám se na mezinárodní 

scéně věnuje při své činnosti také Mezinárodní měnový fond (International 

Monetary Fund) a Světová banka (World Bank).32 

                                                                                                                                                                         
administratif français, 5 éd. Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris 1999, s. 230; Bradley, 
A., W.; Ewing, K.: Constitutional and Administrative Law, 12 Ed. Longman, London 1997, 
s. 339; Chapus, R.: Droit du contentieux administrative, Domat Droit Public, 9. Ed., 
Montchrestien, Paris 1995, s. 328; Morand – Deviller, J.: Cours de droit administratif 
(cours, thémes de réflexion, commentaires d' arrêts avec corrigés). 9 éd., Montchrestien, 
Paris 2005, s. 100.  
 

30 Např. OECD/International Energy Agency: Regulatory Institutions in Liberalised 
Electricity Markets, OECD, Paris 2001; OECD/Directorate for Science, Technology and 
Industry: Telecommunications regulation: Institutional structures and responsibilities, 
OECD, Paris 2000; OECD: Improving the Institutional Basis for Sectoral Regulators, 
OECD, Paris 2002; OECD Working Party on Regulatory management and Reform: 
Designing independent and accountable authorities for high quality regulation, OECD, 
Paris 2005 atd.  

 
31 Např. Moore, M.: Maintaining Efficient and Effective Relations Between 

Regulatory Authorities, in OECD Working Party on Regulatory management and Reform: 
Designing independent and accountable authorities for high quality regulation, OECD, 
Paris 2005, s. 46 - 65. 
 

32 Např. Jamison, M.: Leadership and the Independent Regulator, World Bank Policy 
Research Working Paper No. 3620, 2005; Quintyn M.; Taylor M.: Regulatory and 
Supervisory Independence and Financial Stability, International Monetary Fund, Working 
Paper, 2002; Smith, W.: Utility Regulators – The Independence Debate, The World Bank 
Group, Note No. 127, October 1997 atd. 
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• Diskuse o výše nastíněných otázkách probíhá i v rámci české akademie.33 

Východiskem je zpravidla vždy konstatování, že orgány moci výkonné, které by 

nebyly zařazeny do hierarchické struktury státní správy a nebyly by vázány pokyny 

nadřízených orgánů, nemají v systematice českého veřejného práva místo.34 

I v systematice české státní správy ovšem existují orgány, které se svou konstrukcí 

a svým charakterem vymykají konvenční výstavbě vykonavatelů státní správy. 

Jmenovitě se jedná o Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a příslušný orgán České národní banky, 

vykonává-li Česká národní banka funkci správního orgánu. Na tyto „jiné orgány“ 

míří i znění § 1 odst. 1 nové české kodifikace právní úpravy správního řízení.35 

 Otázky „nezávislosti“ správních orgánů, zřizování „nezávislých regulačních 

orgánů“ a zabezpečení „nezávislého rozhodování“ mají konečně významný politický 

rozměr. Zejména ta politická hnutí, která se ideově blíží k ekonomickým teoriím 

Public Choice, si kladou za cíl vytvoření takových orgánů, které by v určitých 

oblastech rozhodovaly „nezávisle“, tj. ve smyslu nevázaně pokyny nadřízených 

orgánů.36 Uvedená ekonomická teorie totiž inter alia dochází k závěru, že politická 

reprezentace preferuje řešení, která přinášejí výsledky v krátkodobém časovém 

horizontu, před těmi způsoby řešení, které mohou přinést pozitivní výsledek 

v delším časovém horizontu. Jako příklad bývá uváděna regulace cen elektrické 

energie, která podle této teorie sice může vést v krátkodobém časovém horizontu 

                                                                                                                                                                         
 
 
33  Ježek, T.: Nezávislé správní orgány – žádoucí směr inovace Ústavy, in Kysela, J. 

(Ed.): Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy, Praha 2003, s. 347 
an.; Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in Český stát a vzdělanost, Sborník z konference 
“Role státu v transformující se české společnosti”, Praha 2002, s. 251 an.; Pelikánová, I.: 
Komise pro cenné papíry a nezávislé správní orgány, in IX. Karlovarské právnické dny. 
Společnost německých, českých a slovenských právníků. Mnichov – Praha 1999, s. 210 an.; 
Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. in Ve službách práva. Sborník u 10. výročí založení 
pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 2003. s. 87 
an. 
 

34 Uvedené konstatování je inter alia také závěrem konference o „nezávislých 
správních orgánech”, která byla uspořádána v souvislosti s přijetím zákona o Komisi pro 
cenné papíry v r. 1998. Srov.: Ježek, T.: Nezávislé správní orgány – žádoucí směr inovace 
Ústavy, in: Kysela, J. (Ed.): Deset let Ústavy Ceské republiky: východiska, stav, 
perspektivy, Praha 2003, s. 351 – 352. 
 

35 Vedral, J.: K rozsahu působnosti nového správního řádu, in: Vopálka, V. (Ed.): 
Nový správní řád, Aspi, Praha 2005, s. 27 – 28.  

 
36 Shughart, W., F.; Tollison, R.: Public Choice in the New Century, Public Choice, Vol. 

124, July 2005, s. 1 – 20.  
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k zamezení růstu cen, v dlouhodobé perspektivě ovšem k nedostatku investic do 

sítí.37 Uvedené teorie jsou v rámci reforem státní správy a vytváření nových modelů 

jejího výkonu prosazovány zejména těmi skupinami, které se identifikují 

s neoliberálními ekonomickými myšlenkami. I v této souvislosti existuje potřeba 

vyjasnit, jaký je rozměr požadované nezávislosti (nezávislost politická ve smyslu 

nevázanosti správního orgánu pokyny, nezávislost organizační ve smyslu vyčlenění 

z konvenční hierarchicky uspořádané výstavby státní správy, nezávislost ve smyslu 

nestrannosti při rozhodování o právech a povinnostech účastníků řízení), a oddělit 

tyto charakteristiky od požadavku na takové rozhodování správních orgánů, které je 

předvídatelné a které v případě existence diskreční pravomoci zaručuje pro subjekty 

ve srovnatelném postavení i srovnatelné rozhodování o jejich právech a 

povinnostech. Zatímco v České republice otázka „nezávislého rozhodování“ 

regulačních oblastí dosud nenabyla výraznějších politických rozměrů, je tato 

problematika v sousedním Slovensku nejen předmětem pravidelných politických 

debat,38 ale anglo-americké modely výkonu státní správy byly dokonce v některých 

oblastech (konkrétně v oblasti dozoru nad kapitálovými trhy) během uplynulých let 

zaváděny do struktur tamější státní správy.39 

 V této souvislosti je dále zapotřebí poukázat i na skutečnost, že problematika 

předvídatelného rozhodování správních orgánů je pokládána za důležitou složku 

kvality podnikatelského prostředí a ve středoevropském  prostředí sehrává roli i jako 

faktor ovlivňující investice zahraničního kapitálu.40 Stejně jako u výše uvedené 

diskuse o politické rovině problému „nezávislých“ správních orgánů je i tady nutno 

vyjasnit, co se pod uvedenou „nezávislostí“ rozumí. Jedná se zejména o konflikt mezi 

chápáním „nezávislosti“ ve smyslu nepodřízenosti správního orgánu pokynům 

nadřízeného orgánu, tj. o tzv. politickou nezávislost, a zcela legitimním požadavkem 

na předvídatelnou a kontinuální rozhodovací činnost, která ovšem nevylučuje změnu 

                                                 
 

37 Gwartney, J., D.; Stroup, R., L.; Sobel, R., S.; Macpherson, D., A.: Economics. Public 
and Private Choice, 10. Ed., Thompson, South – Western, Mason 2003, s. 143 – 145.  
 

38 Kořan, M.: Slovensko rok po volbách: úspěšná vláda, nebo úspěšná země?, 
Mezinárodní politika 9/2007, s. 26 – 27. 
 

39 Handrlica, J.: Problematika koncepcie úradov typu nezávislého regulačného 
orgánu a jej reflexia v slovenskom právnom poriadku, Právny obzor, Roč. 88, č. 1, 2005, s. 
83 – 92.  

 
40 Straßburg, W.: Rechtliche Problemfelder der energiewirtschaftlichen 

Zusammenarbeit mit den Ländern Mittel- /Osteuropas, in Baur, F. J.(Hrsg.): Wettbewerb - 
Bestandsschutz - Umweltschutz, Aktuelle Tendenzen des Berg- und Energierechts, 1. Aufl. 
Nomos Verl.-Ges., Baden Baden 1997, s. 9 an. 
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přístupu k řešení určité otázky (např. v oblasti regulace cen energií), resp. aplikace 

výhrady veřejného pořádku na určité právní vztahy s mezinárodním prvkem. 

 Problematika má konečně evropskoprávní (komunitární) rozměr. Jak vyplývá 

z názvu předkládané práce, bude tento rozměr její ideovou osou. Evropské právo se 

již nějakou dobu neomezuje na interakce s předpisy práva hospodářského a 

obchodního, ale má významné dopady i na právo výstavby státní správy 

v jednotlivých členských zemích Evropské unie.41 Tuto skutečnost vyjádřil již před 

zhruba desetiletím tehdejší profesor veřejného práva v Bonnu a dnes soudce 

Evropského soudního dvora Thomas von Danwitz v tom smyslu, že představa práva 

organizace orgánů moci výkonné jako domaine reservée jednotlivých členských 

států Evropského společenství již patří minulosti.42 

• Liberalizace a další otevření sektorů tzv. síťových odvětví (telekomunikace, 

energetika, železniční doprava) hospodářské soutěži, resp. projekt vytvoření 

společného, integrovaného evropského trhu v rámci těchto odvětví, je 

v sekundárních předpisech komunitárního práva spojena s četnými požadavky 

ohledně organizace trhu (harmonogram otevření hospodářské soutěži, oddělení 

provozovatelů tranzitních soustav, přístup třetích stran k sítím, poplatky za přístup 

k tranzitní soustavě).43 S těmito požadavky jsou spjaty zvláštní nároky na činnost 

příslušných správních (regulačních) orgánů, které mají být v souladu s předpisy 

komunitárního práva pověřeny pravomocemi v oblasti regulace hospodářské soutěže 

ve vybraných odvětvích a odstraňování překážek přístupu na trh. Tyto správní 

orgány mají současně sehrávat roli neutrálních a nestranných prostředníků mezi 

diferentními zájmy zainteresovaných subjektů.44 Právě tento aspekt jejich 

nestrannosti a zájmové neutrality ve vztahu k jednotlivým subjektům trhu je možno 

dosadit za pojem „nezávislost.“   

                                                 
 
41 Halfmann, R.: Entwicklungen des deutschen Staatsorganisationsrechts im 

Kraftfeld der europäischen Integration. Duncker und Humblot. Berlin 2000, s. 23 - 43; 
Kadelbach, S.: Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischen Einfluss. Verlag Mohr 
Siebeck. Ius publicum Bd. 36. Thübingen 1999, s. 12 – 20. 
 

42 Danwitz, T.: Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, Verlag 
Mohr Siebeck, Schriftenreihe Jus Publicum 17, Thübingen 1996, s. 203.  

 
43 Cross, E.; Hancher, L.; Slot, P.: EC Energy Law, in Roggenkamp, M. et al: Energy 

Law in Europe. National, EU and International Law and Instiutions. Oxford Universiy 
Press, Oxford 2001, s. 213 an. 
 

44 Wieser, R.: Regulatoren in Netzwerkindustrien: Eine polit – ökonomische 
Synthese. Working Paper des Bundesministeriums für Finanzen, Wien 2000, s. 16 an.  
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• Proces liberalizace vnitřního evropského trhu prostřednictvím evropského 

komunitárního práva nemá tedy za následek pouze potřebu implementace 

jednotlivých specifických institutů a právních konstrukcí do práva hospodářské 

soutěže a veřejnoprávních předpisů, které upravují podmínky podnikání a formy 

výkonu státní správy v liberalizovaných odvětvích národního hospodářství,45 ale 

implikuje také specifické požadavky na organizaci státní správy v organizačně-

institucionálním smyslu. Jedná se zejména o pro členské státy závazný požadavek 

pověření jednoho nebo více orgánů pravomocemi, které jsou vymezeny 

v jednotlivých liberalizačních směrnicích a zabezpečení institucionálních a 

organizačních podmínek, které komunitární právo touto formou stanovuje. 

• Požadavek „nezávislosti“ správních orgánů obsahují předpisy sekundárního 

komunitárního práva pravidelně od poloviny 90. let a jsou spojeny zejména 

procesem postupující integrace trhů. Požadavek na nezávislé postavení správního 

orgánu obsahoval již čl. 5a odst. 2 směrnice č. 97/51/ES, jejímž cílem bylo zavedení 

soutěžního prostředí do sektoru telekomunikací.46 Toto ustanovení bylo v průběhu 

přijímání nového právního rámce široce diskutováno a Evropská komise jej sama 

označila za jeden ze stěžejních pilířů nové právní úpravy.47 Obdobný požadavek 

obsahuje i řada ustanovení platné evropské sekundární legislativy. Čl. 3 odst. 2 a 3 

tzv. rámcové směrnice č. 2002/19/ES pro oblast telekomunikací požaduje funkční 

oddělení orgánů pověřených regulačními funkcemi od podniků, které poskytují 

služby v sektoru telekomunikací.48 Srovnatelný požadavek obsahují čl. 3 směrnice č. 

2001/13/ES o vydávání licencí železničním podnikům,49 čl. 23 odst. 1 směrnice č. 

                                                 
 
45 McCahery, J., Bratton, W., Picciotto, S., Scott, C.: International Competition and 

Coordination: Perspectives on Economic Regulation in Europe and the US, Clarendon 
Press Oxford, Oxford 1996, s. 1 – 58, 207 – 238, 379 – 414.  
 

46 Directive 97/51/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 
amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for the purpose of adaptation to 
a competitive environment in telecommunications, OJ L 295, 29. 10. 1997, s. 23.  

 
47 Common position (EC) No 58/96 adopted by the Council on 12 September 1996 with 

a view to the adoption of Directive 96/.../EC of the European Parliament and of the Council, 
of ..., amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for the purpose of 
adaptation to a competitive environment in telecommunications, OJ L 315, 24. 10. 1996, s. 
41 (bod 52 II.). 
 

48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová 
směrnice), Úř. věstník L 108, 24. 4. 2002, s. 33.  
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2003/54/ES o liberalizaci trhů s elektrickou energií50 a čl. 25 odst. 1 směrnice č. 

2003/55/ES o liberalizaci trhů se zemním plynem.51 Z perspektivy nauky správního 

práva členských států Společenství se tak jedná o další oblast práva, ve které dochází 

k interakci mezi právem komunitárním a národním s tím, že právo komunitární 

vytváří určité závazné předpoklady organizačních forem, které mohou zcela 

teoreticky být vzhledem k postulátu přednosti komunitárního práva nezávislé na 

ústavněprávní konstrukci výkonu veřejné správy konkrétních členských států.52 

 I v rámci komunitárního práva je přitom možno pozorovat vlivy anglo-

amerických právních konstrukcí. Samotná koncepce liberalizace původně 

monopolně, resp. oligopolně uspořádaných odvětví národního hospodářství, která 

probíhá v komunitárním právu prostřednictvím směrnic vydávaných na základě čl. 

95 Smlouvy o založení Evropského společenství (sbližování právních předpisů za 

účelem vytvoření vnitřního trhu), přitom prostřednictvím legislativní činnosti 

Komise aprobuje některé americké metody veřejnoprávní regulace hospodářské 

činnosti v těchto odvětvích.53 Je přitom logické, že se i v případě výše uvedených 

požadavků komunitárních právních předpisů ohledně institucionálního a 

organizačního uspořádání správních úřadů nabízí otázka, jestli samy požadavky 

komunitárního práva implicitně nezahrnují americké modely výkonu státní správy 

prostřednictvím „nezávislých správních orgánů.“ 

                                                                                                                                                                         
49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, kterou 

se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům, Úř. věstník L 75, 
15. 3. 2001, s. 26.  
 

50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES, Úř. 
věstník L 175, 15. 7. 2003, s. 37.  

 
51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES, 
Úř. věstník L 175, 15. 7. 2003, s. 57. 
 

52 Bull, P.; Mehde, V.: Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre. 7 Aufl. 

C.F. Müller, Heidelberg 2005, s. 58 – 59; Ipsen, J.: Allgemeines Verwaltungsrecht mit 
Grundzügen des Verwaltungsprozessrechts. 4. Aufl. Academia iuris. Heymann. Köln 2005, 

s. 44 – 45; Ipsen, J.: Staatsrecht: Staatsorganisationsrecht. 18.Aufl. Luchterhand, Köln 

2006, s. 158 – 159; Maurer, H. 2005: Staatsrecht 1.: Grundlagen, Verfassunsorgane, 

Staatsfunktionen. 4. Aufl. C. H. Beck 2005, s. 134 – 135; Oppermann, T. 1999: Europarecht. 
2. Aufl. C.H. Beck, München 1999, s. 237 – 238. 

 
53 Huber, P.; Storr, S.: Der Transportkunde als Schlüsselfigur des regulierten 

Netzzugangs auf dem Gasmarkt, RdE 1997, s. 1 an. 
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 Máme-li tedy analyzovat problematiku „nezávislých správních orgánů“, ocitáme 

se tváří v tvář spletitému labyrintu vzájemných vztahů, konotací a souvislostí. Jedná 

se o problematiku, která není jen rozporuplná, ale zároveň i do značné míry těžko 

uchopitelná. Už jen pojem „nezávislosti“ je víceznačný a významově osciluje od 

organizačního osamostatnění se, přes nestrannost a neutralitu v externích vztazích, 

finanční samostatnost až po nevázanost příkazy od jakéhokoliv nadřízeného orgánu, 

samostatnost a nepodřízenost. 

 Záměrem předkládané práce je především osvětlit, jaký je význam požadavků 

„nezávislého postavení“ správních orgánů v existujících předpisech komunitárního 

práva, které důvody vedly ke stanovení takovýchto požadavků a jaké vlivy působí 

paralelně s těmito požadavky na národní právní řády při zřizování „nezávislých 

správních orgánů“, resp. reorganizaci organizační struktury státní správy za účelem 

implementace komunitárních předpisů. 

 Práce si dále klade za cíl objasnit, jakými různými způsoby může být v právních 

řádech členských států Evropského společenství zabezpečena komunitárními 

právními předpisy požadovaná nezávislost správních úřadů. Vzhledem ke 

skutečnosti, že požadavky komunitárního práva tvoří závazné conditio sine qua non 

jednotlivých právních řádů členských států, je pro to, jakou strukturu, organizační 

postavení v rámci struktury státní správy, vztah k jiným orgánům moci výkonné, 

resp. k subjektům soukromého a veřejného práva, které působí v oblasti výkonu 

jejich působnosti, rozhodující ještě celá řada jiných faktorů. Těmi jsou zejména: 

ústavní rámec pro uspořádání a vzájemné vztahy vykonavatelů státní správy a 

následně existence modelů výkonu státní správy prostřednictvím orgánů, resp. 

subjektů (agentů), které nejsou zařazeny do hierarchicky organizované struktury 

orgánů státní správy, případně nejsou ve své činnosti vázané instrukcemi 

nadřízených orgánů a nejsou vůči těmto orgánům ani odpovědné. Tyto modely 

přitom nemusejí být nutně plánovitě důsledkem implementace výše nastíněných 

pramenů komunitárního práva, ale mohou v právní úpravě jednotlivých států 

existovat jako důsledek existujících právních tradic, častěji ovšem jako důsledek 

reformních procesů v hospodářské sféře (proces liberalizace jednotlivých odvětví, 

odbourávání překážek pro vstup nových subjektů na trh a privatizace státního 

vlastnictví a s ní spojeného požadavku oddělit státní vrchnostenskou správu a řízení 

hospodářské činnosti státu jako účastníka hospodářské soutěže). V těchto případech 

se mohou vedle závazných požadavků předpisů komunitárního práva, resp. 

relevantních mezinárodních smluv, do konkrétní právní úpravy promítat i podněty a 

vzory ze zahraničí i ekonomické teorie, které jsou blízké aktuální vládě. 

 Záměrem práce je jednotlivé výše uvedené vztahy přehledně popsat a objasnit 

jejich vzájemné souvislosti. Zvláštní důraz přitom bude kladen na deskripci případů, 

ilustrujících zmíněné procesy. Je přitom zapotřebí poukázat na skutečnost, že výše 

zatím jen schematicky nastíněným procesům již byla v zahraniční literatuře 
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věnována značná pozornost s tím, že byly vyvozeny závěry, které z existujících 

požadavků „nezávislosti“ plynou pro konkrétní právní řád.54 Ambicí předkládané 

doktorské disertace je proto nejen analyzovat existující požadavky „nezávislosti“ 

v komunitárním právu a nastínit modality jejich implementace ve vybraných 

právních řádech, ale také dovodit, jaké jsou implikace výše uvedených požadavků 

pro český právní řád. Část pátá předkládané práce se přitom zaměří na analýzu 

obsahu stávajících a v současnosti navrhovaných komunitárních směrnic. 

V návaznosti na tuto analýzu budou v části šesté nastíněny opce, prostřednictvím 

kterých mohou být pro futuro - v případě přijetí v současnosti navrhovaných 

směrnic v oblasti liberalizace energetických trhů a trhů elektronických komunikací55 

- implementovány požadavky komunitárního práva ohledně nezavislého postavení 

regulačního orgánu do českého právního řádu. Předkládaná práce proto může být 

považována také za jeden z příspěvků k probíhající diskusi o interakci mezi 

evropským komunitárním právem a českým správním právem, resp. k procesu 

evropeizace českého správního práva. 

(Text předkládané práce vychází ze stavu k 31. 12. 2008. V prvním půlletí 

2009 přitom bude Parlamentu ČR předložen vládní návrh novely energetického 

zákona, který se problematiky dotýká. V případě schváletí uvedeného vládního 

návrhu je text studie číst s ohledem na aktuální právní stav.)  

 
 

                                                 
 
54 Srov. např.: Bysikiewicz, A.: Das Gebot der Unabhängigkeit als Aufbauprinzip der 

Medien- und Telekommunikationsaufsicht in Deutschland. (Eine Studie vor dem 
Hintergrund der Neuordnung der Aufsicht im Kommunikationssektor in Deutschland, in 
den Niederlanden und Großbritannien). Lit Verlag, Münster 2003; Ehricke, U.: Die 
Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung zu den Vorgaben der 
Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG (Beschleunigungsrichtlinien 
Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien vorgesehen 
Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche Recht, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004; Eisenblätter, T.: Regulierung in der 
Telekommunikation. Zum Begriff der Regulierung im TKG unter besonderer 
Berücksichtigung der Regulierung durch independent Agencies in den USA. Europäische 
Hochschulschriften. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2000; Humpert, C.: Die 
Regulierungsbehörde im britischen Telekommunikationsrecht. Münsteraner Studien zur 
Rechtsvergleichung. Band 49. Lit Verlag, Münster 1999; Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der 
Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. (Zur organisationsrechtlichen Verselbständigung 
staatlicher Verwaltung am Beispiel der Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften 
zum Öffentlichen Recht. Band 818. Duncker & Humblot, Berlin 2000. 

 
55 KOM(2007) 528 final; 2007/0195 (COD); KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD); 

KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 
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2.    Pojem „nezávislosti“ správního orgánu 

 
 
 
Nezávislost osoby, nezávislost instituce, jejich distinkce a souvztažnost; Rozlišení 
pojmů „funkční nezávislost“ a „politická nezávislost“ správního orgánu; Funkční 
nezávislost jako nestrannost ve vztahu k jednotlivým účastníkům regulovaných 
odvětví; Transparence a průhlednost; Specifické aspekty požadavku funkční 
nezávislosti ve vybraných oblastech (monetární politika, kontrola hospodaření 
s majetkem státu a kontrola plnění rozpočtu, mediální oblast, nakládání 
s osobními údaji, hospodářská činnost státu); Politická nezávislost jako 
nepodřízenost instrukcím nadřízeného orgánu, resp. neodpovědnost vůči 
hierarchicky nadřízenému orgánu; Koncepce politické nezávislosti a ekonomické 
teorie; Nová politická ekonomie; Exkurs k nezávislosti centrálních bank 
a k důvodům této konstrukce; Statutární politická nezávislost versus politická 
nezávislost de facto; Politická nezávislost a její ústavněprávní konotace; Otázka 
demokratické legitimity; Organizační nezávislost jako institucionální autonomie; 
Proces zřizování organizačně nezávislých regulačních orgánů jako reakce na 
liberalizační procesy; Shrnutí. 

 

 

§  1.   ÚVOD 

 

 Chceme-li zkoumat implikace „požadavků nezávislosti“, musíme v první řadě 

zaměřit naši pozornost na obsah a rozsah uvedeného pojmu. Sémantická analýza 

pojmu nezávislosti naznačuje nedostatek závislosti, závislost je definována jako 

ovlivňování nebo řízení jednoho subjektu druhým, nebo alespoň propojenost mezi 

dvěma subjekty. Nezávislost znamená nedostatek propojenosti mezi dvěma subjekty, 

čili nedostatek ovlivňování nebo řízení jednoho subjektu druhým.56 Požadavek 

„nezávislosti“ může mít několik do značné míry odlišných významů.  

                                                 
 
56 Lat. independens se skládá z předložky in (značící zápor) a slova dependens (závislý, 

odvislý), slovo dependens je složeno z předložky de (značící „od“) a slovesa pendere (viset). 
Od lat. independens je i angl. independent: not subject to control by other: self-governing, 
not affiliated with a larger control unit, not requiring or relying on something else, not 
looking to others for one' s opinions or for guidance in conduct, not bound by or committed 
to a political party (Webster' s Dictionary, 2008) a franc. indépendant: qui est autonome: 
affranchi, qui refuse tout sujétion: libre, qui n' a aucune relation avec d' autre phénomènes 
(Dictionnaire de la langue française, 2008). Stejnou vnitřní logiku má i něm. unabhängig: 

politisch, ökonomisch nicht von anderen unterdrückt oder abhängig, selbständig, nicht an 
jmdn., an etw. gebunden, nicht bedingt (Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache 
des 20. Jh., 2003).  
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 Odborná literatura poukazuje v souvislosti s vymezováním pojmu „nezávislost“ 

na distinkci a souvztažnost nezávislosti osob a nezávislosti institucí.57 Nejedná se o 

pojmy totožné, není si ovšem možné představit nezávislost instituce bez paralelně 

existující nezávislosti osob, které o činosti těchto institucí rozhodují.58 Oba uvedené 

lze považovat za komponenty širšího pojmu „nezávislosti“, který v sobě zahrnuje jak 

nezávislost osob, tak i nezávislost relevantní instituce.59 V tomto kontextu budou 

v dalším textu chápány a analyzovány i jednotlivé možné významy požadavku 

nezávislosti správních orgánů.  

• „Nezávislost“ (angl. independence, fr. indépendance, něm. Unabhängigkeit) 

můžeme na straně jedné chápat ve smyslu nestrannosti, resp. nepodjatosti ve vztahu 

k jednotlivým subjektům, které působí ve spravovaném odvětví a jsou (potenciálně) 

účastníky řízení vedených před tímto orgánem. Nestrannost správního orgánu je 

považována za jeden z principů spravedlivého správního procesu. Pro tento 

požadavek používá zahraniční literatura termín  „funkční nezávislosti“ správního 

orgánu.60 Uvedený požadavek tedy neznamená nic jiného, než to, že orgán má 
                                                 
 

57 Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální banky, 
Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 8 – 9.  

 
58 Např. Michal Tomášek rozlišuje v souvislosti s požadavky nezávislosti centrální 

banky nezávislost pravou, tj. vyloučení přímé provázanosti mezi rozhodováním jednotlivce 
a bezprostředním působením vnějších – zejména politických – faktorů, a nezávislost 
nepravou, tj. vztah podvědomí jednotlivce k jeho volním aktům s tím, že toto podvědomí je 
ovlivňováno předchozími zkušenostmi, znalosti, či vzděláním tohoto jednotlivce. Zatímco 
pravou (přímou) závislost jednotlivce lze právem usměrňovat, a dokonce zakazovat, závislost 
nepřímá (nepravá) se prostředkům právní reglementace do značné míry vymyká a její 
vymáhání a sankcionování právem je více než problematické. Srov.: Tomášek, M.: 
Soudcovská a bankéřská nezávislost v evropském právu. Právník, Roč. 140, 2001, č. 10, s. 
992 - 1003; Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 
banky. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 8 – 9.  

 
59  Tento závěr byl explicitně dovozen, co se týče nezávislosti soudců a nezávislosti 

soudů. Srov.: Hendrych, D.; Svoboda, C. a kol.: Komentář k Ústavě České republiky, C. H. 
Beck, Praha 1997, s. 131. Postulát platí mutatis mutandis i v jiných oblastech, např. v 
případě nezávislosti centrálni banky Srov.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní 
analýza nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 
2, s. 177 – 179. Postulát distikce mezi nezávislostí osob a nezávislostí institucí je obdobně 
aplikovatelný i na jiné případy „nezávislých orgánů.“ 
 

60 Např. Guédot, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, Paris: LGDJ, 
1991, s. 22 an.; Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. 
TKG. (Zur organisationsrechtlichen Verselbständigung staatlicher Verwaltung am Beispiel 
der Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 
818, Duncker & Humblot, Berlin 2000, s. 106 an. 
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rozhodovat nezávisle na zájmech zúčastněných subjektů, tj. nestranně, neutrálně, 

nepodjatě, ve veřejném, a nikoliv v soukromém zájmu, že na výkonu pravomoci 

správního orgánu se nesmí bezprostředně podílet osoba, která má na postupu a jeho 

výsledku jiný zájem, než zájem na dodržování zákonnosti výkonu veřejné správy.  

• Pod pojmem „nezávislost“ ovšem můžeme chápat také to, že určitý orgán moci 

výkonné není vázán (srov. něm. distinkci weisungsgebunden - weisungsfrei) pokyny 

žádného nadřízeného orgánu, že žádný hierarchicky nadřízený orgán nemůže 

zasahovat do jeho činnosti závaznými pokyny individuální ani abstraktní povahy, a 

dále, že žádnému hierarchicky nadřízenému orgánu není svěřena působnost zrušit 

anebo změnit rozhodnutí dotčeného orgánu. Tato forma „nezávislosti“ je označována 

jako „politická nezávislost.“ Uvedená forma nezávislosti je charakteristická nejen pro 

orgány moci soudní,61 ale v současnosti také pro postavení centrálních (emisních) 

bank62 a pro kontrolní úřady (účetní dvory).63 V kontextu struktury veřejné správy se 

                                                 
 
61 Institucionální nezávislost soudů je garantována jejich přísným oddělením, 

organizačním i kompetenčním, od ostatních orgánů státu. Soudy něsmějí být politicky ani 
jinak ovlivňovány v otázkách interpretace a aplikace práva, v individuálních případech, které 
spadají do jejich působnosti. Nezávislost soudů a soudců je garantována různými právními 
nástroji. K nejvýznamnějším z nich patří v systému kontinentálního práva ustanovování 
soudců jmenováním hlavou státu (natrvalo, anebo na dlouhou dobu), možnost odvolání 
soudce pouze na základě striktně vymezených podmínek (např. na základě kárného řízení), 
vázanost soudců jen zákonem a požadavek nestrannosti a nepodjatosti soudce jako součást 
práva na spravedlivý proces. V literatuře je k tomuto támatu dále konstatováno, že 
soudcovská nezávislost je komplexní jev, který má řadu složek a řadu souvislostí právních a 
mimoprávních. Myslím, že se jedná o zjevnou paralelu s distinkcí mezi nezávislostí de jure a 
de facto v existujících evaluacích statutární nezávislosti centrální banky. Dále k problematice 
soudcovské nezávislosti srov.: Zoulík, F.: Soudy a soudnictví. C. H. Beck, Praha 1995, s. 9 a 
násl.   

 
62 Srov.: Jonáš, J.: Centrální banky: nezávislost, odpovědnost, kredibilita. Finance a 

úvěr, Roč. 49, 1999, č. 9, s. 525 – 541. Této problematice se věnuje také § 3. oddíl C této části 
studie.  
 

63 Legislativní zakotvení kontrolních institucí vychází ze struktury právního řádu v 
daném státě a z koncepce jeho ústavy. Podle zprávy vyhotovené Mezinárodním 
sekretariátem nejvyšších kontrolních úřadů při Rakouském účetním dvoru se s určitou 
mírou tolerance člení kontrolní instituce do čtyř základních typů. Germánsko-skandinávský 
model je charakteristický tím, že instituce kontroly jsou organizovány jako orgán, který 
zpravidla nemá přikazovací oprávnění a ze své činnosti je nejčastěji odpovědný parlamentu. 
Příkladem může být postavení Spolkového účetního dvora (Bundesrechnungshof) ve 
Spolkové republice Německo, jehož členové požívají dle čl. 114 odst. 2 Základního zákona 
SRN soudcovské nezávislosti (dessen Mitglieder richterlichen Unabhängigkeit besitzen). 
Spolkový účetní dvůr přezkoumává účetnictví, jakož i hospodárnost a řádnost rozpočtového 
hospodaření a hospodářství. Každoročně má kromě spolkové vlády přímo podávat zprávu 
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v této souvislosti hovoří o „nezávislých správních úřadech“64 nebo také o „státních 

úřadech, které vykonávají státní správu mimo její organizační strukturu.“65  

 Pojmy „funkční nezávislosti“ a „politické nezávislosti“ tedy implikují určitý 

charakter vztahu správního orgánu směrem ke konkrétním subjektům nebo 

institucím. V realitě se dále mohou vyskytovat různé kombinace obou výše 

uvedených forem.   

Zatímco výše uvedené pojmy „funkční nezávislosti“ a „politické nezávislosti“ tak 

ve své podstatě implikují určitý charakter vztahů mezi určitými jednotkami 

(vykonavateli veřejné správy, účastníky řízení), musí být tento charakter v zásadě 

nějakým způsobem institucionálně zajištěn.66  

 Pojem „nezávislosti“ správního orgánu tedy může znamenat i organizační, 

institucionální, resp. finanční a rozpočtovou samostatnost určité jednotky 

(správního orgánu), a to buď v rámci hierarchické výstavby státní správy v čele 

s vládou jako vrcholným orgánem moci výkonné, anebo mimo ni. I v případě, že 

chápeme „nezávislost“ ve smyslu organizačním, je možno pozorovat celou škálu 

různých forem těchto „organizačně nezávislých“ orgánů. 

 Již v úvodu předkládané práce bylo uvedeno, že ačkoliv je problematika 

„nezávislých správních orgánů“ v současnosti na mezinárodním fóru v široké míře 

diskutována, není obsah ani ohraničení uvedeného pojmu vždy zcela jasné. Současná 

literatura správně poukazuje na skutečnost, že pojem „nezávislosti“ správního 

                                                                                                                                                                         
Spolkovému sněmu a Spolkové radě. Srov.: Stern, K.: Bundesrechnungshof und 
Finanzkontrolle aus verfassungsrechtlicher Sicht. DÖV, Roč. 43, 1990, č. 7, s. 261 – 264. 
Pro účetní dvůr francouzského právního okruhu je charakteristická soudcovská kontrola nad 
účetními. Účetní dvůr rozhoduje formou soudcovského rozhodnutí o předložených účetních 
závěrkách. Srov.: Wojciechowski, J.: L´indépendance et la responsabilité de l´ institution 
supérieure de kontrole qui contrôle le contrôleurs. ENA : R. F. A. P., 1999, č. 90, s. 271 – 
284. V anglo-americkém právním okruhu se jedná o orgány se zvláštní vztahem k 
parlamentu, které v zásadě nejsou zařazeny do hierarchické struktury veřejné správy a 
odpovídají přímo legislativnímu tělesu. Také instituce latinskoamerické účetní kontroly mají 
všeobecně těsný vztah k parlamentu. V některých státech se příležitostně zřizují jako soud 
nebo vedle kontrolní instituce existuje účetní soudní dvůr, který provádí soudní řízení na 
podkladě iniciativy kontrolní instituce.  
 

64 Srov.: Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in Český stát a vzdělanost, Sborník z 
konference “Role státu v transformující se české společnosti”, Praha 2002, s. 251. 

 
65 Srov.: Hendrych, D.: Základy organizace veřejné správy v České republice, in: 

Hendrych, D. (Ed.): Správní právo. Obecná část, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, s. 404.  
 

66 Jacobzone, S.: Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities: A 
Comparative Overview across OECD Countries, in OECD Working Party on Regulatory 
management and Reform: Designing independent and accountable authorities for high 
quality regulation, OECD, Paris 2005, s. 33 – 36. 
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orgánu získává aktuální medializací nový náboj a stává se předmětem zájmu širší, 

neprávnické veřejnosti.67 K nejasnostem, co se týče obsahu tohoto pojmu, přispívá 

i skutečnost, že označení „nezávislý správní orgán“ je v literatuře používáno 

promiscue pro celou škálu orgánů, jejichž vybrané znaky splňují některé z výše 

nastíněných kritérií „funkční“, „politické“, resp. „organizační“, „intitucionální“ 

nezávislosti.  

 Jako příklad takového matoucího označení určitého orgánu za „nezávislý“ bez 

bližšího objasnění uvedeného pojmu je možno uvést monitoringové publikace 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), které jsou publikovány 

jako „OECD Reviews of Regulatory Reform.“ Český Energetický regulační úřad, který 

byl zřízen jako ústřední (ministerstvu nepodřízený) orgán státní správy za účelem 

jejího výkonu v energetických odvětvích a který je organizačně zařazen do 

hierarchické struktury státní správy, je v publikaci „OECD Reviews of Regulatory 

Reform: Regulatory Reform in the Czech Republic“ označen jako „nezávislý 

regulační orgán“ („independent regulatory authority“).68 Jeho „nezávislost“ podle 

uvedené evaluace OECD přispěje k vybudování důvěry v chování jednotlivých 

účastníků trhu s elektrickou energií (mezi kterými tehdy byla a pořád je i polostátní 

energetická společnost). Uvedená publikace ovšem postrádá další objasnění této 

„nezávislosti“ regulačního orgánu vytvořeného novou zákonnou úpravou z r. 2000.  

Z obsahu uvedeného předpisu ovšem plyne, že se jedná toliko o garanci „organizační 

nezávislosti“ uvedeného orgánu69 s tím, že o mechanismech zabezpečujících jeho 

nezávislost funkční je možno diskutovat zejména v relaci k zásadám správního řízení 

(zásada nepodjatosti, prosazování veřejného zájmu atd.). K nejasnostem ohledně 

pojímání „nezávislého“ postavení správních orgánů ve výše uvedené evaluaci OECD 

ovšem přispívá skutečnost, že např. v evaluaci reformy španělského trhu 

s elektrickou energií ztrácí iberská země plusové body z toho důvodu, že v období 

vyhodnocování nevytvořila regulační orgán, který by byl podle měřítek OECD 

dostatečně nezávislý. Za takový přitom publikace „OECD Reviews of Regulatory 

Reform: Regulatory Reform in Spain“ pokládá orgán, který je (kumulativně): 

funkčně (independent from the regulated companies), politicky (separation from 

political control) a organizačně nezávislý (organisational authonomy).70 Takové 

                                                 
 

67 Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální banky, 
Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 7.  
 

68 OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in the Czech Republic. 
OECD, Paris 2001, s. 83.  

 
69 Srov.: § 17 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích (energetický zákon).  
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chápání „nezávislého regulačního orgánu“ je zřejmě ovlivněno americkou koncepcí 

„independent regulatory authorities,“ která je ovšem výsledkem specifického vývoje 

ve Spojených státech, a její aplikovatelnost jako měřítka pro konstrukci správních 

orgánů ve státech s odlišnou tradicí ústavněprávní a administrativní je tedy pouze 

omezené (srov. níže).71 Možno tedy souhlasit s konstatováním, že v mnoha 

současných diskusích o problematice „nezávislosti“ správních úřadů je „spíše kladen 

důraz na formální znaky nezávislosti, zatímco reálná nezávislost nemá v zákoně 

ani v reálu podporu.“72 

 Tato část předkládané práce je pokusem o bližší nástin výše uvedených pojmů 

„funkční“ a „politické“ nezávislosti správních orgánů. Jeho cílem je stručně poukázat 

na jednotlivé konotace těchto pojmů a na jejich vzájemné vztahy. 

  
§  2.   FUNKČNÍ NEZÁVISLOST SPRÁVNÍHO ORGÁNU 

  

 Jak bylo uvedeno v úvodu, pojem „nezávislost“ může být chápán jako 

synonymum pro objektivnost, nestrannost, neutralitu, nepodjatost. I tady se 

uplatňuje zásada in propria causa nemo iudex. Tento význam pojmu „nezávislost“ 

implikuje, že správní orgán má při výkonu svých pravomocí postupovat nestranně ve 

vztahu k jednotlivým účasníkům řízení, resp. jiným zainteresovaným subjektům. 

Výkon veřejné správy a rozhodování o právech a povinnostech jednotlivých osob má 

v zásadě probíhat bez ovlivňování ze strany jednotlivých subjektů, které podléhají 

výkonu povolovacího řízení, správnímu dozoru, cenové regulaci atd. 73 

 Klasifikací jednotlivých aspektů externí činnosti státní správy a evaluaci jejich 

jednotlivých aspektů se ve srovnávací perspektivě nejnověji věnovala studie OECD 

„Indicators of Regulatory Management Systems“, která se mimo jiné zaměřila na 

vyhodnocení stupně předvídatelnosti a transparence rozhodovacích procesů ve 
                                                                                                                                                                         

70 OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Spain. OECD, Praha 
2001, s. 62.  
 

71 Davis, M.: L'expérience américaine des "independent regulatory commissions" in 
Colliard, C.; Timsit, G. (Eds.): Les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris 

1988, s. 222 – 235.  
 
72 Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. in Ve službách práva. Sborník k 10. výročí 

založení pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 
2003, s. 95. 

 
73 Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. (Zur 

organisationsrechtlichen Verselbständigung staatlicher Verwaltung am Beispiel der 
Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 818, 
Duncker & Humblot, Berlin 2000, s. 106 an.  
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veřejné správě.74 Studie explicitně zdůrazňuje potřebu průhlednosti výkonu státní 

správy, kterou pokládá za klíčový prvek dobrého výkonu státní správy (a key feature 

of good public governance) a stěžejní element při budování důvěry veřejnosti 

v činnost státní správy. Transparence je podle uvedené studie centrálním 

požadavkem, který občanská společnost na státní správu klade, a má být 

zabezpečována nejen přístupem k informacím, veřejností řízení, resp. systémem 

konzultací se zainteresovanými účastníky a prostřednictvím sdělování rozhodnutí, 

ale také prostřednictvím aktivní participace jednotlivých dotčených skupin na řízení 

a přístupu k relevantním dokumentům. Transparence a funkční nezávislost 

(nestrannost) správních orgánů jsou tedy spojenými nádobami. 

 Funkční nezávislost správního orgánu má za cíl zabezpečit všem participujícím 

subjektům rovné postavení ve vztahu k moci veřejné. Transparentnost výkonu státní 

správy a rovnost podmínek v řízeních před orgány státní správy sehrává důležitou 

roli nejen pro již existující subjekty působící v rámci konkrétního trhu, ale i pro 

potenciální – tuzemské i zahraniční – zájemce o vstup na tyto trhy.75 To je jedním z 

důvodů, proč je problematika „nezávislosti“ správních (regulačních) orgánů 

v současnosti značně diskutována ve vztahu k těm odvětvím hospodářství, pro která 

je charakteristická existence tzv. přirozených monopolů (energetika, 

telekomunikace, železniční doprava atd.). V rámci těchto odvětví totiž probíhají 

procesy otevření se vstupu nových subjektů a prosazování pravidel hospodářské 

soutěže, jejímž předpokladem je rovnost všech účastníků ve vztahu k tomu orgánu, 

který je příslušný k výkonu státní správy v daném odvětví.76 

 
A)   Funkční nezávislost správního orgánu – jeden ze základních 

principů výkonu veřejné správy 

 

 V zásadě je zapotřebí konstatovat, že požadavek nezávislosti správního orgánu 

ve smyslu jeho neutrality, nestrannosti a nepodjatosti je jedním ze základních 

principů výkonu veřejné správy. Orgány moci veřejné prosazují veřejné, nikoliv 

                                                 
74 Jacobzone, S.; Chang – Wong, Ch.; Miquet, C.: Indicators of Regulatory 

Management Systems, OECD Working Papers on Public Governance, 2007/4, OECD 
Publishing, Paris 2007. 
 

75 Srov.: Baldi, M.: The Need for a Broader Policy Approach to Foreign Direct 
Investment, in OECD/Global Forum on International Investment: New Horizons for 
Foreign Direct Investment, OECD, Paris 2002, s. 182 an.; Kawamoto, A.: International 
market openness and regulatory reform, in OECD: The OECD Report on Regulatory 
Reform, Vol. II.: Thematic Studies, OECD, Paris 1997, s. 301 an.  
 

76 Srov.: Cameron, P., D.: Competition in energy markets: Law and Regulation in the 
European Union, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 24 – 25.  
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soukromé zájmy. Požadavek nezávislosti ve smyslu její nestrannosti a nepodjatosti 

tedy není specifikem vybraných odvětví, nýbrž může být přiřazen k základním 

principům dobré správy. Východiskem je konstatování, že na výkonu pravomoci 

správního orgánu by se neměla podílet osoba, o níž lze důvodně předpokládat, že má 

na postupu a jeho výsledku jiný zájem, než zájem, aby byl důsledně respektován 

právní řád.77 Postulát funkční nezávislosti orgánů veřejné správy je jedním z těch, 

které slouží k dosažení co nejvyšší možné míry objektivnosti rozhodování. 

 Stejně jako součástí práv na spravedlivý soudní proces je garance nestrannosti 

a nepodjatosti soudce, patří garance nepodjatosti také k základním principům 

výkonu veřejné správy. To platí jak pro řízení nesporná, tak i pro ty druhy sporných 

řízení, které zákonodárce vzhledem k jejich technické náročnosti svěřil 

k rozhodování orgánům veřejné správy.78 Důsledky podjatosti úředních orgánů 

upravoval v našem právním řádu podrobně již správní řád z roku 1928. Vyloučení 

pracovníků nebo členů správního orgánu z projednávání a rozhodování věci 

z důvodu pochybností o jejich nepodjatosti našlo poměrně podrobnou právní úpravu 

                                                 
 

77 Srov.: Mikule, V.: Nepodjatost ve veřejné správě jako jeden z principů dobré 
správy, in Hrabcová, D. (Ed.): Principy dobré správy: Sborník příspěvků přednesených na 
pracovní konferenci: Kongresový sál kanceláře veřejného ochránce práv, Brno 22. března 
2006, 1. vyd., ASPI, Praha 2006, s. 115 – 121.  
 

78 Srov. také nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 28/95 (vyhlášeno 
pod č. 1/1997 Sb.): „Postup podle obecných předpisů o správním řízení je pro rozhodování 
o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech podle zákona o 
telekomunikacích optimální, neboť je především nutno skutkově zkoumat celou řadu 
složitých technických problémů, k jejichž řešení jsou odborníky i příslušnou technologií 
vybaveny správní orgány telekomunikací; posuzování těchto problémů by bylo nad rámec 
možností soudů, mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že počet takových případů je značný 
a zcela enormě by zatěžoval justiční orgány…. Hledisko obecného zájmu: Správní řízení ve 
věcech telekemunikací se v České republice osvědčuje jako zcela mimořádně prospěšné v 
situaci, kdy justiční orgány jsou nesmírně přetíženy při realizaci svých kompetencí, … 
správní orgány jsou vybaveny mechanismy k rychlému získávání důkazních prostředků, 
jež jim umožňují vydávat v přiměřené lhůtě rozhodnutí se zvláštním zřetelem na ochranu 
práv uživatelů telekomunikačních služeb. … je zřejmé, že dvojstupňové správní řízení 
zajišťuje optimální ochranu veřejnosti ve vztazích v odvětví telekomunikací.“ Disponuje-li v 
některých případech správní orgán působností řešit občanskoprávní spory (srov. dále § 149 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), musí být zároveň pro tyto případy vybaven také 
potřebnou mírou nezávislosti. Srov. dále: Mates, P.: Rozhodování sporů orgány veřejné 
správy: k rozhodování sporů Českým telekomunikačním úřadem. Právní rádce, Roč. 15, 
2007, č. 12, s. 41 – 46.  
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i v úpravě správního řízení z roku 1967.79 Navazující rozhodovací činnost posléze 

dovodila, že projednání a rozhodování pracovníkem, který byl z důvodu své 

podjatosti v této věci vyloučen, je procesní vadou, která mohla mít vliv na zákonnost 

rozhodnutí. Požadavek nestrannosti výkonu veřejné správy byl mezi základní zásady 

činnosti správních orgánů zařazen také úpravou správního řízení z roku 2004. 

Obdobné požadavky jsou stanoveny i pro jiné oblasti výkonu veřejné správy, např. 

pro výkon správního dozoru. 

 Dalším z mechanismů garance funkční nezávislosti výkonu státní správy jsou 

pravidla týkající se střetu zájmů osob vykonávajících veřejné funkce. Právní úprava 

regulující tuto oblast je v té či oné podobě obvyklou součástí politické kultury 

přinejmenším zemí západní Evropy.80 Východiskem je již výše zmiňovaný fakt, že 

nezávislost instituce je podmíněna nezávislostí osob, kterými tato instituce jedná, a 

že bez odpovídajících mechanismů, které zabezpečí nezávislost osob, nemůže být 

zazpečena ani nezávislost institucí. Český zákon o střetu zájmů z roku 2006 

vymezuje v zásadě dva druhy povinností a omezení, jejichž cílem je zamezit střetu 

zájmů osob, které vykonávají veřejné funkce.81 Jedná se o následující mechanismy:  

• Do první skupiny patří omezení vykonávat určité činnosti v průběhu výkonu 

funkce a v průběhu určité doby po jejím skončení. Jedná se zejména o zákaz 

podnikat, nebo provozovat jinou výdělečnou činnost, být statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu 

podnikající právnické osoby. K mechanismům zamezujícím konfiktu zájmů dále 

patří povinnost výše uvedené funkce ve stanovené lhůtě ukončit, pokud se dotčená 

osoba stane veřejným funcionářem.82 Patří sem i stanovení podmínek neslučitelnosti 

výkonu funkce některých funkcionářů s jinými funkcemi (inkompatibilita funkcí). 

• Do druhé skupiny patří povinnosti spočívající v pravidelném podávání 

oznámení o souběžně vykonávaných činnostech a jiných právních skutečnostech, 

které se týkají osobních zájmů, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o 

příjmech, darech a závazcích. Praktické dopady těchto mechanismů jsou zcela 

přirozeně limitované mírou politické kultury.  

                                                 
79 Srov.: Vopálka, V.; Šimůnková, V.; Šolín, M.: Správní řád. Komentář. 2. vyd. C. H. 

Beck, Praha 2003, s. 32 – 39. 
 

80 Srov.: Koudelka, Z.: Střet zájmů. Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. 10, 2002, č. 
2, s. 184 – 188. 

 
81 Srov.: Vedral, J.: Zákon o střetu zájmů. Komentář. 1. vydání.  C. H. Beck, Praha 

2006, s. X – XVI.  
 
82 Srov.: Král, V.: Co přináší nový zákon o střetu zájmů? Trestněprávní revue, Roč. 5, 

2006, č. 9, s. 278 – 280.  
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 Analýza postulátu funkční nezávislosti a vymezení jeho praktických dopadů je 

možná zejména na základě existujících případů, kdy ke zpochybnění nestrannosti 

výkonu veřejné správy došlo. Vladimír Mikule poukázal na to, že pro problematiku 

vymezení nestrannosti výkonu veřejné správy v rámci aplikace českých právních 

předpisů mohou být uplatnitelné, nebo přinejmenším inspirativní závěry vyjádřené 

v nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2006.83 Ústavní soud v něm na základě 

ústavní stížnosti přezkoumával rozsudky okresního a krajského soudu 

v soukromoprávním sporu, ve kterém se České dráhy, a.s. domáhaly náhrady škody. 

Oba soudy přitom vycházely ze znaleckého posudku znalce, který byl v době 

vypracování posudku zaměstnancem Generální inspekce Českých drah, a. s. Ústavní 

soud dospěl k závěru, že znalec byl z podání posudku vyloučen. Svůj nález, kterým 

napadená rozhodnutí soudů zrušil, odůvodnil tím, že jeden z důvodů, „kdy lze zcela 

důvodně pochybovat o nepodjatosti znalce pro poměr k účastníkovi řízení, je 

v případě, že mezi nimi existuje pracovní poměr.“ V takovém případě jde o vztah 

ekonomické závislosti a konsekventně nelze vyloučit, že přístup znalce při 

vypracovaní znaleckého posudku mohou vědomě či nevědomě ovlivnit pocity 

kolegiality, loajality, anebo dokonce obavy před nepříznivými pracovně-

společenskými dopady.84 

 Judikatura českých správních soudů se již také zabývala situací, kdy má správní 

orgán rozhodovat v řízení, ve kterém je navrhovatelem, resp. účastníkem obec, 

jejímž orgánem uvedený orgán je. Konflikt zájmů plynoucí ze situace, kdy o žádosti 

(návrhu na zahájení řízení) obce, nebo o věci, která je v jejím ekonomickém zájmu, 

rozhodují její zaměstnanci, je v literatuře označován jako systémová, resp. generální 

podjatost.85 V rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 10. 2002 byl 

vyjádřen názor, že pracovníci obecního (městského) úřadu jsou z projednávání a 

rozhodování věci vyloučeni, pokud by měl jejich zaměstnavatel (obec) bezprostřední 

a soukromý zájem na výsledku rozhodnutí vydávaného v přenesené působnosti.86 

                                                 
83 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 35/03, publikován pod č. 

102 ve svazku č. 30 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, s. 455 – 460.  
 

84 Srov.: Mikule, V.: Nepodjatost ve veřejné správě jako jeden z principů dobré 
správy, in Hrabcová, D. (Ed.): Principy dobré správy: Sborník příspěvků přednesených na 
pracovní konferenci: Kongresový sál kanceláře veřejného ochránce práv, Brno 22. března 
2006, 1. vyd., ASPI, Praha 2006, s. 115 – 116. K tomu srov. také: Filko, V.: Konflikt zaujmov 
najmä v oblasti územnej samosprávy. Správní právo, Roč. 40, 2007, č. 4 – 5, s. 308 – 324.  

 
85 Srov.: Nezhyba, J.: Problematika nezávislosti výkonu státní správy v kontextu 

kontroverzních závazků ze smluv územní samosprávy se zahraničními investory. Právní 
rozhledy, Roč. 15, 2007, č. 24, s. 905.  
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Tentýž krajský soud obdobně odůvodnil v pozdější jiné věci svůj zrušovací rozsudek, 

který byl následně napaden kasační stížností. Nejvyšší správní soud se s výše 

uvedeným přístupem Krajského soudu v Hradci Králové neztotožnil, a to 

s následujícím odůvodněním:  

 „V mnoha případech… může nastat a běžně nastává situace, kdy účastníkem 

správního řízení vedeného orgánem obce je obec sama. Zákonodárce přistoupil 

k takovému zákonnému a přitom ústavně konformnímu řešení, které připouští, aby 

v kterémkoliv stupni správního řízení o právu nebo povinnosti územně 

samosprávní jednotky na konkrétním úseku státní správy rozhodoval orgán tohoto 

územněsprávního celku. Pracovník takového orgánu v daném řízení nevystupuje 

prvotně jako zaměstnanec, nýbrž jako úředník územně samosprávného celku, mezi 

jehož základní povinnosti podle zákona č. 312/2002 Sb. patří mj. dodržovat ústavní 

pořádek, právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, hájit při výkonu 

správních činností veřejný zájem, jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své 

přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru 

v nestrannost rozhodování (§ 16 odst. 1 písm. a), b), c) a f) citovaného zákona). Tyto 

povinnosti pak má úředník i při výkonu státní správy, která byla na orgán 

samosprávy zákonem přenesena (§ 2 odst. 3 cit. zákona). … Nejvyšší správní soud 

je tak přesvědčen, že že pouze tato situace, která je zákonem výslovně připuštěna, 

předpokládána a vyžadována, nemůže být bez dalšího důvodem podjatosti 

pracovníka orgánu územně samosprávního celku, a to i přes pracovní, či jiný 

obdobný vztah k takovému celku jakožto účastníkovi řízení, či z toho plynoucí jistou 

finanční závislost. Aby byly v takových případech dány pochybnosti o podjatosti 

konkrétního úředníka, musela by přistoupit ještě další skutečnost, např. důvodná 

obava ovlivňování úředníka ze strany jeho zaměstnavatele v konkrétním 

případě.“87 

 Je tedy možné konstatovat, že požadavek funkční nezávislosti správního orgánu 

ve smyslu jeho nestrannosti má dvě různé roviny. Na jedné straně implikuje nutnost 

garantovat, aby státní správa byla vykonávána prostřednictvím osob, které nesledují 

jiný než veřejný (a contrario osobní) zájem. Na straně druhé ovšem vyvstává otázka, 

                                                                                                                                                                         
86 Tento zájem byl in concreto daný tím, že v řízení se rozhodovalo o majetku obce a na 

výsledku řízení byl závislý majetkový přínos pro obec. V řízení se jednalo o povolení skládky 
tuhého komunálního odpadu skládkové společnosti, ve které mělo město majetkový podíl, a 
tedy z její činnosti profituje. Žalobci, kteří byli vlastníky pozemků skládkou dotčených, 
poukazovali na skutečnost, že skládku si město via facti povolilo samo sobě. Rozhodnutí 
bylo otištěno pod číslem 1058 v Soudní judikatuře ve věcech správních, ASPI, Praha, Roč. 5, 
2002, č. 6, s. 505 – 508.  

 
87 Srov.: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2004, čj. 2 As 21/2004-

67. Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, Roč. III., 2005, č. 4, s. 
310 – 314.  
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jak dostatečně garantovat nestrannost rozhodování v těch případech, kdy má na 

výsledku rozhodování specifický zájem např. veřejnoprávní korporace, která 

vykonává státní správu v přenesené působnosti, nebo stát sám, konkrétní vláda jako 

centrum politické moci.88 Těmto problémům se bude věnovat následující oddíl.  

 
 

B)   Specifické požadavky na zabezpečení nestranného výkonu 

veřejné správy 

 
 Zabezpečení funkční nezávislosti správních orgánů má zvláštní aspekty v těch 

oblastech, kde existují specifická rizika, že funkčně nezávislý výkon veřejné správy se 

dostane do kolize s jinými zájmy veřejné moci, resp. konkrétní vlády. Tato rizika jsou 

založena zejména na empirických zkušenostech a je možné konstatovat, že našla 

svoji odezvu v předpisech jak mezinárodního, tak i evropského a konečně národního 

práva.89 Na tomto místě je možné identifikovat čtyři takovéto oblasti, v rámci 

                                                 
 
88 V této souvislosti je zajímavé poukázat na skutečnost, že vládní návrh nové české 

právní úpravy správního řízení (PSP 2003, tisk 201) v § 15 stanovil:  
(1) Má-li být rozhodováno o žádosti státu, kterou podává jeho organizační složka, která 

je věcně a místně příslušným správním orgánem, nebo žádosti obce, kraje, nebo jiné osoby, 
jejíž orgán je věcně a místně příslušným správním orgánem, provede řízení jiný správní 
orgán v obvodu nadřízeného správního orgánu, který nadřízený správní orgán určí 
usnesením, a to popřípadě i pro řízení, která mohou být v budoucnu zahájena. Tohoto 
ustanovení se nepoužije na ústřední správní úřady.  

(2) Nelze-li určit orgán, který by provedl řízení dle odstavce 1, provede řízení sám 
nadřízený správní orgán.  

Ratio takto navrhované právní úpravy bylo, že z hlediska ochrany zájmů účastníků 
řízení a veřejného zájmu je vhodnější, aby ve výše uvedených případech řízení provedl jiný 
správní orgán. Přechodem příslušnosti se mělo zabránit střetu zájmů při rozhodování (srov.: 
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, PSP 2003, tisk 201, s. 99). V průběhu 
legislativního procesu, který vedl k přijetí správního řádu v jeho definitivní podobě, ovšem 
výše uvedená ustanovení nebyla do znění zákona – zejména v důsledku negativního 
stanoviska senátního Výboru pro regionální rozvoj, státní správu a životní prostředí) – 
inkorporována. V schválené verzi správního řádu řeší nastíněnou situaci § 131 odst. 4. Srov.: 
Mikule, V.: Nepodjatost ve veřejné správě jako jeden z principů dobré správy, in Hrabcová, 
D. (Ed.): Principy dobré správy: Sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci: 
Kongresový sál kanceláře veřejného ochránce práv, Brno 22. března 2006, 1. vyd.,  ASPI, 
Praha 2006, s. 118 – 119; Nezhyba, J.: Problematika nezávislosti výkonu státní správy 
v kontextu kontroverzních závazků ze smluv územní samosprávy se zahraničními 
investory. Právní rozhledy, Roč. 15, 2007, č. 24, s. 905 – 906.  

 
89 Srov.: Collet, M.: Le création des autorités administratives indépendantes: 

symptôme ou remède d'un État en crise ? Regards sur l' actualité, č. 330, Paris: La 
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kterých je tradičně vedena diskuse o tom, co bychom grosso modo mohli označit 

jako pnutí mezi optimální a skutečnou formou výkonu veřejné správy.90 

• Jednou z dlouhodobě nejdiskutovanějších oblastí, ve které je teorií 

i empirickými výzkumy identifikováno zvýšené riziko diskrepance mezi optimální 

činností veřejné moci a činností skutečnou, je měnová politika. Teoretické 

i empirické argumenty upozorňují ve větší míře zhruba od 80. let na vysokou 

pravděpodobnost toho, že měnová politika v rukou vlády jako vrcholného orgánu 

moci vykonné bude mít tendenci generovat vyšší inflaci, než je z hlediska 

maximalizace dlouhodobého hospodářského růstu optimální.91 Ekonomická teorie 

i empirické studie poukazují na riziko, že politická moc se může snažit přimět 

centrální banku k expanzivní měnové politice, která může krátkodobém horizontu 

vést k podpoře ekonomického růstu.92 V delším období se takový zásah ovšem 

projeví v nežádoucím růstu inflace, zatímco růst ekonomické aktivity se vrátí na 

původní úroveň, nebo (v důsledku zvýšené inflace) dokonce i na úroveň nižší.93 

Náklady v podobě vyšší inflace a negativních důsledků, které bude mít pro 

hospodářský růst restriktivní politika nutná později ke stabilizaci a snížení inflace, 

jsou v období, kdy se vláda rozhoduje pro expanzivní měnovou politiku, vzdáleny, 

což má pak za následek, že k těmto prostředkům – podle empirických zjištění – 

exekutiva bez zabezpečení ochranných mechanismů také přistupuje.  

• Východiskem v této oblasti je tedy postulát, že uplatňování optimální měnové 

politiky může být ohroženo zásahy vlády jako vrcholného orgánu moci výkonné. Od 

počátku 80. let začaly v ekonomické teorii získávat popularitu modely časové 

nekonzistence měnové politiky, které popisují negativní dopady snahy vlád či 

centrální banky systematicky zvyšovat výstup domácí ekonomiky nad dlouhodobě 

                                                                                                                                                                         
documentation Française, 2007, s. 7 – 14;  Guédon, M.: Les autorités administratives 
indépendantes. LGDJ, Paris 1991, s. 16 – 20.  

 
90 Srov.: Conseil d' État: Rapport public: Considérations générales: Les autorités 

administratives indépendantes. Études et documents du Conseil d' État. La documentation 
Française, Paris 2001, s. 267 – 270. 
 

91 Obsáhlý přehled s tímto tvrzením korelujících ekonomických teorií obsahují 
například studie: Čihák, M.; Holub, T.: Co říká ekonomická teorie o nezávislosti centrální 
banky. Finance a úvěr, Roč. 49, 1999, č. 9, s. 543 – 562; Frait, J.: Makroekonomická 
politika a dlouhodobý růst v empirických pracích nové teorie růstu. Finance a úvěr, Roč. 
48, 1998, č. 7, s. 431 – 444.  

 
92 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 14 – 15. 
 

93 Bernanke, B.; Mishkin, F.: Inflation Targeting: A New Framework for Monetary 
Policy? The Journal of Economics Perspectives, Roč. 11, 1997, č. 2, s. 97 – 117.  
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rovnovážnou úroveň. Je-li orgán odpovědný za měnovou politiku podřízený vládě 

jako vrcholnému orgánu výkonné moci a zároveň politickému centru, je vždy první 

na tahu fiskální politika. Měnová politika je používána k fixování sazeb na výši 

přijatelné pro financování projektovaného deficitu. Jako řešení doporučují tyto 

modely svěřit měnovou politiku na vládě nezávislému orgánu, který nebude trpět 

inflační výchylkou.94 V systému s centrální bankou, která je nezávislá na vládě, je 

podle těchto ekonomických teorií fiskální politika do jisté míry měnovou politikou 

disciplinována, protože měnová politika může reagovat na výši deficitu odpovídající 

změnou sazeb.95 Tomuto řešení, tj. koncepci politické nezávislosti centrální banky, a 

mechanismům, které tuto nezávislost zajišťují, se věnuje § 3. oddíl C této části studie. 

Na tomto místě je pouze zapotřebí upozornit na určitý posun ve výkladu výše 

uvedených skutečností, ke kterému v recentní ekonomické teorii dochází. 

V soudobém pojetí totiž není na vládě nezávislá centrální banka viděna jako 

instituce, která by reagovala výrazně jinak než zodpovědná vládní exekutiva, ale 

spíše jako instituce, která je odrazem legislativní úpravy a preferencí veřejnosti. Role 

zmírnění vlivu politického cyklu na měnověpolitická rozhodnutí zůstává nezávislá na 

centrální bance i v současnosti, důraz je ovšem kladen spíše na roli experta, který ve 

službách veřejnosti otevřeně informuje o ekonomickém výhledu v delší časové 

perspektivě.96  

• Další z dlouhodobě diskutovaných oblastí, ve které hrozí rozpor mezi 

optimálním a reálným výkonem veřejné správy, je oblast kontroly hospodaření 

s majetkem státu a kontroly plnění státního rozpočtu.97 Nezbytnou součástí správy 

veřejných financí, jež představuje hospodaření se svěřenými – tj. nikoli vlastními – 

prostředky, představuje institut auditu. Audit není samoúčelný, naopak je nezbytnou 

součástí regulatorního systému. Jeho cílem je odhalovat odchylky od přijatých 

standardů a porušení principů zákonnosti, efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 

finančního řízení dostatečně včas, aby bylo možné v jednotlivých případech přijmout 

nápravná opatření. Dále také přimět ke skládání účtů ty, kteří přijali odpovědnost, 

dosáhnout náhrady škod, či podniknout kroky, které by zabránily nebo alespoň 

                                                 
 

94 Srov.: Čihák, M.; Holub, T.: Co říká ekonomická teorie o nezávislosti centrální 
banky. Finance a úvěr, Roč. 49, 1999, č. 9, s. 543.  

 
95 Srov.: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky 

a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 575 – 576. 
 
96 Srov.: Šmídková, K..; Tůma, Z.: Soudobé evropské pojetí nezávislosti centrální 

banky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 9, 1999, s. 509 - 510. 
 
97 Srov.: Kořínková, K.: Demokratická společnost a nezávislý kontrolní úřad. Právní 

rádce, Roč. 1, 1993, č. 7, s. 18 – 19.  
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ztížily opakování takových porušení.98 Existuje hned několik oblastí, ve kterých je 

podle teoretických, ale zejména empirických poznatků zapotřebí minimalizovat 

riziko jiného než optimálního výkonu auditu. Např. značné finanční prostředky 

vynakládané veřejnými orgány na zakázky a veřejné stavební práce opodstatňují 

zvláště důkladný audit takto vynaložených prostředků. Veřejná soutěž je tím 

nejvhodnějším postupem, jak dosáhnout co nejpříznivější nabídky z hlediska ceny a 

kvality.99 Kdykoli není veřejná soutěž vypsána, má nejvyšší auditní instituce zjistit 

důvody. Audity veřejných stavebních prací mají zahrnovat nejen správnost plateb, 

ale také efektivnost řízení výstavby a kvalitu stavebních prací. Jinou oblastí je audit 

účasti státu v podnicích soukromého práva a audit používání dotací poskytovaných z 

veřejných prostředků.100  

• Reakcí na výše uvedené potřeby je zřizování útvarů interního auditu v rámci 

státních úřadů a institucí a také orgánů externího auditu, které nejsou součástí 

organizační struktury institucí, které mají být auditovány. Koncipování 

specializovaných orgánů kontroly má více než stoletou tradici.101 Reakcí na tyto 

procesy na mezinárodní úrovni je dokument nazvaný Limská deklarace o základních 

směrech finanční kontroly, který byl přijat na IX. kongresu Světové organizace 

nejvyšších kontrolních institucí (Organisation Internationale des Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques) konaném v peruánském hlavním 

městě Limě v roce 1977.102 Nejvyšší kontrolní instituce podle části páté Limské 

deklarace “mohou plnit úkoly objektivně pouze tehdy, jsou-li nezávislé na 

kontrolovaném subjektu a chráněny proti vnějším vlivům. Zřízení nejvyšších 

kontrolních úřadů a potřebná míra jejich nezávislosti má být stanovena ústavou; 

podrobnosti mohou být určeny v zákoně”. V současných demokratických státech 

                                                 
 

98 Srov.: Vávrová, J.: K pravomocím Nejvyššího kontrolního úřadu. Národní 
hospodářství, Roč. 48, 1995, č. 10, s. 6. 
 

99 Srov.: Deis, D.; Giroux, G.: Determinants of Audit Quality of the Public Sector. The 
Accounting Review, Roč. 67, 1992, č. 3, s. 462 – 479. 

 
100 Srov.: Pařízková, I.: Fundamenty finanční kontroly. Časopis pro právní vědu a 

praxi, Roč. XII., 2004, č. 4, s. 317 – 325.  
 
101 Srov.: Šupáček, F.: Nejvyšší účetní kontrolní úřad. In: Hácha, E.; Hoetzel, J.; Weyr, 

F.; Laštovka, K.: Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Polygrafia – Rudolf 
M. Rohrer, Brno 1932, s. 880 – 885.  

 
102 Srov.: Kayrak, M.: Evolving challenges for supreme audit institutions in struggling 

with corruption. Journal of Financial Crime, Roč. 15, 2008, č. 1, s. 60 – 70.  
 



 44

převažují úpravy, podle nichž má nejvyšší kontrolní úřad blízký vztah k parlamentu, 

ne vždy je však vyčleněn z obvyklé struktury veřejné správy.103  

• Existují i případy, kdy je pociťována potřeba konzultace s odborníky, 

specialisty, experty. Přiléhavě vyjádřil tuto potřebu již Josef Hoffmann na stránkách 

Slovníku veřejného práva československého z r. 1934: „Význam poradních sborů 

spočívá jednak v tom, že jejich prostřednictvím lze zužitkovati pro veřejnou správu 

schopnosti a odborné znalosti jednotlivců i z kruhů neúředních, které by jinak – 

zejména nyní při pokračujícím zpolitizování samosprávy (sic!) – zůstaly pro 

veřejnou správu jinak nevyužity...“104 

• Další citlivou oblastí je oblast veřejnoprávního vysílání (public service 

broadcasting). Veřejnoprávní vysílání je zásadním prvkem demokracie. Jeho 

význam byl vyjádřen Parlamentní shromážděním Rady Evropy následovně:  

• „Veřejnoprávní vysílání, bez ohledu na to, zda je provozováno 

veřejnoprávními organizacemi nebo soukromými společnostmi, se od vysílání pro 

čistě komerční a politické účely liší svým specifickým úkolem, a to je v zásadě 

vysílat nezávisle na politických či hospodářských vlivech. Veřejnoprávní vysílání 

poskytuje celé společnosti informace, kulturu, vzdělání a zábavu, zvyšuje 

společenské, politické a kulturní občanské povědomí a podporuje soudržnost 

společnosti. Proto je obvykle dostupnost vysílání a jeho obsah univerzální. Zaručuje 

nezávislost a nestrannost, vytváří měřítko kvality, nabízí různé programy a služby 

pro potřeby všech společenských skupin a je odpovědné veřejnosti. Tyto zásady 

platí bez ohledu na změny, které mohou nastat v souvislosti s požadavky, které na 

ně klade 21. století.“105 

• Zvláštní nároky na kvalitu výkonu státní správy klade také oblast ochrany 

osobních údajů. Potřeba ochrany osobních údajů vystupuje do popředí především 

v souvislosti s rozšiřováním a stálým zdokonalováním technologií, jimiž je lze 

uchopit a dále zpracovávat. Výpočetní technika v současnosti umožňuje soustředit 

v podstatě neomezené množství údajů na minimální ploše a uchovávat je v podobě, 

v níž jsou okamžitě k dispozici. Za existujícího stavu techniky lze s údaji manipulovat 

jak jednotlivě, tak i hromadně, vzájemně je kombinovat a jejich jednotlivé části 

spojovat s jinými. Výsledkem může být cílené odkrytí nejen integrity subjektu údajů, 

                                                 
103 Srov.: Gerloch, A.; Hřebejk, J.; Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, 

Základy českého ústavního práva. Prospektrum, Praha 1999, s. 245 – 246.  
 
104 Hoffmann, J.: Poradní sbory. In.: Hácha, E.; Hoetzel, J.; Weyr, F.; Laštovka, K.: 

Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, Brno 
1934, s. 262. 
 

105 Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy (2004) 1641, bod 2.  
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ale také jeho okolí, dále zkreslení charakteru, povahy a vlastností dotčené osoby. 

Zvláštní problém pak představují ty osobní údaje, s nimiž disponují orgány moci 

výkonné, protože jejich zneužitím k politickým účelům může být ohrožena i samotná 

podstata demokracie.106  

• Poměrně novým prostorem, ve kterém jsou výše nastíněné diskrepance 

diskutovány, je  výkon státní správy v oblastech, kde je stát zároveň zainteresován 

jako vlastník a podnikatel.107 Stát totiž nejedná jen jako nositel moci veřejné 

(veřejnoprávní korporace) vůči jednotlivým fyzickým a právnickým osobám v rámci 

vrchnostenských (administrativních) vztahů (jimž je imanentní nerovnost subjektů), 

ale také jako účastník vztahů soukromoprávní, resp. obchodněprávní povahy. Na 

tyto skutečnosti reagovala již ustanovení Úmluvy o jaderné bezpečnosti (Convention 

on Nuclear Safety)108 a Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 

palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady (Joint Convention on 

the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste and 

Management).109 Obě tyto mezinárodní konvence stanovily specifické požadavky na 

výkon státní správy v oblasti dohledu nad jadernou bezpečností, přičemž výkon 

tohoto dohledu má být nezávislý na provozu dotčených zařízení.110 Obdobná situace 

nastává typicky v těch oblastech, kde v minulosti existovaly výlučné státní monopoly 

na výkon určitých činností, které měly buď povahu tzv. „přirozených monopolů“, 

anebo monopolů fungujících na základě výlučného oprávnění státu (resp. státem 

vlastněného podniku) provozovat určité činnosti.111 Takovými oblastmi jsou tradičně 

již výše uvedená síťová odvětví, tj. energetika, telekomunikace, železniční doprava 

atd. Výše uvedené předpoklady existence výlučného působení státu jako 

poskytovatele služeb v těchto odvětvích jsou ovšem v průběhu posledních desetiletí 

ve značném rozsahu ovlivňovány aplikací primárního a sekundárního 

komunitárního práva. O těchto procesech bude pojednáno rozsáhleji v příslušné 
                                                 

106 Mates, P.: Ochrana osobních údajů. Karolinum, Praha 2002, s. 38 – 39.  
 
107 Schwarze, J.: Der Staat als Adresat des europäischen Wettbewerbsrechts, EuZW 

2000, s. 614 an., Stober, R.: Neuregelung des Rechts der öffentlichen Unternehmen? NJW 
2002, s. 2361 an. 
 

108 INFCIRC/449, IAEA, Vienna (1994). 
 

109 INFCIRC/546, IAEA, Vienna (1997). 
 

110 Schärf, G.: Europäisches Nuklearrecht. Berlin: De Gruyter, 2008, s. 14; Stoiber, C.; 
Baer, A.; Pelzer, N.; Tonhauser, W.: Handbook on Nuclear Law. Vienna: International 
Atomic Energy Agency, 2003, s. 26 – 28.  
 

111 Mankiw, Gregory, N.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha 1999, s. 312 – 314. 
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kapitole, která se bude věnovat explicitním požadavkům „nezávislosti“ v existujících 

předpisech sekundárního komunitárního práva a konotacím takových ustanovení 

v komunitáním právním řádu.112 Na tomto místě je snad dostačující konstatovat, že 

proces liberalizace původně monopolisticky orientovaných trhů, který přináší 

vytvoření právního rámce odbourání existujících bariér pro vstup nových subjektů 

na trh a s ním paralelně probíhající proces privatizace státního vlastnictví ve výše 

uvedených oblastech, přináší pro problematiku organizace státní správy řadu nových 

výzev.113 Můžeme pozorovat proces, v rámci kterého se ze státu jako jediného 

a výlučného provozovatele určité činnosti, resp. poskytovatele určité služby stává 

pouze jeden z účastníků hospodářské soutěže, který navíc nesmí být favorizován 

před účastníky jinými. Realizace funkční nezávislosti správního orgánu v těchto 

odvětvích hospodářství prináší nutnost oddělení výkonu vrchnostenské státní správy 

a hospodářské činnosti státu.114 V zahraniční literatuře se – v souladu 

s římskoprávním názvoslovím – obvykle mluví o požadavích na oddělení imperia (tj. 

vrchnostenské státní správy) a dominia (tj. hospodářské činnosti státu 

v regulovaných odvětvích).115 

• Požadavek oddělení těchto dvou aspektů činnosti státu s sebou přináší nutnost 

identifikovat ty orgány, které jsou pro uvedené aktivity v rámci organizace státní 

správy příslušné, a uskutečnit jejich vzájemné oddělení. Orgán, který je příslušný pro 

řízení hospodářských aktivit státu v příslušném odvětví, by neměl být hierarchicky 

nadřízený orgánu příslušnému pro výkon vrchnostenské správy v takovémto odvětví, 

a vice versa. Typickým příkladem může být ministerstvo jako orgán príslušný pro 

řízení hospodářské činnosti státu, resp. pro správu existujících státních podílů 

v podnicích působících na vymezeném trhu (např. energetika, telekomunikace, 

železniční doprava) a organizačně oddělený správní orgán pro výkon státní správy 

v těchto odvětvích (regulační orgán). V takovém případě by měla být rozhodnutí 

regulačního orgánu přímo podřízena přezkumu v soudním řízení. Ministerstvo jako 

orgán příslušný k řízení hospodářské činnosti státu by nemělo být odvolací instancí 

vůči rozhodnutím, která se mohou přímo nebo nepřímo dotknout těch subjektů 

                                                 
112 Této problematice je věnována část čtvrtá § 2 - § 4.  

 
113 Nestor, S., Mahboobi, L. (eds.): Privatisation of Public Utilities: the OECD 

Experience, in OECD: Privatization, Competition and Regulation, OECD, Paris 2000, s. 13 
– 49. 

 
114 Feldman, D.; Birks, P. (eds): English Public Law, Oxord University Press, Oxford 

2001, s. 290 – 291.   
 
115 Kumkar, L.: Zur institutionellen Ausgestaltung der Strommarkt-regulierung: 

Brauchen wir eine eigenständige Regulierungsbehörde für den Stromtransport?, Kieler 
Diskussionsbeiträge Nr. 371, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 2000, s. 32.  
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působících na trhu, jejichž prostřednictvím se stát účastní trhu jako soutěžitel. 

Požadavek oddělení vrchnostenské státní správy a řízení hospodářské činnosti státu 

dále implikuje, že příslušní činitelé regulačního úřadu by měli svoji funkci vykonávat 

bez zasahování ze strany ministerstva.116 

• Funkční nezávislost správního orgánu neznamená jeho izolaci. Procesy výkonu  

státní správy mají být transparentní a otevřené, což implikuje i konzultace 

s regulovanými podniky. Interakce mezi orgány státní správy a regulovanými 

subjekty je realizována prostřednictvím různých konzultací, účasti zástupců 

regulovaných subjektů na některých činnostech správního orgánu (bez hlasovacího 

práva) atd. Uvedené formy výkonu vrchnostenské činnosti státní správy mají 

v některých právních řádech dlouhodobou tradici (příkladem může být Velká 

Británie)117 a v současnosti mají ohlas i na evropské úrovni.118 

 Je tedy možné konstatovat, že v případě výše nastíněných oblastí implikuje 

požadavek garantovat funkční nezávislost výkonu veřejné správy (ve smyslu její 

nestrannosti, nepodjatosti, objektivity) nutnost přikročit ke specifickým řešením. 

Grosso modo je možné uvést, že pro všechny výše uvedené případy je specifické 

riziko konfliktu mezi optimálními cíli výkonu veřejné správy na straně jedné 

a parciálními cíli na straně druhé. Existují i další společné jmenovatele výše 

uvedených oblastí. Vladimír Vopálka v této souvislosti konstatuje, že takovéto nové 

agendy: 

• „předpokládají odborné posouzení a citlivost při volbě nástrojů, plynulé 

reagování na aktuální stav příslušných oblastí, rozhodování s dlouhodobými 

důsledky, které bývá opřeno o rozsáhlou diskreční pravomoc. Snahou je prosazovat 

právnost, ekonomicky racionální a spravedlivá řešení a často je zřejmá i potřeba 

minimalizovat politický vliv... Z předmětu činnosti a cílů, které jsou sledovány, plyne 

požadavek nezávislosti orgánu, jemuž je působnost svěřena. Nemusí se sice nutně 

týkat všech jeho aktivit, tyto však spolu bezprostředně souvisejí. Má-li být 

                                                 
 

116 Jacobzone, S.: Independent Regulatory Authorities in OECD countries: an 
overview in OECD Working Party on Regulatory management and Reform: Designing 
independent and accountable authorities for high quality regulation, OECD, Paris 2005, s. 
72 – 87. 
 

117 EUROELECTRIC: EURELECTRIC report on Regulatory Models in a Liberalised 
European Elektricity Market. EURELECTRIC SG Regulatory Models. Union of the 
Electricity Industry EURELECTRIC. 2004, s. 23 – 25. Dokument dostupný online na: 
www.eurelectric.org/Download/.  
 

118 Čl. 8.2 návrhu Interinstitucionální dohody Evropského parlamentu, Evropské 
komise a Rady o vytvoření operativního rámce pro Evorpské regulační agentury, COM 
(2005), 59 final.  
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vykonávána kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, 

je třeba dbát na nezávislost kontrolujícího zejména na těch, které bude kontrolovat; 

obdobně je tomu při ochraně nakládání s osobními údaji; orgán zajišťující pluralitu 

vysílání a nezávislosti jeho provozování musí být nezávislý na těch, kteří v určitém 

čase a z určitých hledisek mají tendenci prosazovat jiné zájmy... Můžeme najít jistou 

paralelu se soudnictvím – pro konstrukci postavení orgánu i jeho členů jsou 

využívány prvky, které se jinak uplatňují u soudů.“119     

 Jak již bylo nastíněno, může být řešení realizováno jak prostřednictvím 

pouhého organizačního oddělení příslušných vykonavatelů veřejné správy (ve formě 

vytvoření samostatného orgánu, který není podřízen orgánu, jehož působnost by 

mohla být zdrojem konfliktu), tak i prostřednictvím garance větší, nebo menší míry 

politické nezávislosti. Obsahu posléze uvedeného pojmu  se věnuje následující oddíl.  

   

 
§  3.   POLITICKÁ NEZÁVISLOST SPRÁVNÍHO ORGÁNU 

 
 Pojem „nezávislosti“ správního orgánu může být chápán i způsobem odlišným 

od výše nastíněného chápání ve smyslu nepodjatosti, neutrality a nestrannosti. 

Požadavek nezávislosti může také znamenat to, že dotčený orgán není vázán 

rozhodnutími žádného hierarchicky nadřízeného úřadu.120  

 
A)   Nezávislé správní orgány – contradictio in adjecto 

 
 Jak již bylo uvedeno, je výše nastíněná konstrukce klasickému hierarchickému 

uspořádání státní správy cizí.121 „Vyžaduje-li parlamentní systém, aby parlament 

(nebo více parlamentů) hrál rozhodující roli nepřímo – totiž prostřednictvím na 

parlamentu závislé vlády – také ve správě, pak nestrpí žádných příliš mocných 

kvaziparlamentních institutcí, jakými jsou samosprávná kolegia, a podřizuje je 

                                                 
 

119 Srov.: Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. In: Ve službách práva. Sborník k 10. 
výročí založení pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, 
Praha 2003, s. 93. 
 

120 Srov.: Franz, O., H. 2003: Regulierung, Liberalisierung und Unabhängigkeit des 
Regulierers. Berichte aus der Volkswirtschaft. Verlag Shaker, Aachen 2003, s. 34 – 54.   
 

121 Collet, M.: La création des autorités administratives indépendantes: symptôme ou 
remède d'un Etat en crise? Regards l'actualité. La documentation française 2007, s. 3 an.; 
Heringa, A.; Verhey, L.: Independent Agencies and Political Control, in: Zwart, T.; Verhey, 
L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum № 42, 
Intersentia, Antwerp 2003, s. 155 – 170. 
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vládnoucí vůli ústředního lidového zastupitelstva (parlamentu) v podstatě nejinak, 

jako je podřazuje absolutistický systém osobní vůli absolutistického panovníka.“122 

Hierarchické uspořádání státní správy a aplikace principů nadřízenosti 

a podřízenosti, služební nebo instanční podřízenosti, principů teritoriálního 

a reálného a principů centralizace a decentralizace jednotlivých vykonavatelů státní 

správy mají za následek následující skutečnosti, které zamezují uplatnění konstrukce 

„politické nezávislosti“ v rámci konvenční hierarchicky uspořádané výstavby státní 

správy. 

 V úvahách o demokratické správě je zdůrazňována především rozhodující úloha 

parlamentu a přísná vázanost správy zákonem. V hierarchickém systému výstavby 

státní správy, její podřízenosti vládě a odpovědnosti vůči parlamentu je spatřována 

záruka legality, ale i jednotnosti. Státní politika vlády může dosáhnout ve 

vertikálních vztazích až na nejnižší dekoncentrované orgány, a tyto mají pevný 

základ pro její prosazování.123 

 Vláda jako vrcholný orgán moci výkonné se skládá z ministrů, kteří jsou za 

řízení svých rezortů odpovědní zastupitelům lidu, zvoleným v řádných, svobodných 

a transparentních volbách. Jedná se o vztah politické odpovědnosti, ze které plyne, 

že členové vlády mají povinnost zodpovídat za činnost svých rezortů. Existence vlády 

jako vrcholného orgánu moci výkonné je podmíněna presumpcí důvěry ze strany 

moci zákonodárné. Rubem této odpovědnosti je organizační pravomoc členů vlády, 

tj. oprávnění vydávat interní pokyny směrem k těm vykonavatelům státní správy, 

kteří jsou v rámci hierarchické soustavy ministrovi podřízeni. Každý správní orgán 

zařazený v hierarchické soustavě státní správy je těmito pokyny vázán.124 Dochází 

tak mimo jiné k realizaci politického programu, pro který se voliči vládních stran 

vyslovili ve volbách. Je ovšem zapotřebí oddělovat pokyny abstraktní povahy, jimiž 

se hierarchicky podřízeným orgánům nařizuje postupovat určitým způsobem ve 

věcech stejného druhu, a pokyny individuálního charakteru, kterými se nařizuje 

postupovat určitým způsobem v konkrétní věci. Teoreticky vzato jsou obě uvedené 

formy přípustné a v rámci realizace určitého programu politického charakteru (pro 

který se občané vyslovili ve volbách) dokonce žádoucí. Realizace interních pokynů 

individálního charakteru by ovšem měla být v souladu se zájmem o transparentní 

                                                 
 
122 Merkl, A.: Obecné právo správní. Díl druhý. Orbis, Praha, Brno 1931, s. 206 – 207.  

 
123 Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. in Ve službách práva. Sborník k 10. výročí 

založení pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 
2003. s. 87. 

 
124 Mikule, V.: Moc výkonná in: Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, 1. část: 

Obecná státověda, Linde, Praha 1998, s. 292 – 293.  
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a předvídatelné rozhodování orgánů státní správy, které se má dít v souladu se 

zákonem a bez neodůvodněných rozdílů ve skutkově stejných případech.  

 Ministerstva dále mohou v rámci hierarchicky organizované státní správy 

rozhodovat ve druhé instanci o odvoláních proti správním aktům, které byly vydány 

podřízenými vykonavateli státní správy.125 V rámci mimořádných opravných 

prostředků může být ministerstvům přiznána i pravomoc přezkoumat již 

pravomocná rozhodnutí podřízených správních orgánů. Ve všech uvedených 

případech se jedná o vztahy plynoucí z organizační stratifikace správy a ze zásad 

řízení před správními orgány. 

 Hierarchické vztahy podřízenosti a nadřízenosti se dále mohou projevovat 

v tom, že vláda, resp. její člen, jmenuje a odvolává osoby pověřené řízením 

jednotlivých správních orgánů.126 Tento aspekt může být velmi ilustrativní i pro 

nastínění existujících konotací pojmu „nezávislosti“ a do značné míry souvisí 

i s problematikou vymezení toho, jak rozumíme distinkci pojmů „vláda“ a „správa.“ 

Na straně jedné existuje zájem na kontinuálním výkonu státní správy 

prostřednictvím odborníků, kteří mají dostatečné zkušenosti a znalosti v daném 

oboru. Na straně druhé je v souladu s požadavkem demokratické legitimity, aby byl 

výkon vládního programu vykonáván prostřednictvím osob, které požívají důvěry 

vrcholného orgánu moci výkonné, tj. vlády.  

 V této souvislosti je zajímavé poukázat i na skutečnost, že právě různé fixní 

formy délky úředního období a specifické striktní modality požadavků, které musejí 

být splněny při odvolání vedoucích „nezávislých správních úřadů“, jsou 

v současnosti pokládány za jeden ze znaků „nezávislých správních orgánů.“127  

 Konečně je zapotřebí poukázat na ekonomický rozměr diskuse o závislosti, 

resp. nezávislosti správních orgánů, tj. na to, z jakých prostředků jsou tyto orgány 

financovány. I tady implikuje hierarchická výstavba veřejné správy tu skutečnost, že 

státní rozpočet připravuje vláda jako vrcholný orgán moci výkonné. Je ovšem možná 
                                                 
 

125 I v rámci vztahů instanční podřízenosti a nadřízenosti ovšem mohou existovat snahy 
rozhodovat určité otázky, které mají politické konotace v rovině vlády a nepřenechávat je k 
prvoinstančnímu rozhodování (a to i v případě, že existuje možnost interního pokynu vlády 
za účelem vyřešení určité otázky). Srov.: Handrlica, J.: Rozsah kompetencí energetické 
regulační autority (Komentář k nálezu Ústavního soudu Rakouské republiky G 121 – 
123/03 – 11). in Jurisprudence. Judikatura ve světle právní vědy a praxe. Roč. IV. 2003. č. 4. 
s. 33 – 36.  
 

126 Genoud, G.; Finger, M.: Electricity Regulation in Europe in Finon, D.; Midttun, A. 
(Eds.): Reshaping European Gas and Electricity Industries: Regulation, Markets and 
Business Strategies, Elsevier, Amsterdam 2004, s. 50 – 51.  

 
127 Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2. Éd., Clefs Politique, 

Montchrestien, Paris 1994, s. 52 – 60.  
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i taková modalita, kdy o dotčené kapitole rozpočtu vybraného orgánu bude 

rozhodovat přímo rozpočtový výbor parlamentu.128 

 V případě diskuse o „politické nezávislosti“ správních orgánů je pak nutné 

diskutovat o každém z výše uvedených aspektů „nezávislosti.“ V jednotlivých 

existujících právních úpravách se mohou vyskytovat různé modality právě 

nastíněných aspektů. Relevantními prvky jsou v této souvislosti ústavní vymezení 

činnosti moci výkonné a to, jakým způsobem je konkrétní orgán zakomponován do 

hierarchické struktury státní správy a jakým způsobem a kdo nese za jeho externí 

činnost politickou odpovědnost ve vztahu k parlamentu. 129 Můžeme proto spíše 

mluvit o existenci určité koncepce „nezávislého správního orgánu,“ která ovlivňuje 

zákonodárce při konstruování forem a mechanismů výkonu státní správy, resp. při 

úpravě vztahů mezi existujícími orgány.130 

 
B) Požadavek politické nezávislosti výkonu veřejné správy 

v ekonomické teorii 

 
 Jako důvody pro garanci specifického, na vládě jako vrcholném orgánu moci 

výkonné nezávislého postavení vybraných orgánů v rámci organizace státní správy je 

na prvém místě uváděno zejména odstínění výkonu státní správy od vlivů 

politického cyklu.131 První argumenty ve prospěch oddělení výkonu státní správy ve 

vybraných odvětvích od politického rozhodování vznikly na půdě ekonomie 

veřejných financí.132 Je možno konstatovat, že v této oblasti měly ekonomické teorie 

směrující k požadavku politické nezávislosti výkonu správy (konkrétně co se týče 

politické nezávislosti centrálních bank) v reálné aplikaci do právních předpisů 

                                                 
 
128 Srov.: Sládeček, V.: Obecné správní právo. Aspi, Praha 2004, s. 227 – 228.  

 
129 Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. (Zur 

organisationsrechtlichen Verselbständigung staatlicher Verwaltung am Beispiel der 
Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 818, 
Duncker & Humblot, Berlin 2000, s. 106 an.  

 
130 Pollit, C.; Talbot, C. (Eds): Unbundled Government: A Critical Analysis of Global 

Trend to Agencies, Quangos and Contractualisation, Routledge, London 2003, s. 12 – 43.  
 
131 Srov.: Šmídková, K..; Tůma, Z.: Soudobé evropské pojetí nezávislosti centrální 

banky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 9, 1999, s. 508 – 510.  
 
132 Gregor, M.: Nová politická ekonomie. Karolinum, Praha 2005, s. 39.  
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jednotlivých států doposud největší ohlas.133 (Mechanismům, které slouží k zajištění 

této nezávislosti, a evaluacím jejich fungování se věnuje § 3 oddíl C) této části 

studie).  

 Zájem ekonomů o zkoumání vztahu mezi chováním politiků a ekonomikou sahá 

do počátku 20. století a byl zčásti přerušen rostoucí formalizací ekonomické vědy 

ve 30. letech.134 I nadále ovšem v ekonomii probíhal proces ekonomické analýzy 

politického rozhodování a dopadů politických procesů na kvalitu výkonu státní 

správy z ekonomické perspektivy. Např. Joseph A. Schumpeter ve svém díle 

Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942) zpochybňuje klasickou teorii 

zastupitelské demokracie jako naivní a nerealistickou a vytvořil jak novou definici 

demokracie („demokratická metoda je institucionální konstrukce tvorby politických 

rozhodnutí, kdy v soutěživém procesu o hlasy voličů získávají jednotlivci moc 

rozhodovat“), tak i jednu z hlavních hypotéz tzv. teorie racionální volby (tzv. office 

seeking motive): „Primárním cílem politických stran je dostat se k moci anebo se 

u ní udržet.“135 Stejně tak Kenneth Arrow poukazuje ve svém stěžejním díle Social 

Choice and Individual Values (1951) na skutečnost, že neexistuje politický 

rozhodovací systém, jenž by sjednotil jakékoliv preference tak, aby pokaždé 

splňovaly určitá minimální přijatelná kritéria (tzv. Arrowův teorém).136 

Ekonomickou teorií demokracie se ve své práci Ekonomická teorie demokracie 

zabýval také Antony Downs (1957), jehož průkopnictví spočívalo v připodobení 

politiky trhům, kvalifikaci politiků jako „podnikatelů na politickém trhu“ 

a postulátu, že struktura politického trhu ovlivňuje politický výstup ve stejném 

smyslu jako struktury soukromých trhů.137 

                                                 
133 Srov.: Aglietta, M. 1994: Vznik centrálních bank a legitimita měny, Politická 

ekonomie, Roč. 42, č. 1, 1994, s. 77 – 78.  
 

134 V této souvislosti je zajímavé poukázat, že již v r. 1926 byla v časopise International 
Labour Review publikována statistická studie amerického vědce Irvinga Fishera (1867 – 
1947), jejímž předmětem byla analýza vztahu nezaměstnanosti a inflace. Jedná se o závěry 
srovnatelné s těmi, které implikuje Phillipsova křivka. V r. 1973 byla výše uvedená studie 
přetištěna pod názvem „A statistical relation between unemployment and price change“ 
(Journal of Political Economy, Roč. 81, 1973, č. 2, s. 496 – 502).  

 
135 Schumpeter, J.: Capitalism, Socialism and Democracy. Unwin University Books, 

London 1942, s. 269, s. 279, citováno podle: Gregor, M.: Nová politická ekonomie. 
Karolinum, Praha 2005, s. 41.  
 

136 Srov.: Fishburn, P.: Arrow's impossibility theorem: Concise proof and infinite 
voters. Journal of Economic Theory, Roč. 2, 1970, č. 1, s. 103 – 106.  

 
137 Gregor, M.: Nová politická ekonomie. Karolinum, Praha 2005, s. 41 – 42. 
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 Od počátku 80. let se předmětem ekonomických teorií stávají modely časové 

nekonzistence měnové politiky, které popisují negativní dopady snah vlád zvyšovat 

výstup domácí ekonomiky nad dlouhodobě rovnovážnou úroveň. Základem úvah 

byla teorie střednědobé vertikální Phillipsovy křivky; podle této teorie, vypracované 

na přelomu 50. a 60. let novozélandským ekonomem A. W. Phillipsem, substitučný 

efekt mezi inflací a nezaměstnaností ve střednědobém horizontu neexistuje.138 

Phillipsova křivka implikuje, že rozhodování o měnové police by se mělo soustředit 

na střednědobý horizont s cílem zabezpečit stabilitu měny. Dle Phillipsovy křivky, 

resp. jejích pozdějších modifikací, je v případě podřízení centrální banky vládní 

exekutivě dána priorita fiskální politice a měnová politika je používána k fixování 

sazeb ve výši přijatelné pro financování projektovaného deficitu veřejných financí. 

Negována by měla být časově nekonzistentní řešení, tj. taková řešení, která nejsou 

pro rozhodovatele ve zpětném pohledu optimální, i když zpočátku byla součástí 

optimální strategie a v mezidobí se neobjevila nová informace.139 Pojem časové 

nekonzistence (time inconsistency)140 převedla ve druhé polovině 70. let z teorie her 

do makroekonomie dvojice pozdějších nositelů Nobelovy ceny za ekonomii F. E. 

Kydland a E. C. Prescott při zkoumání otázky optimálního zdanění.141 Právě na 

problematice zdanění se mechanismy časové nekonzistence obvykle názorně ukazují: 

Aby exekutiva podpořila hospodářský růst, má tendenci ujišťovat, že kapitál ve státě 

nebude podléhat zdanění. Jakmile ovšem bude kapitál ve státě investován, bude mít 

exekutiva tendenci k jeho zdanění. V případě, že exekutiva není schopna se 

důvěryhodně zavázat, že následně své sliby neporuší a kapitál nezdaní, racionálně 

uvažující investoři nebudou věřit jejím slibům, což bude mít za následek nízký příliv 

kapitálu a relativně vysokou míru zdanění.142 

                                                 
 
138 Alban William Phillips (1914 – 1975). Teorie Phillipsovy křivky (Phillips curve) byla 

poprvé zvěřejněna  v pojednání „The Relationship between Unemployment and the Rate of 
Change of Money Wages in the United Kingdom 1861 – 1957” (Economica, Ročník 25, 1958, 
č. 100, s. 283 – 299). Tato teorie vycházela z historických údajů, které ukazovaly, že v období 
vysoké nezaměstnanosti je inflace nižší než v období plné zaměstnanosti. Srov.: Komárek, 
L.: Stav výzkumu Phillipsovy křivky, Finance a úvěr, Roč. 51, 2001, č. 7 – 8, s. 430 – 432.  
 

139 Čihák, M.; Holub, T.: Co říká ekonomická teorie o nezávislosti centrální banky, 
Finance a úvěr, Roč. 49, č. 9, 1999, s. 543 – 544. 

 
140 Dále srov.: Frait, J.; Zedníček, R.: Časová nekonzistence a cíle měnové politiky, 

Bankovnictví, č. 16, 1996, s. 11 – 13.  
 
141 Zejména v jejich článku: Kydland, F., E.; Prescott, E., C.: Rules Rather than 

Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal of Political Economy, Roč. 85, 
1977, č. 4, s. 473 – 492.  
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 Výše nastíněné ekonomické teorie zapadají do širšího rámce ekonomických 

proudů tzv. teorie veřejné volby (Public Choice).143 Představitelé teorie veřejné volby 

se věnovali zejména analýze rozhodování voličů, politiků, zaměstnanců státní správy 

a klasifikace selhání demokratických rozhodovacích procesů z hlediska plnění 

ekonomických cílů.144 Pro téma této práce je relevantní zejména kritika, kterou 

teorie veřejné volby věnovala jevu, který pojmenovala jako shortsightedness effect. 

Podle teorie veřejné volby preferují politici taková rozhodnutí, která přinášejí 

výsledky v kratším časovém horizontu, před těmi, která by mohla přinést pozitivní 

výsledky v časovém horizontu delším.145 Pubic Choice používá při evaluaci efektivity 

výkonu státní správy porovnání se soukromým sektorem. Zastánci teorie veřejné 

volby pak docházejí k závěru, že v soukromém sektoru panuje daleko větší jistota, co 

se týče návratnosti investovaných prostředků, než v sektoru veřejném. Zatímco 

investice na kapitálových trzích jsou dle Public Choice dobře předvídatelné, 

u politických rozhodnutí je jejich návratnost mnohem menší. To je pak údajně 

důvodem, proč politici preferují rozhodnutí, která mají reálné výsledky 

v krátkodobém horizontu, před těmi, která mohou přinést pozitivní výsledky až 

během delší doby. 146 Jako příklad uváděla  škola Public Choice vrchnostenskou 

regulaci cen elektrické energie, která může v horizontu několika let vést ke stabilizaci 

cenové hladiny, dlouhodobě ovšem bude mít dle zastánců teorie veřejné volby za 

následek nedostatek investic do infrastruktury.147 

                                                                                                                                                                         
142 Čihák, M.; Holub, T.: Co říká ekonomická teorie o nezávislosti centrální banky, 

Finance a úvěr, Roč. 49, č. 9, 1999, s. 544. 
 

143 Shughart, W., F.; Tollison, R., D.: Public Choice in the New Century, Public Choice, 
Vol. 124, July 2005, s. 1 – 20. 

 
144 Zejména nositel Nobelovy ceny za ekonomii z r. 1986 James Buchanan (1919), 

Gordon Tullock (1922), William Riker (1920 – 1993), William Niskanen. Přehled vývoje a 
hlavních škol poskytuje dílo: Gregor, M.: Nová politická ekonomie. Karolinum, Praha 2005, 
s. 19 – 48. 

 
145 Gwartney, J., D.; Stroup, R., L.; Sobel, R., S.; Macpherson, D., A.: Economics. Public 

and Private Choice, 10. Ed., Thompson, South – Western, Mason 2003, s. 138 - 140; 
McNutt, P.: The Economics of Public Choice, Edward Elgar, Cheltenham 1996, s. 99 – 100; 
Mueller, D.: Public Choice II., A Revised Edition of Public Choice, Cambridge Surveys of 
Economic Literature, 2. Ed., Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 334 – 335. 

 
146 Pierce, R.; Shapiro, S.; Verkuil, Paul, R.: Administrative Law and Process, 2. Ed, 

The Foundation Press, Westbury 1992, s. 15 – 16. 
 

147 Gwartney, J., D.; Stroup, R., L.; Sobel, R., S.; Macpherson, D., A.: Economics. 
Public and Private Choice, 10. Ed., Thompson, South – Western, Mason 2003, s. 143. 
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 Výše uvedené postuláty jsou počínaje 90. lety v široké míře recipovány v 

dokumentech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD), které se věnovaly otázkám 

reformy státní správy, otázkám liberalizace trhů a privatizace státního vlastnictví.148 
149 Ačkoliv tyto studie nemají – na rozdíl od předpisů sekundárního komunitárního 

práva – v zásadě závazný charakter, jsou vládami členských států OECD přijímány 

jako referenční dokumenty v rámci procesů reformy veřejné správy.150 Navíc je 

možné empiricky pozorovat také proces následné recepce těchto postulátů 

Evropskou komisí v rámci její legislativní činnosti.151 

 V této souvislosti je ovšem nutno poukázat i na skutečnost, že výše nastíněné 

závěry zastánců teorie veřejné volby již byly v uplynulém období podrobeny rozsáhlé 

kritice.152 Kritika Public Choice se zaměřila zejména na skutečnost, že uvedená teorie 

do značné míry ignoruje potřebu demokratické legitimity výkonu veřejné moci (tj, že 

každý akt moci výkonné směrem k občanům by měl být – přímo, anebo 

zprostředkovaně - legitimován odpovědností konkrétní úřední osoby za takovéto 

                                                 
 

148 Podle dokumentu OECD “Czech Republic - Regulatory Reform in Electricity, Gas, 
Road and Rail Freight 2001“ (zvýraznění v textu provedl autor): „Specifické znaky závisejí od 
konkrétní země, je ovšem možné označit hlavní znaky nezávislé regulace: úplná nezávislost 
regulovaných subjektů, funkční separace od politického rozhodování, vysoká míra 
organizační samostatnosti a jasně stanovená pravidla pro transparentnost (např. publikace 
rozhodnutí) a odpovědnost (soudní přezkum rozhodnutí, veřejná kontrola výdajů). Srov.: 
OECD: OECD Country Studies: Regulatory Reform in Electricity, Gas, Road and Rail 
Freight 2001, OECD, Paris 2001, sub 2. 6.  

 
149 Srov. také: OECD: Review of sectoral reforms in the Czech Republic, OECD Journal 

of Competition Law and Policy, Roč. 4, 2002, č. 3, s. 8 – 103.  
 
150 Výsledkem procesu hloubkového hodnocení regulatorních mechanismů České 

republiky, jehož gestorem bylo Ministerstvo vnitra, byla v r. 2001 Zpráva o regulatorní 
reformě v České republice. Ze zprávy vyplynula doporučení OECD pro další postup v této 
oblasti v České republice. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími ministerstvy a jinými 
ústředními správními úřady připravilo pro vládu České republiky na základě Zprávy OECD 
"Analýzu doporučení OECD pro další postup v oblasti regulatorní reformy v ČR a návrhy 
opatření k naplňování těchto doporučení". Vláda tento materiál projednala na svém 
zasedání dne 25. června 2001, vzala jej na vědomí a rozhodla se ve střednědobém horizontu 
přihlédnout k doporučením OECD. Srov. přílohu této studie.  

 
151 Srov. nástin navrhovaných komunitárních předpisů v části čtvrté § 4. 

 
152 Faber, D., A.; Frickey, P.: Law and Public Choice: A Critical Introduction, 

University of Chicago Press, Chicago 1991, s. 11 - 14; Green, D.; Shapiro, I: Pathologies of 
Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science, Vail – Ballou Press, 

Yale University 1994, s. 1 – 12; 33 – 46. 
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jednání vůči moci legislativní),  stejně jako skutečnost, že rozhodovací procesy 

politického establishmentu nemusejí být bez výjimky založené na zištných cílech.   

 Vliv výše uvedených ekonomických koncepcí časové nekonzistence rozhodování 

našel uplatnění a legislativní odezvu zejména v právních úpravách centrálních bank 

(srov. dále sub C). Analogicky jsou ovšem jejich závěry relevantní a uplatnitelné i pro 

jiné oblasti výkonu státní správy, což se v rámci různých reformních procesů státní 

administrativy i pravidelně děje. K vyřešení, resp. minimalizaci negativních dopadů 

časové inkonzstence rozhodování jsou v praxi aplikovány různé mechanismy, 

zabezpečující jistou míru politické nezávislosti dotčené instituce na vládě jako na 

centru politické moci. Ty mechanismy, které jsou uplatňovány při zabezpečení 

nezávislého postavení centrálních bank, budou indentifikovány v následující části.  

 
C)   Nezávislé postavení centrálních bank – potenciální měřítko pro 

míru a charakter nezávislosti jiných správních orgánů 

 
 Je možno konstatovat, že koncepce politické nezávislosti centrálních bank a 

mechanismy, které tuto nezávislost zabezpečují, jsou dnes již v zásadě etablovanou 

součástí právních pořádků a na ně navazujících organizačních struktur veřejné 

správy v celé řadě vyspělých zemí euroatlantického prostoru.153 K posilnění 

a petrifikaci mechanismů politické nezávislosti centrální banky došlo vlivem výše 

nastíněných ekonomických teorií časové nekonzistence zejména během 90. let. 

Vedle již uvedených ekonomických postulátů existovalo pro zakotvení nezávislého 

postavení centrálních bank několik dalších důvodů.154 Po rozpadu institucí, jejichž 

cílem bylo dohlížet na makroekonomickou stabilitu (brettonwoodské dohody, 

kurzový mechanismus EMS), hledaly jednotlivé státy alternativní způsob jejího 

zabezpečení. Dalším důvodem byly zkušenosti německé Bundesbank, která při 

vysoké míře politické nezávislosti dosahovala v boji s inflací v rámci západní Evropy 

nejúspěšnějších výsledků.155 Třetím důvodem bylo, že před vstupem do Evropské 

                                                 
 
153 Srov.: Aglietta, M.: Vznik centrálních bank a legitimita měny, Politická ekonomie, 

Roč. 42, č. 1, 1994, s. 77 – 92; De Haan, J.; Van´ t Hag, G.: Variation in central bank 
independence across countries: some provisional empirical evidence. Public Choice, Roč. 
85, 1995, č. 3 – 4, s. 335 – 351.  

 
154 Eijffinger, S., C., W.; Haan, J. D.: The Political Economy of Central Bank 

Independence, Special Papers in International Economy, č. 19, 1996, s. 1 – 3.  
 

 
155 Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky a 

výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 565. 
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měnové unie musely přistupující státy upravit postavení svých centrálních bank tak, 

aby odpovídalo požadavkům nezávislosti v komunitárním právu.156 Příkladem 

tohoto procesu mohou být změny právního rámce postavení centrální banky v Itálii 

(1992), Belgii (1993), Francii (1994), Španělsku (1994) a rovněž ve Velké Británii 

(1997), ačkoliv poslední z uvedených zemí se rozhodla do Evropské měnové unie 

zatím nevstoupit.157 Stejně tak se pro garanci nezávislého postavení centrálních bank 

rozhodly i tranzitivní ekonomiky ve střední Evropě při snahách o novou úpravu 

institucionálního rámce výkonu veřejné správy.158 Konečně byl důvodem pro šíření 

a zvyšování mechanismů nezávislosti centrálních bank i rostoucí objem teoretické 

a empirické literatury, která vyznívá ve prospěch nezávislého postavení a činnosti 

mezinárodních organizací, jako např. Světové banky (World Bank)159 a Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).160 

 Právě skutečnost, že politicky nezávislé postavení centrální banky je 

v současnosti v euroatlantickém prostoru již etablovaným principem, vede k tomu, 

že existující mechanismy politické nezávislosti jsou některými autory používány 

i jako měřítko v rámci probíhající diskuse o zřizování „nezávislých správních 

                                                 
156 Za zákonnou (legální) definici nezávislosti centrální banky v primárním 

komunitárním právu je považován čl. 108 Smlouvy o založení Evropského společenství, 
který stanovuje, že: „při výkonu pravomocí a uskutečňování úkolů a povinností, svěřených 
jim touto smlouvou, nebudou ani ECB, ani národní centrální banka, ani žádný člen jejich 
orgánů s rozhodovacími pravomocemi požadovat ani přijímat pokyny od orgánů 
Společenství, od žádné vlády členských států nebo od jakéhokoliv jiného orgánu. Orgány 
Společenství a vlády členských států se zavazují respektovat tento princip a neusilovat o 
ovlivňování členů orgánů ECB s rozhodovacími pravomocemi či národních centrálních 
bank při plnění jejich úkolů.“ Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu 
nezávislosti centrální banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 20 
– 22.  

 
157 Srov.: Kotlán, V.: Bank of England v novém hávu, Bankovnictví, č. 24, 1998, s. 28 – 

29 a Němcová, H.: Princip nezávislosti Evropské centrální banky, Bankovnictví, č. 22, 1998, 
s. 14 – 15.  

 
158 Srov.: Jonáš, J.: Centrální banky: nezávislost, odpovědnost, kredibilita, Finance a 

úvěr, Roč. 49, 1999, č. 9, s. 537 – 539.  
 
159 Srov. např.: Cukierman, Alex; Webb, S.; Neyapti, B. 1992: Measuring the 

Independence of Central Banks and Its Effects on Policy Outcomes, (3) World Bank 
Economic Review 1992, s. 353 – 398; Mas, I.: Central bank independence: a critical view, 
Policy Research Working Paper, č. WPS 1356, World Bank, Washington 1994.  

 
160 Srov. např.: OECD: Monetary policy: facing the challenges, OECD Economic 

Surveys, 2008, č. 14, s. 123 – 158.  
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orgánů“.161 Důvodem pro požadovanou politickou nezávislost určitého orgánu, který 

disponuje pravomocí výkonného charakteru, je jak v případě centrálních bank, tak i 

v případě celé řady „nezávislých správních orgánů“ postulát, že ingerence vlády jako 

centra politické moci na rozhodování těchto orgánů o otázkách ekonomické povahy 

má negativní důsledky.162 Diskuse o politické nezávislosti centrální banky 

a empirická analýza interakcí mezi jejich vrchnostenskou činností a zásahy 

politického centra je v evropském prostoru staršího data, než v současnosti 

probíhající diskuse o nezávislém postavení jiných správních orgánů. To souvisí 

mimo jiné se skutečností, že otázky interakcí mezi výkonem veřejné správy 

a hospodářskou činností státu v liberalizovaných odvětvích hospodářství jsou 

diskutovány teprve přibližně od poloviny 90. let v souvislosti s liberalizací 

evropských trhů. Zatímco v rovině ekonomických úvah má problematika „politicky 

nezávislého postavení“ národních bank a regulačních orgánů celou řadu identických 

prvků, je v rovině právní jejich postavení značně diferentní. Zatímco zvláštní 

postavení centrálních bank je dnes již explicitně zakotveno v celé řadě právních 

řádů,163 „nezávislé správní orgány nové generace“ obdobné postavení v zásadě 

postrádají.  

 Analýza mechanismů a faktorů, které vedou k zabezpečení „nezávislého 

postavení“ centrálních bank má tedy pro problematiku postavení a charakteru 

„nezávislých správních orgánů“ několik významů. Především jde o to objasnit, jaké 

právní vyjádření tohoto specifického postavení a jaké mechanismy zabezpečují 

„politickou nezávislost“ centrální banky. Obdobné mechanismy mohou být totiž 

použity i při zabezpečení jiných orgánů, pokud se k takového konstrukci 

zákonodárce rozhodne, anebo k ní bude vázán předpisem mezinárodního, resp. 

evropského práva. Literatura poukazuje dále na skutečnost, že vedle mechanismů 

                                                 
 

161 Např. Gilardi, F.: Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory 
Agencies: A Comparative Empirical Analysis, (5) Journal of European Public Policy 2002, 
s. 873 – 893. 

 
162 Pro oblast bankovnictví srov. např.: Barro, R.; Gordon, D. 1983: A Positive Theory 

of Monetary Policy in a Natural – Rate Model, (91) Journal of Political Economy, 1983, s. 
589 - 610; Čihák, M.; Holub, T. 1999: Co říká ekonomická teorie o nezávislosti centrální 
banky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 9, 1999, s. 543 – 564. Srovnatelné národohospodářské 
teorie jsou relevatní i pro oblast regulace síťových odvětví, srov. např. Genoud, C.; Arentsen, 
M.; Finger, M. 2004: Regulation in Liberalised Energy Sectors: Introduction and Concepts, 
in Finon, D.; Midttun, A. (Eds.): Reshaping European Gas and Electricity Industries: 
Regulation, Markets and Business Strategies, Elsevier, Amsterdam 2004, s. 13 – 27.  
 

163 Srov. např. Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 
odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, č. 2, 1999, s. 177 – 196.  
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právní povahy existují i nezanedbatelné faktory mimoprávní, které mají vliv na 

nezávislé postavení centrálních bank.164 

• Analýza právních mechanismů, které vedou k zabezpečení nezávislosti centrální 

banky, byla provedena v několika studiích ve formě tzv. indexů nezávislosti. Rané 

pokusy o vytvoření indexů nezávislosti představovala v průběhu 70. a 80. let díla R. 

Badeové, M. Parkina a A. Alessiny, která ovšem pracovala toliko se třemi, resp. se 

čtyřmi kritérii nezávislosti a obsahovala jen omezený vzorek právních úprav.165 Za 

první rozsáhlejší dílo v této oblasti je považována studie V. Grilliho, D. Macsiandara 

a G. Tabelliniho,166 ve které je „politická nezávislost“ definována jako „schopnost 

centrální banky vybrat si konečný cíl měnové politiky.“ Tato definice „politické 

nezávislosti“ odpovídá nezávislosti ve smyslu svobody samostatně si určovat cíle měnové 

politiky (goal independence), kterou později definoval S. Fischer.167 Grilli, Macsiandaro a  

Tabellini vycházeli z toho, že míra politické nezávislosti je závislá na proceduře 

jmenování členů vrcholných orgánů centrální banky, vztahu těchto orgánů a vlády 

jako politického centra a na právní úpravě odpovědnosti centrální banky za její 

činnost. Uvedené aspekty byly následně použity k vytvoření následujících osmi 

kritérii evaluace míry nezávislosti168 s tím, že za každé konstatování, které souhlasí 
                                                 

 
164 Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky a 

výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 567. 
 
165 R. Badeová a M. Parkin působili na University of Western Ontario v Kanadě. 

Analýzu a vyhodnocení mechanismů nezávislosti obsahují zejména jejich díla Central Bank 
Laws and Monetary Policy: A preliminary investigation, in: Porter, M. (Ed.): The 
Australian Monetary System in the 1970s, Monash University, 1978, s. 24 – 39 a Central 
Bank Laws and Inflation: A Comparative Analysis, University of Western Ontario, 1982. A. 
Alesina z Harvardské university publikoval svůj index nezávislosti ve studii 
Macroeconomics and Politics, in: NBER Macroeconomic Anual 1988, MIT Press, 
Cambridge, s. 13 – 52.  

 
166 Grilli, V.; Masciandaro, D.; Tabellini, G.: Political nd Monetary Institutions and 

Public Financial Policies in the Industrial Countries, Economic Policy, Roč. 6, 1991, č. 13, s. 
342 – 376; 383 – 392.  

 
167 Zejména ve své studii Modern Approaches to Central Banking, NBER Working 

Paper Series, č. 5064, 1995. Srov.: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou 
nezávislosti centrální banky a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 
566. 

 
168 Grilli, V.; Masciandaro, D.; Tabellini, G.: Political and Monetary Institutions and 

Public Financial Policies in the Industrial Countries, Economic Policy, Roč. 6, 1991, č. 13, s. 
342 – 376, tabulka č. 12, podle: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti 
centrální banky a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 566 – 567, 
583. 
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s platnou právní úpravou v evaluovaném státě byl přidělen jeden bod (čím více bodů, 

tím vyšší míra „politické nezávislosti“): 
 

• Guvernér centrální banky není jmenován vládou. 

• Guvernér centrální banky je jmenován na více než 5 let. 

• Vláda nejmenuje celou bankovní radu. 

• Bankovní rada je jmenována na více než 5 let. 

• Účast zástupce vlády v bankovní radě není nařízena. 

• Souhlas vlády s měnovou politikou není vyžadován. 

• Centrální banka má na základě zákonné právní úpravy za cíl povinnost sledovat 

cenovou stabilitu.  

• Pro případ rozporu centrální banky s vládou předpokládá právní úprava 

mechanismy, na jejichž základě mohou být prosazena rozhodnutí centrální banky. 
 

• Vedle nezávislosti politické byla výše uvedenou analýzou evaluována také 

„ekonomická nezávislost“, která je charakterizována jako „schopnost centrální banky 

vybrat si nástroje, kterými bude cíle dosahováno.“169 Studie tedy vycházejí ze zcela 

správného předpokladu, že „politicky nezávislému“ postavení centrální banky má 

odpovídat také právní úprava nástrojů, kterými centrální banka disponuje. Bez 

těchto nástrojů by mechanismy garance politicky nezávislého postavení centrální 

banky neměly odpovívající efekt. Studie V. Grilliho, D. Macsiandara a G. Tabelliniho 

charakterizuje „ekonomickou nezávislost“ jednak vlivem vlády na možnost určení 

objemu financí, které jí centrální banka půjčí, dále pak povahou měnových nástrojů 

pod kontrolou centrální banky. Definice „ekonomické nezávislosti“ odpovídá 

nezávislosti jako svobodě volby nástrojů (instrumental independence) při 

dosahování cílů, kterou později definoval S. Fischer.170 Cílem této části je ovšem 

toliko identifikace vymezení a stěžejných mechanismů politické nezávislosti 

centrálních bank. Z tohoto důvodu nebudou nástroje, kterými centrální banky za 

účelem dosažení svých cílů disponují, předmětem dalšího pojednání, a spokojím se 

proto s odkazem na stávající literaturu k tématu.171   

                                                 
 
169 Grilli, V.; Masciandaro, D.; Tabellini, G.: Political and Monetary Institutions and 

Public Financial Policies in the Industrial Countries, Economic Policy, Roč. 6, 1991, č. 13, s. 
366.  
 

170 Fischer, S.: Modern Approaches to Central Banking, NBER Working Paper Series, 
č. 5064, 1995. Srov.: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální 
banky a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 566. 
 

171 Srov. např.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 
odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, č. 2, 1999, s. 177 – 196.  
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• Za nejrozsáhlejší dílo je v této oblasti považována studie A. Cukiermana, která 

se od výše uvedených studií odlišuje nejen počtem kritérií, ale především širší škálou 

hodnocení, kterým bylo podrobeno právní postavení centrálních bank v celkem 72 

zemích celého světa během čtyř dekád od 50. do 80. let.172 A. Cukierman rozdělil svá 

kritéria do čtyř skupin: první se vztahovala k osobě guvernéra centrální banky, druhá 

ke vztahu centrální banky a vlády, třetí k vymezení cíle centrální banky a konečně 

čtvrtá skupina otázek se zabývala úvěrováním veřejného sektoru centrální bankou.173 

Vzhledem k vymezení mechanismů „politické nezávislosti“ jsou pro tuto studii 

relevantní první tři z výše uvedených kategorií. Poslední z nich, tj. čtvrtá, odpovídá 

vymezení nástrojů, kterými centrální banka disponuje, a tedy tomu, co ekonomická 

teorie klasifikovala jako svobodu volby nástrojů (instrumental independence) při 

dosahování cílů. Kritéria prvních tří skupin podle studie A. Cukiermana jsou 

následující: 
 

• Vymezení délky funkčního období guvernéra centrální banky.  

• Způsob jmenování guvernéra centrální banky (kdo jej jmenuje a jakým 

způsobem). 

• Vymezení podmínek pro odvolání guvernéra centrání banky z funkce.  

• Právní úprava inkompatibility funce guvernéra cetrální banky (slučitelnost 

s výkonem jiné funkce). 

• Vymezení působnosti v oblasti formulace politiky centrální banky. 

• Vymezení způsobu řešení potenciálních konfliktů s exekutivou, případně 

legislativou.  

• Aktivní účast na přípravě státního rozpočtu.  

• Zařazení cenové stability mezi cíle činnosti centrální banky (zda je cenová stabilita 

mezi cíle zařazena, a jestliže ano, pak zda jako cíl hlavní, vedlejší atd.). 
 

• V zájmu úplnosti je ještě zapotřebí zmínit index nezávislosti centrální banky, 

který obsahuje studie S. Eijffingera a E. Schalinga.174 Tito autoři provedli evaluaci 

nezávislosti centrální banky na základě toho, zda je měnová politika ve výlučné 

působnosti centrální banky, resp. zdali tuto působnost sdílí s vládou, anebo právní 

řád deleguje tuto působnost výlučně do rukou vlády jako centra politické moci. 

                                                 
 
172 Cukierman, A.: Central Bank Strategy Credibility and Independence: Theory and 

Evidence, MIT Press, Cambridge 1992, s. 445 – 454.  
 

173 Srov.: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky 
a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 568. 
 

174 Eijffinger, S.; Schaling, E.: Central Bank Independence: Theory and Evidence, 
Center Discussion Paper Series, č. 9325, Tilburg University, Tilburg 1993.  
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Splnění prvního z kritérií implikuje nejvyšší míru nezávislosti a vice versa při 

splnění třetího z kritérií je nezávislost centrální banky považována za minimální. 

K dalším kritériím nezávislého postavení podle S. Eijffingera a E. Schalinga patří 

přítomnost zástupce vlády v bankovní radě a to, jestliže je více než polovina členů 

bankovní rady jmenována nezávisle na vládě.175 

 Výše uvedená kritéria evaluací politické nezávislosti se zaměřila výlučně na tzv. 

„statutární nezávislost centrální banky,“176 která je některými autory označována 

i jako „nezávislost de jure.“177 Problémem je, že i instituce, která formálně splňuje 

všechny požadavky politické nezávislosti, může v realitě jednat způsobem, který je 

podobný anebo identický s institucemi, které garance politické nezávislosti 

postrádají. Je třeba poukázat na skutečnost, že ekonomická teorie si je uvedených 

skutečností do značné míry vědoma, a proto vedle snahy o evaluaci statutární 

politické nezávislosti existují i pokusy o mnohem obtížněji proveditelnou evaluaci 

nezávislosti centrálních bank „de facto.“ Ekonomické teorie jsou zajedno v tom, že 

faktory ovlivňující tuto rovinu nezávislého postavení v zásadě unikají pokusům 

o kvantifikaci. Proto byly ve studiích vyvinuty tři možné způsoby, které vedou 

k aproximaci reálné politické nezávislosti centrální banky.178 

• Prvním způsobem pro aproximaci skutečného stavu nezávislosti je dotazníková 

metoda, která je založena na odpovědích specialistů na měnovou politiku dotčené 

země. Ve studii A. Cukiermana179 byly uvedeny výsledky dotazníku, který obsahoval 

otázky týkající se následujících oblastí:  
 

• Legislativní úprava právního postavení centrální banky.  

• Skutečná praxe při aplikaci existující legislativní úpravy. 

• Povaha nástrojů měnové politiky, kterými centrální banka disponuje.  

• Vymezení střednědobých cílů.  

• Relativní váha cílů měnové politiky při skutečném rozhodování.  
 

                                                 
 

175 Srov.: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky 
a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 567. 

 
176 Srov.: Jonáš, J.: Centrální banky: nezávislost, odpovědnost, kredibilita, Finance a 

úvěr, Roč. 49, 1999, č. 9, s. 530.  
 
177 Srov.: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky 

a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 567 – 569. 
 
178 Ibid, s. 569.  
 
179 Srov.: Cukierman, A.: Central Bank Strategy Credibility and Independence: Theory 

and Evidence, MIT Press, Cambridge 1992, s. 412 – 413.  
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• Druhým způsobem, jak aproximovat politickou nezávislost centrální banky „de 

facto“, je měření „míry obratu“ (turnover) guvernéra centrální banky.180 Tato „míra 

obratu“ závisí na skutečné délce funkčního období guvernéra centrální banky. Tato 

veličina je do značné míry nezávislá na legislativním vyjádření statutární politické 

nezávislosti v dotčeném státě.181 V zásadě platí, že nižší „míra obratu“ implikuje vyšší 

faktickou nezávislost centrální banky. A. Cukierman ve své studii identifikoval 

hraniční hodnotu „míry obratu“, jejíž překročení znamená, že skutečné funkční 

období guvernérů centrální banky je kratší než obvyklé volební období. V takovém 

případě roste pravděpodobnost toho, že guvernér bude náchylnější podřídit se vlivu 

vlády a bude odrazován od uskutečňování dlouhodobých politik.  

• Poslední veličinou, která je uváděna jako metoda aproximace skutečné 

nezávislosti centrální banky, je „index politické zranitelnosti centrální banky.“ Tento 

index publikoval již výše zmiňovaný A. Cukierman se spolupráci s S. Webbem.182 

Index se věnuje vlivu politické stability, resp. nestability na míru politické 

nezávislosti centrální banky s tím, že porovnává frekvenci výměny guvernéra 

centrální banky v průběhu tří měsíců od uplynutí jeho zákonem předepsaného 

funkčního období a jinými periodami během výkonu funkce. Studie A. Cukiermana 

a S. Webba dochází k závěru, že v rozvinutých zemích je frekvence výměny guvernéra 

po uplynutí jeho funkčního období desetkrát vyšší, zatímco v zemích rozvojových 

tato frekvence dosahuje jenom čísla 2, 2. Obecným závěrem uvedené studie je, že 

politická nestabilita způsobuje nestabilitu centrální banky, a snižuje tak její 

faktickou nezávislost.183 

 Je tedy možné konstatovat, že analýza a evaluace mechanismů vedoucích 

k zabezpečení politické nezávislosti centrální banky je v ekonomických teoriích 

dlouhodobě předmětem zájmu. Předkládaná studie si nedává za cíl problematiku 

                                                 
 

180 Srov.: Cukierman, A.; Web, S.; Neyapti, B.: Measuring the Independence of Central 
Banks and its Effects on Policy Outcomes. World Bank Economic Review, Roč. 6, 1992, č. 3, 
353 – 398.  

 
181 Tradičním příkladem opodstatněnosti této veličiny je situace v Argentině, kde je sice 

čtyřleté funkční období guvernéra centrální banky přímo zakotveno v zákonné právní 
úpravě, je ovšem tradicí, že při změně vlády, anebo ministra financí nabízí guvernér svoji 
rezignaci. Srov.: Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální 
banky a výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 570. 

 
182 Cukierman, A.; Webb, S.: Political Influence on the Central Bank: International 

Evidence. The World Bank Economic Review, Roč. 9, 1995, č. 3, s. 397 – 423.  
 

183 Kotlán, V.; Frait, J.: Empirie vztahu mezi mírou nezávislosti centrální banky a 
výsledky její politiky, Finance a úvěr, Roč. 49, č. 10, 1999, s. 571. 
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politické nezávislosti centrální banky blíže analyzovat. Cílem této části bylo poukázat 

na ty mechanismy, které existují za účelem zajištění a garance politické nezávislosti 

centrální banky a které potenciálně mohou garantovat i politickou nezávislost jiných 

institucí. Grosso modo je v tomto kontextu možné vymezit následující determinanty 

takovýchto garancí:  

 Jednou z forem politické nezávislosti určité instituce může být, že tato 

disponuje působností samostatně určovat cíle politiky, a to ve smyslu programu, 

souhrnu opatření, kroků, záměrů, či nástrojů (příkladem může být monetární 

politika, hospodářská politika, soutěžní politika atd.). Tento rozměr politické 

nezávislosti je v kontextu evaluace statutárního postavení centrální banky označován 

jako „goal independence.“ V klasické struktuře trojdílné moci disponuje působností 

určovat cíle politiky v širokém smyslu slova vláda jako vrcholný orgán moci výkonné. 

Zakotvení a garance politické nezávislosti instituce odlišné od vlády implikuje to, že 

tato originární působnost vlády určovat politické cíle přechází na separovanou 

instituci.    

 Jako jiný rozměr politické nezávislosti je v kontextu evaluace statutárního 

postavení centrální banky označována instrumentální nezávislost, tj. „instrumental 

independence.“184 Tato forma nezávislosti znamená, že centrální banka sama 

rozhoduje o tom, jakým způsobem použije nástroje (instrumenty) měnové politiky 

pro dosažení cíle, kterým byla pověřena.185  

 Garance politické nezávislosti je tvořena souborem specifických mechanismů, 

které vymezují vztah politicky nezávislého orgánu k vládě jako vrcholnému orgánu 

moci výkonné a politickému centru.186 Michal Tomášek je ve své právní analýze 

nezávislého postavení centrálních bank187 roztřídil do následujících kategorií: 

                                                 
 
184 Tento aspekt nezávislosti centrální banky je v odborné literatuře označován i jako 

věcná (funkční) nezávislost. Srov.: Tomášek, M.: Evropské právo a nezávislost centrální 
banky. Právník, Roč. 140, 2001, č. 1, s. 15 – 18. V této studii je ovšem pojem funkční 
nezávislost používán pro označení požadavku nestrannosti, nepodjatosti, objektivity 
veřejnoprávního jednání (a contrario požadavku politické nezávislosti ve smyslu 
nezávislosti na vládě jako centru politické moci).  

 
185 V recentní ekonomické literatuře převažují argumenty ve prospěch nezávislosti 

instrumentální (instrumental independence) nad argumenty ve prospěch nezávislosti cílové 
(goal independence). Srov.: Jonáš, J.: Centrální banky: nezávislost, odpovědnost, 
kredibilita, Finance a úvěr, Roč. 49, 1999, č. 9, s. 525.  
 

186  Srov.: Guédon, M. – J..: Les autorités administratives indépendantes. Paris: 
LGDJ, 1991, s. 62 – 82. 

 
187 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 22 – 37.  
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• Institucionální nezávislost má dvě stránky, a to stránku aktivní – non facere, 

spočívající v zákazu orgánům veřejné moci ovlivňovat rozhodování centrální banky, 

a dále stránku pasivní – ommitere, spočívající v zákazu orgánům centrální banky 

požadovat nebo přijímat pokyny od orgánů veřejné moci. Např. v rámci analýzy 

požadavků politické nezávislosti Evropské centrální banky dochází odborná 

literatura k závěru, že zákaz přijímat a požadovat pokyny mezi centrální bankou 

a státními nebo unijními orgány se podle evropského práva vztahuje na veškeré 

zdroje a možnosti vnějšího vlivu, které by mohly ovlivnit nezávislé plnění 

vymezených hlavních úkolů centrální banky. Nejde tedy jen o přímé udílení pokynů, 

ale též o snahu rušit nebo měnit rozhodnutí orgánů centrální banky, jakož i o snahu 

o revizi vydaných rozhodnutí. Za požadování pokynů v rozporu s požadavky 

primárního komunitárního práva se považuje také takový postup guvernéra 

centrální banky, kdy by rozhodnutí centrální banky vyplývající z jejích základních 

úkolů konzultoval s politickými orgány.188 V důsledku požadavku garance politické 

nezávislosti došlo proto všude tam, kde se v právních úpravách vztahu centrální 

banky a vlády, resp. jiných orgánů moci výkonné objevil proces označený jako 

konzultace, zákonitě k diskusím o slučitelnosti takovéto právní úpravy s požadavky 

politické nezávislosti centrální banky v primárním komunitárním právu. Řešením 

tohoto problému byla interpretace, že požadované konzultace mají mít výlučně 

informativní charakter a nesmějí zakládat podezření, že jsou při nich centrální 

bankou získávány nebo požadovány pokyny.189 

                                                 
 
188 Podle organického zákona o Belgické centrální bance ze dne 24. srpna 1939 mohl 

ministr financí nebo ministr zahraničního obchodu odmítnout rozhodnutí centrální banky a 
vládní komisař mohl rušit rozhodnutí centrální banky, která byla podle jeho názoru v 
rozporu se zájmy belgického státu. Tato ustanovení belgického práva byla zrušena před r. 
1998, a to z důvodu své inkompatibility s požadavky politické nezávislosti centrální banky, 
stanovené v čl. 108 Smlouvy o založení Evropského společenství. Za neslučitelné 
s požadavky politické nezávislosti centrální banky v uvedeném ustanovení primárního 
komunitárního práva byla považována i ustanovení organického zákona o centrální bance 
Portugalska ze dne 30. října 1990, podle něhož mohl guvernér centrální banky vetovat 
rozhodnutí bankovní rady, ustanovení řeckého zákona o centrální bance z r. 1927, která 
předpokládala působnost vládního komisaře v oblasti vetování rozhodnutí centrální banky, 
stejně jako ta ustanovení německého zákona o Spolkové bance ze dne 26. července 1957, 
která umožňovala Spolkové vládě pozdržet rozhodnutí Spolkové banky až o dva týdny. Srov.: 
Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální banky, Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 23 – 24.  

 
189 Srov.: Tomášek, M.: Evropské právo a nezávislost centrální banky. Právník, Roč. 

140, 2001, č. 1, s. 8 – 11.  
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• Osobní (personální) nezávislost má za cíl garantovat, aby osoby s rozhodovací 

pravomocí při plnění hlavních úkolů centrální banky nebyly vystaveny žádným 

politickým vnějším vlivům, a to zejména v souvislosti se jmenováním do funkcí nebo 

s odvolávaním z funkcí.190 Při jmenování do funkcí v orgánech centrální banky a při 

odvolávání z nich má být vyloučena interference politických sil, protože se vychází 

z předpokladu, že politické síly mohou mít zájem na jmenování takových osob, které 

budou následně během svého působení prosazovat jejich zájmy. Reakcí na tato 

nebezpečí je zakotvení mechanismů jmenování a odvolávání dotčených osob, které 

vliv politických sil minimalizují, anebo rozdělují pravomoc jmenovat a odvolávat tyto 

osoby mezi více orgánů.191 Dalším nástrojem, který má zaručit dostatečnou míru 

nezávislosti centrální banky na střídání politických elit v návaznosti na délku 

volebních cyklů, je explicitní právní úprava fixního funkčního období guvernéra 

centrální banky.192 Konečně patří k významným nástrojům garance politické 

nezávislosti i explicitní a taxativní výčet důvodů, pro které může být guvernér 

centrální banky z funkce odvolán.193 

                                                 
190 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 25. 
 

191 Srov.: Elgie, R.: Democratic accountability and central bank independence: 
Historical and contemporary national and European perspectives.West European Politics, 
Roč. 21, 1998, č. 3, s. 53 – 76.    

 
192 Čl. 14 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 

stanoví, že funkční období guvernéra národní centrální banky musí být delší než pět let. 
Tomuto požadavku musely být přizpůsobeny i právní úpravy jednotlivých národních 
centrálních bank, např. v Německu musel být změněn zákon ze dne 26. července 1957 o 
Spolkové bance, který původně stanovoval funkční období guvernéra centrální banky na 
minimálně dva roky. Ke změně délky funkčního období muselo dojít také ve Švédsku, kde 
bylo původně minimálně čtyřleté, a v Rakousku a Řecku, kde právní úprava délku funkčního 
období nevymezovala vůbec. Srov. dále: Berger, H.: Optimal central bank design: 
Benchmarks for the ECB. The Review of International Organisations, Roč. 1, 2006, č. 3, s. 
207 – 235.  

 
193 Čl. 14 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 

dále stanoví, že guvernér národní centrální banky může být z funkce odvolán pouze tehdy, 
jestliže nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho povinností, nebo zavinil-li závažné 
pochybení. I v této oblasti došlo v právních řádech jednotlivých členských států ES 
k nutnosti upravit dřívější ustanovení národních právních úprav, která výše uvedenému 
požadavku komunitární úpravy neodpovídala. Tak tomu bylo např. v Lucembursku, jehož 
předpisy umožňovaly odvolání guvernéra velkovévodou v případě jeho konfliktu s vládou, 
dále také v Nizozemí a ve Švédsku. Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního 
principu nezávislosti centrální banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, 
č. 1, s. 26 – 28. 
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• Dle existujících názorů je dále politická nezávislost centrální banky podmíněna 

i její nezávislostí rozpočtovou. Primární komunitární právo tento aspekt nezávislosti 

explicitně nevyžaduje, rozpočtová závislost by ovšem via facti implikovala i hrozbu 

politické závislosti.194 

 Vedle analýzy právních nástrojů, které mají za cíl garantovat politickou 

nezávislost centrální banky, byly provedeny také evaluace nezávislosti de facto, tj. 

toho, jaké jsou skutečné implikace těchto právních kritérií na nezávislé postavení 

centrálních bank. Evaluace nezávislosti de facto může následně vést k identifikaci 

mezer v právní úpravě (např. v oblasti fixního vymezení funkčního období, vymezení 

důvodu pro odvolání guvernéra atd.). Existuje ovšem celá škála aspektů nezávislosti, 

které právní mechanismy nedovedou efektivně podchytit. Konstatování, že nejlepší 

zárukou soudcovské nezávislosti je soudce sám, jeho osobní a odborné kvality, tedy 

platí i pro garanci nezávislosti guvernéra centrální banky a také pro ty další orgány 

veřejné správy, kterým má být nezávislost zaručena.195  

 Všechny výše uvedené postuláty, týkající se mechanismů garance politické 

nezávislosti určitého orgánu, bude možno ve větší nebo menší míře aplikovat i na 

jiné orgány, kterým má být z určitého důvodu garantována politická nezávislost ve 

vztahu k vládě jako vrcholnému orgánu moci výkonné.  

 
D) Implikace politicky nezávislého postavení institucí: potřeba 

vymezení odpovědnosti a otázka demokratické legitimity 

 
 Výše nastíněná koncepce politické nezávislosti správních orgánů přináší hned 

několik závažných politologických a ve svém důsledku také ústavněprávních 

otázek.196 Správní orgán, který by existoval mimo hierarchickou  strukturu státní 

správy a nebyl by vázán pokyny nadřízených orgánů (zejména vlády jako vrcholného 

orgánu moci výkonné a politického ústředí zároveň) státní správy, je 

v politologickém myšlení někdy přirovnáván ke zplnomocněnci, jenž jedná na 

základě a v mezích určitého zmocnění s tím, že z jeho jednání vznikají závazky přímo 

státu.197 Takováto konstrukce ovšem implikuje celou řadu otázek, a to zejména 

                                                 
 

194 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 
banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 33 – 35. 
 

195 Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. in: Ve službách práva. Sborník k 10. výročí 
založení pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 
2003. s. 93. 

 
196 Vilbert, F.: The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of 

Powers, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 55 – 64.  
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ohledně kompatibility tohoto modelu s demokratickým zřízením a ohledně zajištění 

odpovídajících vztahů politické odpovědnosti a kontroly takovýchto nezávislých 

institucí.198 

 Východiskem úvah je konstatování, že moc výkonná nemůže být vůči 

jednotlivým fyzickým a právnickým osobám vykonávána bez toho, aby byl stanoven 

mechanismus odpovědnosti za takovéto veřejnoprávní jednání.199 Vláda a její 

členové nesou za vedení svých rezortů politickou odpovědnost vůči zástupcům 

voličů, kteří tvoří zákonodárný sbor. V demokratickém státě se uplatňuje zásada, že 

všechna moc vychází z lidu. Voliči delegují tuto moc na volené zástupce 

v zákonodárném sboru tím, že vyjadřují své preference pro jednotlivé politické 

programy. Tyto jsou následně realizovány vládou jako vrcholným orgánem moci 

výkonné. Zřízení orgánu nezávislého na politických rozhodnutích vlády a s tím 

související emancipace určité části politiky (např. politiky monetární jako 

podmnožiny celku nazývaného hospodářská politika) z působnosti vlády do 

působnosti nezávislého orgánu přináší tyto zásadní problémy:   

• Vláda nemůže za činnost nezávislého orgánu, který není hierarchicky 

podřízen jejím rozhodnutím, nést zároveň politickou odpovědnost ve vztahu k 

parlamentu.200 201 202 

                                                                                                                                                                         
197 Jedná se o tzv. teorii kontraktu mezi principálem a agentem. Tato teorie je založena 

na tom, že mezi exekutivou a centrální bankou existuje jistý druh smluvního vztahu. 
Kontrakt zavádí platovou motivaci centrálního bankéře na výsledcích jím prováděné měnové 
politiky, přičemž případné odchylky skutečné inflace od inflačního cíle musí instituce 
obhájit s odůvodněním na neočekávané vnější vlivy, které nebylo možné neutralizovat. 
Vztah mezi vládou a centrální bankou garantuje bance nezávislost operační, ne ovšem 
nezávislost cílovou. Rámec odpovědnosti je vymezen mechanismy zakotvenými v legislativě 
(např. v novozélandském modelu může být guvernér centrální banky v případě nedosažení 
stanoveného cíle odvolán, v anglickém modelu (Bank of England) nastupuje v případě 
nesplnění měnově politického cíle institut veřejných vysvětlujícich dopisů adresovaných 
předsedovi vlády). Dále srov.: Braun, D.; Gilardi, F.: Delegation aus der Sicht der Prinzipal-
Agent Theorie, Politische Vierteljahresschrift, Roč. 43, 2002, č. 1, s. 147 – 161. 
 

198 Collet, M.: Le création des autorités administratives indépendantes: symptôme ou 
remède d'un État en crise ? Regards sur l' actualité, č. 330, La documentation Française, 
Paris 2007, s. 13 – 14; Majone, G.: The regulatory state and its legitimacy problems. West 
European Politics, Roč. 22, 1999, č. 1, s. 1 – 24; Thatcher, M.: Regulation after delegation: 
independent regulatory agencies in Europe. Journal of European Public Policy, Roč. 19, 
2002, č. 6, s. 954 – 972.  

 
199 Lehofer, H., P.: Spezifische Probleme unabhängiger Kollegialbehörden, in: 

Österreichische Juristenkommission (Hrsg.): Entstaatlichung – Gefahr für den 

Rechtsstaate, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2002, s. 208 – 212.  
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200 Majone, G.: Agency Independence and Accountability, in OECD Working Party on 

Regulatory management and Reform: Designing independent and accountable authorities 
for high quality regulation, OECD, Paris 2005, s. 52 – 54. 
 

201 V této souvislosti je zajímavé poukázat na názor vyslovený kanadským 
administrativistou J. R. Baldwinem v jeho monografii The Regulating Agency and the 
Public Corporation: The Canadian Air Transport Industry (Cambridge, Mass.: Lippincott, 
Ballinger 1975). Podle této exculpation theory může být pro vládu výhodné přenést určité 
oblasti politiky na nezávislé a z její strany neovlivnitelné orgány s tím, že nepopulární 
opatření těchto orgánů bude připisovat činnosti těchto nezávislých agentur s odůvodněním, 
že na jejich aktivity nemá žádný vliv. Srov.: Kühne, K.: Die Regulierungsdebatte in den USA 
in ihrer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland. in: Thiemeyer, T. (Hrsg.): 
Öffentliche Bindung von Unternehmen (Beiträge zur Regulierungsdebatte). Nomos Verlag, 
Baden Baden 1983, s. 102.  
 

202 Výše uvedený postulát (nemožnost politické odpovědnosti vlády jako centra 
politické moci za rozhodovací činnost politicky nezávislého orgánu) je možné ilustrovat na 
kauze, která se v říjnu 2003 ocitla před Ústavním soudním dvorem Rakouské republiky (G 
121 – 123/03 – 11): 

Regulační orgán (Elektrizitäts – Control GmbH, dnes již Energie – Control GmbH) 
měl podle ustanovení rakouského energetického zákona označit ty třetí státy, na které se 
bude vztahovat sankce spočívající v zamezení dovozu plynoucí z vydání této vyhlášky, z 
čehož bylo patrné, že je nasměrována nikoliv jenom a přímo proti vybraným producentům, 
nýbrž proti třetímu státu jako celku. Ústavní soudní dvůr kvalifikoval tuto sankci jako 
opatření retorzní povahy, tj. opatření vydané s cílem přimět daný stát k určitému chování 
(srov: Seidl – Hohenveldern: Völkerrecht. 10. Auflage. 2000. S. 1775 – 1781). Rozhodnutí 
o mezinárodněprávních opatřeních tohoto druhu je však koherentní součástí zahraniční 
politiky. Patří tedy bez pochyb k ústřednímu okruhu úkolů, jejichž řešení je vyhrazeno státu. 
Odvoláním se na fakt, že vydání uvedené vyhlášky bylo delegováno na vybraný 
soukromoprávní subjekt (tzv. Beliehene, dále srov. část pátá § 5 této práce), se orgány státní 
správy dle názoru Ústavníhou soudního dvora pokusily zprostit odpovědnosti za následky, 
které tento právní předpis způsobí. Je tedy možné hledat jistou paralelu s tzv. exculpation 
theory, na kterou bylo poukázáno výše.  

Ve svém důsledku vyhláška podle názoru Ústavního soudního dvora znamenala „pokus 
o výhrůžku bojkotem, ne-li pokus o bojkot samotný.“  Tyto následky nebyly zahraničím 
vnímány jako akt regulačního orgánu, ale jako akt Rakouské republiky jako celku – vyhláška 
regulačního orgánu byla součástí v Rakousku platné podzákonné legislativy. Jestliže mělo 
vydání vyhlášky tyto následky, bylo zřejmé, že regulačnímu orgánu byla delegována 
kompetence zahraničněpolitického charakteru. Takto široce pojatá delegace podle Ústavního 
soudního dvora neponechávala spolkové vládě vlastně již žádný manévrovací prostor: vláda 
je postavena před holý fakt, že vyhláška je vydána, a musí nést následky její platnosti. Do její 
výsostné kompetence vést zahraniční politiku tak zasahují následky vyhlášky, na jejíž vydání 
má vláda zcela minimální vliv. Řetězec následků, které způsobila chybná delegace 
kompetencí, je posléze uzavřen faktem, že spolková vláda musela nést plnou politickou 
odpovědnost za následky vydání zmíněné právní normy. Tomuto zajímavému případu se 
bude dále věnovat část pátá § 5 této práce.  
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• Politika vlády má být odrazem preferencí veřejnosti, které byly vyjádřeny ve 

volbách. Jestliže je určování určitého druhu politiky emancipováno z působnosti 

vlády a přeneseno do působnosti nezávislého orgánu, vyvstává otázka, jakým 

způsobem se v této politice mohou odrážet preference veřejnosti, jinými slovy: jakým 

způsobem může volič činnost nezávislého orgánu ovlivnit. 

• Politická nezávislost předpokládá předání pravomoci provádět určitý druh 

politiky do působnosti nevolených odborníků. Podle ve všech demokratických 

státech platné teorie ústavního práva vykonává lid státní moc prostřednictvím 

orgánů moci zákonodárné, soudní a výkonné. Výkon státní moci jiným orgánem bez 

jakéhokoliv odpovědnostního vztahu k uvedeným institucím by nebyl v souladu 

s požadavky demokratické legitimity.203 Je tedy zapotřebí vymezit jednak to, komu 

nezávislý orgán odpovídá, dále pak to, co je předmětem této odpovědnosti 

a prostřednictvím jakých mechanismů je tato odpovědnost zajištěna. 

• Dále se klade otázka, jestli politická odpovědnost nezávislého orgánu 

nekoliduje, resp. nepopírá vlastní smysl tohoto nezávislého postavení, tj. zamezení 

udělování konkrétních pokynů a zasahování do institucionální nezávislosti.204  

 Konečně se také klade otázka, která zřejmě na stránkách této studie nebude 

moci být vyčerpávajícím způsobem zodpovězena, a to, kde jsou hranice přenosu 

těchto dílčích politik do působnosti nezávislých správních orgánů. Jinými slovy: co 

všechno může být z originární působnosti vlády přeneseno do působnosti jiných 

orgánů, které nebudou vládě podřízeny.205 Vymezení hranic pro emancipace 

jednotlivých dílčích politik bude zřejmě záviset na celé řadě ekonomických, 

                                                 
 

203 Konstrukce nepolitické (ve smyslu parlamentu neodpovědné a na jeho 
rozhodnutích nezávislé) státní správy je přitom vlastní také idelogii některých 
autoritativních režimů. Jako alternativa státní správy, která je vázána politickými 
rozhodnutími, je někdy nabízena koncepce správy prostřednictvím odborníků nezávislých 
na politických stranách, která má vést ke stabilitě národního hospodářství. Tyto myšlenky 
našly své vyjádření zejména v různých politických koncepcích během hospodářsky 
nepokojných 30. let minulého století. Antonio Oliveira Salazar, teoretik portugalského 
Estado Nuevo, konstatoval: “Politické krize, neustálé změny vlád a supremace parlamentu v 
praxi maří dlouhodobou administrativní práci a znemožňují realizování jakékoliv koncepce 
nebo politické myšlenky… v parlamentním zřízení je politická moc vykonávána náhodou.” 
Srov.: Costa Pinto, A.: Salazar’s Dictatorship and European Fascism, East European 
Monographs, New York 1996, s. 165 – 191.  

 
204 Srov.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 

odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 179 – 180. 
 

205 Srov.: Rill, H., P.: Grenzen der Ausgliederung behördlicher Aufgaben aus der 
unmittelbaren Staatsverwaltung. ÖBA 1996, č. 10, s. 748 – 756.  
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společenských, politických a technických faktorů a bude se měnit jak v čase, tak 

i v prostoru.  

 Jak již bylo uvedeno výše, nastal jak v ekonomické teorii, tak i v jednotlivých 

právních úpravách v průběhu 90. let zřetelný posun směrem k větší nezávislosti 

centrálních bank. Zatímco problematice nezávislého postavení centrálních bank byla 

během uvedeného období věnována značná pozornost, problematika odpovědnosti 

těchto institucí zůstala delší dobu relativně mimo zájem existujících analýz. Během 

posledního desetiletí se ovšem pozornost  odborné literatury obrací také k výše 

nastíněnému problému, který z politicky nezávislého postavení centrální banky 

plyne. Např. studie S. Fischera dochází k závěru, že centrální bance, která se nemusí 

za svou činnost zodpovídat, hrozí riziko, že bude jednat časově nekonzistentním 

způsobem. Fischer argumentuje, že podobně jako vykazují volení politici jistý sklon 

k inflační politice, centrální bankéři, kteří nepodléhají odpovědnosti a kontrole ze 

strany volených politiků, mohou vykazovat sklon opačný, tj. prosazovat nadměrně 

restriktivní měnovou politiku.206 S ohledem na tyto potenciálně negativní důsledky 

uskutečňování měnové politiky je žádoucí, aby nezávislost centrální banky 

nevytvářela takovou strukturu podnětů a omezení při jejich rozhodování, která by 

zvyšovala pravděpodobnost jiného jednání, než je společensky optimální.207 

Z hlediska ekonomického tedy problém optimálního institucionálního uspořádání 

měnové politiky spočívá v tom, jak zajistit, aby centrální banka sledující svůj hlavní 

cíl cenové stability brala zárověň dostatečně v úvahu dopady svých opatření na 

reálnou ekonomiku. V rovině právní je možné tento problém vyjádřit jako problém 

demokratického deficitu, který nastoluje požadavek politické odpovědnosti 

centrálních bank.208 Nástin existujícího diskurzu ohledně problematiky politické 

odpovědnosti centrální banky, resp. vztahu politické odpovědnosti a politické 

nezávislosti, může být východiskem pro vytvoření mechanismů politické 

odpovědnosti v těch případech, kdy se vzhledem ke specifickým požadavkům na 
                                                 
 

206 Srov.: Fischer, S.: Modern Approaches to Central Banking. NBER Working Paper 
Series, č. 5064, 1995, s. 34 – 36.  

 
207 Srov.: Jonáš, J.: Centrální banky: nezávislost, odpovědnost, kredibilita, Finance a 

úvěr, Roč. 49, 1999, č. 9, s. 532 – 533.  
 
208 Srov.: Goodhart, C.: Central bank Independence. In: De Haan, J.; Amtenbrink, F.; 

Eihffinger, S.: Accountability of Central Banks: Aspects and Quantifications. Center for 
Economic Research, Discussion Paper, č. 9854, Tilburg University, Tilburg 1998; Goodhart, 
C. (Ed.): The Central Bank and the Financial System. Macmillan, London 1996, s. 60 – 71; 
Levine, P.; al – Nowaihi, A.: Independent but Accountable. Walsh Contracts and the 
Credibility Problem. Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper, č. 1387, 
London 1996. 
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kvalitu výkonu správy nabízí řešení ve formě ustanovení orgánu, který by byl 

nezávislý na pokynech vlády jako politického centra.209  

 Politickou odpovědností centrální banky se rozumí vztah centrální banky vůči 

orgánu, který na ni pravomoc provádět měnovou politiku jako výseč hospodářské 

politiky delegoval (pozitivní vymezení). Za tento orgán je považován zákonodárný 

sbor, tj. parlament, který prostřednictvím právní úpravy vymezil působnost centrální 

banky v určité specifické oblasti. Kromě této speciální politické odpovědnosti za 

plnění cílů v delegované oblasti je centrální banka, stejně jako každá jiná 

veřejnoprávní instituce, odpovědna za hospodárné a zákonné vynakládání svěřených 

prostředků. I tato odpovědnost je vyjádřena vztahem centrální banky vůči 

zřizovateli, resp. vůči subjektu, na kterého teoreticky může zřizovatel kontrolní 

mechanismus delegovat.210  

 Politická odpovědnost nemůže být zaměňována s transparencí (negativní 

vymezení). Stejně tak nemůže být požadavek politické odpovědnosti centrální banky 

marginalizován s poukazem na její transparentnost. Zatímco politická odpovědnost 

je realizována právně zakotvenými mechanismy vztahů centrální banky k moci 

zákonodárné, nejvyšším kontrolním úřadům, resp. k moci soudní,211 spočívá 

transparence v jednostranném toku informací přesněji nedefinovanému okruhu 

příjemců, přičemž nejsou stanoveny mechanismy ověřování těchto údajů, resp. 

poskytování zpětné vazby.212  

 Ačkoli jsou z ústavněprávního hlediska nezávislost a odpovědnost vzájemně se 

podmiňujícími pojmy, dochází k sestavování indexů odpovědnosti centrálních bank 

v daleko menší míře než v případě indexů politické nezávislosti. V literatuře je 

uváděno několik klíčových evaluací mechanismů, které zajišťují odpovědnost 

centrálních bank.213 Stejně jako v případě výše uvedených indexů politické 

nezávislosti, je možné i kritéria a výstupy indexů odpovědnosti grosso modo 

                                                 
209 K těmto požadavkům v předpisech komunitárního práva srov. část čtvrtá § 3 a § 4.  
 
210 Srov.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 

odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 178 – 179.  
 
211 Např. dle čl. 11 odst. 4 Statutu Evropské centrální banky (ECB) může být člen 

Výboru ředitelů Evropské centrální banky Evropským soudním dvorem odvolán na žádost 
Rady ECB nebo výboru ředitelů. Soudní dvůr přitom musí zaujmout vlastní hodnotící 
stanovisko.  Srov.: Kvizda, M.: Nezávislost vs. odpovědnost Evropské centrální banky – 
existuje řešení? Politická ekonomie, Roč. 53, 2005, č. 5, s. 619 – 621.  
 

212 Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 
odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 178 – 179.  

 
213 Ibid, s. 183 – 184.  
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aplikovat i na nezávislé postavení jiných institucí, u kterých existují důvody ke 

garanci určité míry politické nezávislosti. Ve studii Briaulta, Haldana a Kinga byla do 

evaluace zahrnuty následující čtyři kritéria:214 

 

• Kontrola ze strany parlamentu.  

• Zveřejňování zápisů ze zasedání bankovní rady. 

• Publikace zpráv o inflaci a o měnovém vývoji.  

• Možnost anulovat či pozastavit rozhodnutí bankovní rady v případě určitých šoků.  
 

 Zatímco výše uvedená evaluace je v literatuře považována spíše za ilustrativní, 

obsahuje studie De Haana, Amtenbrinka a Eijffingera podrobnější index 

odpovědnosti, který zahrnuje třináct následujících kritérií:215 
 

• Jasné určení cílů monetární politiky.  

• Jasná stratifikace cílů monetární politiky v existující legislativě.  

• Jasná definice cílů monetární politiky v existující legislativě. 

• Přesné určení cílů monetární politiky v existující legislativě. 

• Publikování zpráv o inflaci a měnovém vývoji.  

• Publikování zápisů z jednání bankovní rady v přiměřeném čase.  

• Veřejná prezentace toho, do jaké míry bylo, nebo nebylo dosaženo stanovených 

cílů. 

• Kontrola centrální banky prostřednictvím parlamentu. 

• Oprávnění exekutivy nebo legislativy udělovat centrální bance pokyny.  

• Existence možnosti zrušit, nebo odložit vykonatelnost rozhodnutí bankovní rady 

v určitých případech.  

• Oprávnění centrální banky odvolat se proti takovému rozhodnutí.  

• Oprávnění parlamentu měnit právní úpravu postavení centrální banky prostou 

většinou.  

• Možnost odvolat členy bankovní rady na základě výsledků monetární politiky.  
 

 Z výše uvedené evaluace plyne, že klíčovou otázkou pro vymezení vztahů 

politické odpovědnosti je stanovení prostoru, ve kterém může centrální banka 

                                                 
214 Briault , C.; Haldane, A.; King, M.: Independence and Accountability. Bank of 

England, 1996, citováno v: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza 
nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 
183.  

 
215 De Haan, J.; Amtenbrink, F.; Eijffinger, S.: Accountability of Central Banks: 

Aspects and Quantifications. Discussion Paper No. 9854, Center of Economic Research, 
Tilburg 1998, citováno v: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza 
nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 
183.  
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stanovovat a kvantifikovat politické cíle (cíle měnové politiky). Stanovení, 

stratifikace a definice těchto politických cílů mohou být zakotveny přímo v právním 

předpise, což problém staví do značné míry mimo diskusi a politický vliv vlády.  

 Stanovení politických cílů může být ovšem stejně tak ponecháno bez 

formálního vymezení s tím, že toto stanovení spadá do pravomoci centrální banky 

(nezávislé instituce) nebo vlády. Volba politických cílů vládou by ovšem popírala 

koncepci politické nezávislosti centrální banky. Implikací postulátu politické 

nezávislosti centrální banky by teoreticky mělo být, že politické cíle kvantifikuje 

sama centrální banka bez jakéhokoliv omezení nebo ovlivnění ze strany vlády. 

Jednalo by se tedy via facti o emancipaci určité výseče politického rozhodování z 

(originární) působnosti vlády jako centra politické moci do působnosti organizačně 

nezávislé instituce, která není vázána pokyny exekutivy a činí politická rozhodnutí 

nezávisle na politickém rozhodování vlády. Z hlediska odpovědnosti centrální banky 

musí být ovšem problém nahlížen reverzním způsobem: Výše nastíněná koncepce 

staví centrální banku (resp. jinou instituci, která by disponovala srovnatelným 

postavením) mimo společenskou kontrolu, zatímco stanovení politických cílů vládou 

odpovídá principům zastupitelské demokracie.216 V literatuře bylo identifikováno 

několik klíčových opcí, jejichž cílem je vytvoření mechanismů politické odpovědnosti 

centrální banky. Tato řešení jsou analogicky aplikovatelná i na jiné politicky 

nezávislé instituce:  

• Klíčovou opcí se jeví oddělení nezávislosti cílové (goal independence) 

a nezávislosti instrumentální (instrumental independence). Cílová nezávislost ve 

smyslu pravomoci centrální banky stanovovat politické cíle implikuje vyšší nároky 

na zabezpečení mechanismů politické odpovědnosti ve vztahu k legislativě, resp. 

přímo ve vztahu k voličům. Naopak instrumentální nezávislost umožňuje nastavit 

optimální míru nezávislosti při dostatečné míře její odpovědnosti a přenesení finální 

politické odpovědnosti na demokraticky volené zastupitele.217  

• Uvedenou distinkci cílové a instrumentální nezávislosti jiných institucí, než 

jsou centrální banky, je možné ilustrovat na aktuálním vývoji v oblasti výkonu státní 

správy v energetických odvětvích ve Slovenské republice. Podle právní úpravy z r. 

2001 disponovala Regulačná rada Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

pravomocí v oblasti stanovování rozsahu regulační politiky s tím, že vláda hrála při 

tvorbě regulační politiky (prostřednictvím ministerstva hospodářství) v zásadě 

                                                 
 
216 Kvizda, M.: Nezávislost vs. odpovědnost evropské centrální banky – existuje 

řešení? Politická ekonomie, Roč. 53, 2005, č. 5, s. 620.  
 

217 De Grauwe, P.: Economics of Monetary Union, 5. ed, Oxford University Press, 
Oxford 2003, s. 174 – 179.  
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jenom konzultativní roli.218 219 Tato situace se změnila v důsledku změny právní 

úpravy v r. 2007 s tím, že regulační politika je sice i nadále navrhovaná regulační 

radou, ministerstvo ji ovšem odsouhlasuje s ohledem na energetickou politiku 

státu.220 Citlivost problematiky odstínění cílové nezávislosti od nezávislosti 

                                                 
218 Srov. znění § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach ve znění do 15. března 2007:   
(2) Regulačná rada vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné 

obdobie, ktorého súčasťou je aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu 
vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží predseda regulačnej rady do 15. marca 
kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zároveň ho uverejní na svojej internetovém stránke. 
Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky a svoj posudok 
zašle predsedovi regulačnej rady do 15. apríla. 

(3) Predseda regulačnej rady posudok ministerstva podľa odseku 2 aj s návrhom na 
stanovisko regulačnej rady k tomuto posudku z hľadiska rozsahu cenovej regulácie a 
spôsobu vykonávania cenovej regulácie předloží na rokovanie regulačnej rady. Regulačná 
rada po prerokovaní posudku ministerstva a stanoviska predsedu regulačnej rady rozhodne 
o rozsahu cenovej regulácie a spôsobe vykonávania cenovej regulácie na nasledujúce 
regulačné obdobie. 

(zvýraznil autor).  
 
219 Regulace je v § 2 odst. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

definována jako:  
c) reguláciou (se rozumí – pozn. autora) zabezpečenie nediskriminačného a 

transparentného výkonu činností v sieťových odvetviach, uplatnenie regulačných opatrení 
zameraných na znižovanie rizík porušovania pravidiel hospodárskej súťaže zneužitím 
dominantného postavenia na trhu s tovaroma službami tak, aby sa chránili práva a 
povinnosti oprávnených odberateľov a domácností, ako aj ukladanie a kontrola 
informačných povinností o podmienkach výroby a dodávky tovaru a služieb vrátane 
informačných povinností o ich vplyve na životné prostredie; regulácia zahrnuje aj 
uplatňovanie opatrení na zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov 
a služieb, opatrení na ochranu spotrebiteľov a opatrení na ochranu oprávnených záujmov 
držiteľov povolení a osvedčení na vykonávanie činností v sieťových odvetviach, ako aj 
opatrení na dosiahnutie primeranej návratnosti ich investícií. 

 
220 Srov. znění § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach ve znění po 15. března 2007:   
(2) Rada pre reguláciu vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné 

obdobie, ktorého súčasťou je aj zhodnotenie predchádzajúceho regulačního obdobia z 
pohľadu dosiahnutej transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh, zhodnotenie 
potreby ďalšej regulácie, ako aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu 
vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží Rada pre reguláciu do 15. marca 
kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie ministerstvu a Ministerstvu životného 
prostredia Slovenskej republiky a súčasne ho uverejní na internetovej stránke 
úradu.Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky; 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdi súlad tohto návrhu so 
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instrumentální a otázky zásahů vlády jako centra politické moci do procesu 

rozhodování „nezávislých správních orgánů“ je možné demonstrovat na skutečnosti, 

že výše uvedená nová slovenská právní úprava221 vedla během svého schvalování (i 

ex post) k široké diskusi ohledně politického zasahování do „nezávislého“ postavení 

regulačního orgánu.222 223 

• Další v literatuře diskutovanou opcí je vymezení politických cílů, které bude 

nezávislá instituce ve své činnosti prosazovat, a to na základě dohody mezi ní 

a vládou jako centrem politické moci.224 Instrumentální nezávislost instituce by byla 

i v rámci této opce plně zachována. Stanovení politických cílů a jejich kvantifikace by 

tedy nebyly výlučně v rukou ani vlády, ani nezávislé instituce. Tento model má za cíl 

vyhnout se negativům, která přinášejí oba možné extrémy vztahových konstelací: 

instituce zcela závislé na politické moci a instituce, které se politicky nikomu 

nezodpovídají.225 V rámci nastíněného modelu vyvstává otázka, jak postupovat 

                                                                                                                                                                         
zámermi vodohospodárskej politiky a svoje stanovisko zašle ministerstvu do 15. apríla 
bežného kalendárneho roka. Ak je návrh v súlade so zámermi energetickej politiky a 
zámermi vodohospodárskej politiky, ministerstvo návrh odsúhlasí a oznámi to úradu do 30. 
apríla kalendárneho roka. 

(3) Rada pre reguláciu na základe odsúhlasenej regulačnej politiky ministerstvom 
schváli rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie do 31. mája 
kalendárneho roka. Rada pre reguláciu informuje o rozsahu cenovej regulácie a o spôsobe 
vykonávania cenovej regulácie Národnú radu Slovenskej republiky najneskôr do 15. júna 
kalendárneho roka. 
 

221 Zákon č. 107/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o 
regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v účinnosti od 15. 
března 2007). 

 
222 Diskuse se ovšem pohybovala spíše v rovině politické, případně ekonomické: srov. 

např.: Kořan, M.: Slovensko rok po volbách: úspěšná vláda, nebo úspěšná země? 
Mezinárodní politika, Roč. 31, 2007, č. 9, s. 26. Na tuto diskusi reagoval z pohledu práva 
také autor této studie: Nezávislé regulačné orgány (?) Justičná revue, Roč. 60, 2008, č. 2, s. 
165 – 187.  
 

223 V průběhu parlamentní diskuse při přijímání výše uvedené nové právní úpravy 
regulace síťových odvětví na Slovensku se (z řad opozičních poslanců) objevily také výtky 
ohledně rozporu navrhované právní úpravy s požadavky nezávislosti regulačního orgánu 
v evropském komunitárním právu. Tomuto problému se bude věnovat část 5 § 6 
předkládané práce.  
 

224 Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 
odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 189 – 191.  
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v případě, že ke konsenzu mezi vládou a nezávislou institucí nedojde. Jedním 

z řešení nastíněného problému je stanovení politických cílů jiným ústavním orgánem 

jako arbitrem (Senát, Ústavní soud, prezident republiky atd.).226 

• Konečně existují i názory, že zabezpečení politické odpovědnosti centrální 

banky by mělo být realizováno tím, že funkcionáři banky budou voleni na politickém 

základě, tj. budou jmenováni vládou při současné garanci instrumentální 

nezávislosti této instituce. Politická odpovědnost by v tomto případě byla realizována 

ve formě odpovědnosti funkcionářů vůči vládě – a přeneseně vůči voličům spolu 

s vládou – za hospodářskou politiku jako celek.227  

 

§  4.   SHRNUTÍ  

 
 Cílem této části předkládané práce byla analýza a vzájemné vymezení pojmů 

funkční a politické nezávislosti. Její závěry je možno shrnout do následujících bodů: 

• Terminus technicus „nezávislý správní orgán“ může mít v závislosti na autorovi 

této výpovědi různé diferentní obsahy. Mluví-li se o „nezávislosti“ správních orgánů, 

je možné pod tímto pojmem chápat nezávislost ve smyslu funkčním, nezávislost ve 

smyslu politickém, anebo kombinace uvedených významů. Stěžejní pro posouzení 

toho, v jakém významu – a jestli vůbec – je možno mluvit o nezávislém postavení 

dotčeného správního orgánu, je relevantní právní úprava (včetně ústavněprávních 

postulátů ohledně organizace výstavby státní správy). 

                                                                                                                                                                         
225 Pro model stanovení politických cílů na základě dohody jsou uváděny následující 

argumenty: Prvním argumentem je, že budou-li politické cíle zadávány na základě dohody 
mezi nezávislou institucí a vládou, bude politická garnitura “autoregulována” vědomím, že 
měnově politický cíl je částečně “jejich”. Stanovování politických cílů na základě konsenzu s 
vládou může být výhodné i pro nezávislou instituci, která pak na sebe nebere ohromnou tíži 
rozhodnutí, jaký cíl má být stanoven. Druhým argumentem je, že stanovení politických cílů 
na základě konsenzu mezi nezávislou institucí a vládou bude spíše odpovídat společenským 
preferencím, než kdyby si měnově politický cíl stanovovala nezávislá instituce, nebo vláda 
samostatně. Srov.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 
odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 189 – 191.  

 
226 Je možné poukázat na skutečnost, že tato opce byla podrobena kritice kvůli riziku 

politických tlaků při rozhodování těchto ústavních institucí. Ilona Bažantová a Marek 
Loužek navrhují jako možnou alternativu institucionální pojistku ve formě “nezávislého 
rozhodce” (tak, jako tomu bylo v prvorepublikové právní úpravě Národní banky 
Československé). Je ovšem otázkou, zdali by tato opce nebyla jenom de facto perpetuací 
problému “nezávislosti”, protože stejně jako v případě nezávislé instituce by bylo zapotřebí 
vyřešit i mechanismy politické odpovědnosti “nezávislého rozhodce.”  

 
227  Kvizda, M.: Nezávislost vs. odpovědnost evropské centrální banky – existuje 

řešení? Politická ekonomie, Roč. 53, 2005, č. 5, s. 620.  
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• Nezávislost ve smyslu funkčním znamená nepodjatost, nestrannost, neutralitu 

výkonu státní správy. Státní správa prosazuje zájem veřejný, a nikoliv zájem 

soukromý. Správní orgán příslušný pro výkon státní správy v určité oblasti, resp. pro 

vedení správních řízení s určitými subjekty, je povinen tak činit bez vázanosti na 

jednotlivé zainteresované subjekty soukromého práva. Právní řád dále zná v zásadě 

celou řadu instrumentů, které mají za cíl zabezpečit nestranné rozhodování 

správních orgánů. Vedle explicitního zakotvení principu nestrannosti 

v procedurálních předpisech správních řízení se jedná o pravidla směrující 

k zamezení konfliktu zájmů, vyloučení podjatých osob atd. 

• Nezávislost ve smyslu funkčním má specifické konotace v těch případech, kdy 

požadavek nestrannosti implikuje nutnost předcházet možným konfliktům širšího 

spektra zájmů.228 Jedná se typicky o nové administrativní agendy, které vyžadují 

specifickou míru separace od mocenského centra, tj. status obdobný soudům, ale 

charakter svěřených úkolů vylučuje, aby je vykonávaly skutečně nestranné 

a nezávislé soudy.229 Jedná se např. o následující oblasti:  

 

• Oblast měnové politiky, úvěrování schodku státního rozpočtu, přímá monetizace 

veřejného dluhu.  

• Oblast kontroly hospodaření s majetkem státu, kontrola plnění státního rozpočtu.  

• Oblast veřejnoprávního vysílání.  

• Oblast ochrany osobních údajů.  

• Oblast regulovaných odvětví (energetika, telekomunikace, železniční doprava atd.) 

 

(výčet není taxativní) 

 

• Nezávislost ve smyslu nezávislosti politické má do značné míry odlišný obsah 

od výše uvedené nezávislosti funkční. Jedná se o konstrukci, která byla v průběhu 

uplynulých desetiletí prosazena v oblasti centrálního bankovnictví. Politická 

nezávislost znamená nevázanost orgánu pokyny vlády jako ústředního orgánu moci 

výkonné a politického centra, resp. nevázanost pokyny nadřízeného správního 

orgánu. Zatímco postulát funkční nezávislosti správního orgánu je možno zařadit 

mezi základní zásady organizace státní správy a jejich externí činnosti, je politická 

nezávislost koncepcí, která je hierarchicky organizované státní správě cizí.  

                                                 
 

228 Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. in: Ve službách práva. Sborník k 10. výročí 
založení pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 
2003, s. 93. 
 

229 Maître, G.: Autorités administratives indépendantes: l'état des lieux, R.S.A., La 
documentation Française, No. 330, avril 2007, s. 21 – 22.  
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• Mechanismy zabezpečení politicky nezávislého postavení centrálních bank 

mohou posloužit jako měřítko v případech, kdy existuje požadavek na vytvoření, 

resp. upevnění (statutárně) politicky nezávislého postavení určité instituce. Evaluace 

mechanismů, vedoucích (resp. nevedoucích) k zabezpečení politicky nezávislého 

postavení centrálních bank vedla k závěrům, které je možno grosso modo shrnout do 

následujících bodů:  

 

• Je nutno rozlišovat mezi nezávislostí instituce de iure (tzv. statutární nezávislost) 

a nezávislostí instituce de facto (tj. nezávislost instituce v její reálné činnosti, která je 

označována i jako „politická citlivost“ instituce). Ačkoliv mohou být legislativou 

mechanismy nezávislosti dotčené instituce v nejvyšší možné míře zajištěny, může být 

činnost instituce v realitě ovlivňována zájmy politického spektra, resp. jiných 

zainteresovaných skupin v mnohem intenzivnější míře, než je tomu u institucí s nižší mírou 

statutární nezávislosti.  

 

• Dále je nutno rozlišovat mezi pravomocí instituce stanovovat cíl určité (např. 

monetární, cenové, soutěžní atd.) politiky (tzv. goal independence) a množinou nástrojů 

sloužících k jeho realizaci (tzv. instrumental independence).  

 

• Míra a charakter statutární politické nezávislosti je závislá na řadě mechanismů, 

zakotvených v platné legislativě. K těmto mechanismům patří zejména:  

1. právní úprava institucionální nezávislosti, tj. vymezení mechanismů vztahů dotčené 

instituce a vlády jako centra politické moci: vymezení působnosti, řešení možných konfliktů 

a rozporů, existence, resp. absence hierarchické struktury, možnost měnit, resp. rušit 

rozhodnutí dotčené instituce atd.,  

2. právní úprava osobní nezávislosti, tj. vymezení mechanismů uplatňovaných při 

jmenování předsedy (v případě monokratické povahy dotčené instituce), resp. členů komise 

(v případě kolegiální povahy dotčené instituce), vymezení funkčního období, vymezení 

důvodů pro odvolání funkcionáře v průběhu funkčního období, mechanismy zajišťující 

inkompatibilitu funkcí a zamezující střet zájmů, stanovení omezení po ukončení funkčního 

období atd.,  

3. právní úprava rozpočtové nezávislosti, tj. vymezení mechanismů vedoucích 

k zabezpečení nezávislosti finanční a prostředkové (např. participace instituce na 

navrhování a sestavování rozpočtu atd.). 

 

• Má-li být takováto koncepce v praxi realizována, musejí být nejprve vyřešeny 

závažné otázky ústavněprávního postavení, demokratické legitimity a politické 

odpovědnosti takovýchto nezávislých správních orgánů. Inkorporace modelu 

statutární politické nezávislosti je v zahraniční literatuře považována za 

institucionální reakci na selhání politického procesu v demokratické společnosti.230 
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Zvyšování politické nezávislosti určité instituce představuje přesun části 

rozhodování o politických cílech mimo sféru standardních politických procesů. 

Stejně jako v případě evaluace mechanismů politické nezávislosti centrálních bank, 

i v oblasti jejich politické odpovědnosti je možné učinit několik obecných závěrů, 

které mohou v zásadě najít uplatnění i při analýze postavení jiných politicky 

nezávislých institucí:  

 

• Moc výkonná nemůže být vůči jednotlivým fyzickým a právnickým osobám 

vykonávána bez toho, aby byl stanoven mechanismus politické odpovědnosti za takovéto 

jednání. Mechanismům politické odpovědnosti podléhá vláda jako centrum politické moci. 

Stejně by těmto mechanismům měly podléhat i ty instituce, které jsou pověřeny výkonem 

správy a nejsou přitom hierarchicky podřízeny vládě (statutárně politicky nezávislé 

instituce/orgány).   

 

• Politickou odpovědností statutárně  politicky nezávislé instituce se rozumí vztah této 

instituce vůči orgánu, který na ni pravomoc provádět měnovou politiku jako výseč 

hospodářské politiky delegoval (pozitivní vymezení politické nezávislosti). Za tento orgán je 

považován zákonodárný sbor, tj. parlament, který prostřednictvím právní úpravy vymezil 

působnost centrální banky v určité specifické oblasti. 

 

• Charakter a obsah výše vymezeného vztahu je závislý na řadě mechanismů, 

zakotvených v platné legislativě. K těmto mechanismům patří zejména:  

 

1. způsob jmenování a odvolávání předsedy nezávislé instituce (v případě její 

monokratické povahy), resp. členů komise (v případě kolegiální povahy nezávislé instituce) 

orgánem legislativy, resp. způsob rozdělení těchto oprávnění mezi legislativu a exekutivu, 

2. interpelace funkcionářů nezávislé instituce v legislativním sboru,   

3. předpoklady pro změnu stávající právní úpravy nezávislé instituce legislativním 

sborem, 

4. pravomoc legislativy zrušit rozhodnutí nezávislé instituce a vymezení podmínek pro 

takovéto jednání, 

5. pravomoc legislativy udělovat  nezávislé instituci závazné pokyny, 

6. zveřejňování zápisů z jednání orgánů nezávislé instituce.  

                                                                                                                                                                         
230 Např.: Collet, M.: La création des autorités administratives indépendantes : 

symptôme ou remède d'un État en crise ? R.S.A., La documentation Française, No. 330, 
avril 2007, s. 1 – 27; Lehofer, H., P.: Spezifische Probleme unabhängiger 
Kollegialbehörden, in: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.): Entstaatlichung – 

Gefahr für den Rechtsstaate, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2002, s. 208 – 212; 
Longobardi, N.: Les autorités administratives indépendantes, laboratoires d'un nouveau 
droit administratif, Petites Affiches 30. et 31. 8. 1999, s. 4 – 16; 6 – 10; 10 – 16. 
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• Politická odpovědnost nemůže být zaměňována s transparencí (negativní vymezení). 

Stejně tak nemůže být požadavek politické odpovědnosti centrální banky marginalizován 

s poukazem na její transparentnost. Zatímco politická odpovědnost je realizována právně 

zakotvenými mechanismy vztahů centrální banky k moci zákonodárné, nejvyšším 

kontrolním úřadům, resp. k moci soudní, spočívá transparence v jednostranném toku 

informací přesněji nedefinovanému okruhu příjemců, přičemž nejsou stanoveny 

mechanismy ověřování těchto údajů, resp. poskytování zpětné vazby.  

 

• Klíčovou otázkou pro vymezení vztahů politické odpovědnosti je stanovení prostoru, 

ve kterém může nezávislá instituce stanovovat a kvantifikovat politické cíle. Stanovení, 

stratifikace a definice těchto politických cílů mohou být: 

1. zakotveny přímo v právním předpise, což problém staví do značné míry mimo diskusi 

a politický vliv vlády, 

2. v pravomoci vlády jako centra politické moci, přičemž nezávislá instituce disponuje 

tzv. instrumentální nezávislostí,  

3. předmětem diskuse mezi vládou a nezávislou institucí, a to za garance instrumentální 

nezávislosti této instituce,  

4. v pravomoci nezávislé instituce, což má za následek emancipaci určitého sektoru 

politického rozhodování z (originární) pravomoci vlády a následně zvýšenou potřebu 

garantování politické odpovědnosti prostřednictvím výše nastíněných mechanismů.  

 

• Následující části této publikace se budou věnovat analýze jednotlivých faktorů, 

které vedou ke zřizování institucí, jež je možno označit jako statutátně politicky 

nezávislé správní orgány. V návaznosti na závěry této části se následující text 

soustředí na analýzu těch faktorů, které jednotlivé státy vedou ke zřizování na vládě 

nezávislých orgánů, a dále na mechanismy, které jsou při zřizování těchto orgánů 

v rámci legislativních úprav aplikovány. V návaznosti na tyto části studie budou 

zároveň identifikovány ty případy, kdy se dá očekávat nutnost zřízení a garance 

statutárně politicky nezávislých institucí a navrženy mechanismy, které bude možné 

použít za účelem splnění těchto závazků.   
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3.    Independent regulatory authorities v USA  

 
 

 

Důvody pro analýzu amerických modelů independent regulatory authorities 
v souvislosti s problematikou nezávislých správních orgánů;  Historické 
konsekvence vzniku independent regulatory authorities ve Spojených státech; 
Interstate Commerce Act a Interstate Commerce Commission 1887; Vývoj 

v průběhu programu New Deal; Proces tzv. deregulace v průběhu 70. let; 
Regulatory capture; Existujicí independent regulatory authorities a jejich stěžejní 

rysy v dnešní americké právní úpravě; Proces ovlivňování evropských právních 

úprav a limity aplikovatelnosti amerických koncepcí; Identifikace klíčových 

aplikovatelnych  mechanismů;  Kritika amerických modelů; Shrnutí.   
 
 
 
§  1.   ÚVOD 

 

 Je hned několik dobrých důvodů, proč jsou v souvislosti s existujícími 

požadavky nezávislosti správních orgánů v literatuře analyzovány americké modely 

„independent regulatory authorities.“231 232 Tyto důvody lze strukturalizovat 

následovně:  

• Spojené státy americké jsou historicky považovány za kolébku koncepce 

„nezávislých regulačních orgánů.“233   

                                                 
 
231 Srov. např.: Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2e éd., Paris: 

Montchrestien, 1994, s. 19 – 22; Majone, G.: Managing Europeanisation: The European 
Agencies, in: Peterson, J.; Shackleton, M. (Eds.): The institutions of the European Union. 
Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 190 – 192; Prechal, S.; van Rijswick, M.: 
Supervision and supervisory authorities: A few intruductory remarks. Utrecht Law 
Review, Roč. 2, 2006, č. 1, s. 1 – 5. 
 

232 Zajímavou analýzu vlivu amerických modelů independent regulatory authorities 
obsahuje studie Yataganas, X., A.: Delegation of Regulatory Authority in the European 
Union: The relevance of the American model of Independent Agencies. Jean Monnet Paper, 
New York School of Law 2001. 
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• Americké modely „independent regulatory authorities“ obsahují specifické 

mechani-smy, které již dlouhodobě ovlivňují evropské právní řády při řešení 

specifických problémů a při hledání nových způsobů výkonu veřejné správy.234 Tyto 

specifické mechanismy slouží např. k úpravě vztahu dotčeného orgánu k vládě jako k 

centru politické moci, stejně jako k úpravě vztahu k regulovaným subjektům, 

mechanismy řešení sporů, rozhodování ve formě kolegiálního orgánu atd.235 

• Existence těchto modelů ve Spojených státech vedla v průběhu uplynulých 

desetiletí k procesu jejich reforem a také k rozsáhlé analýze jednotlivých aspektů 

fungování těchto modelů v reálné ekonomice. Poznání těchto zkušeností 

s praktickým fungováním amerických modelů umožňuje stanovit, kde jsou limity 

aplikace těchto modelů do národních právních řádů.  

 Z výše uvedených důvodů bude v této části nastíněn model státní správy 

prostřednictvím tzv. nezávislých správních orgánů (independent regulatory 

authorities, IRA). Hned na úvod je přitom zapotřebí poukázat na skutečnost, že 

uvedený model je produktem specifického ekonomického vývoje, ústavněprávní 

konstelace a pojetí státní moci ve Spojených státech amerických. Je tedy nutno 

striktně odlišovat existující americké modely od těch orgánů v jiných státech, které 

bychom mohly s přihlédnutím k jejich určitým specifikům označit jako „nezávislé 

správní orgány.“ Přenositelné jsou totiž v zásadě jen určité mechanismy, 

prostřednictvím kterých je garantována specifická míra kvality výkonu státní 

správy.236 Z těchto důvodů bude v této části věnován prostor jakobjasnění 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
233 Srov.: Zwart, T.: Independent regulatory agencies in the US, in: Zwart, T.; Verhey, 

L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law. Ius Commune Europaeum № 42, 
Intersentia, Antwerp 2003, s. 4.  

 
234 Srov.: Eisenblätter, T.: Regulierung in der Telekommunikation. Zum Begriff der 

Regulierung im TKG unter besonderer Berücksichtigung der Regulierung durch 
independent Agencies in den USA. Europäische Hochschulschriften. Peter Lang Verlag, 
Frankfurt am Main 2000, s. 34 – 45.  
 

235 Srov.: Rønne, A.: Alternative approaches to regulatory agency structures and 
powers Eastern and Western Europe. Journal of Energy and Natural Resources Law and 
Policy, Roč. 15, 1997, č. 1, s. 41 – 45; Schneider, J.: Flexible Wirtschaftregulierung durch 
unabhängige Behörden im deutschen und britischen Telekommunikationsrecht, ZHR, Roč. 
164, 2000, č. 5 – 6, s. 513 - 520.  

 
236 Srov.: Davis, M., H.: L' expérience américaine des independent regulatory 

commissions, in: Colliard, C., A.; Timsit, G. (Eds.): Les autorités administratives 
indépendantes, PUF, Paris 1989, s. 20 – 22.  
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historických konotací vzniku amerického modelu, tak i analýze stěžejních rysů 

existující právní úpravy ve Spojených státech amerických, a stejně tak kritice těchto 

modelů.  

 
§  2.   HISTORICKÉ KONSEKVENCE VZNIKU IRA V USA 

 

A)   Koncepce independent regulatory authorities a tzv. Grange 

Movement 

 

 Původ americké koncepce independent regulatory authorities sahá do 2. 

poloviny 19. století.237 Jedná se o období, které pro vývoj struktur amerického 

správního práva sehrálo zcela klíčový význam. Stalo se tak z toho důvodu, že původní 

koncepce státní správy, založená na politických zásadách laisser faire, již více 

neodpovídala potřebám hospodářského života.238  Předmětem diskuse se stala 

zejména problematika cenové regulace v železniční dopravě a otázka odpovídající 

konstrukce výkonu státní správy v oblasti hospodářské soutěže v tomto odvětví.239  

 V průběhu tzv. období cenových válek mezi jednotlivými podnikateli v oblasti 

železniční dopravy došlo v 80. letech 19. století ve Spojených státech ke strmému 

poklesu cen železniční dopravy na dlouhých linkách. Tento vývoj kulminoval v r. 

1885, kdy cestovní lístek na 140 km dlouhou vzdálenost z New Yorku do Chicaga stál 

jeden americký dolar. Nastíněný vývoj měl pak za následek, že železniční společnosti 

si ztráty kompenzovaly neúměrným zvyšováním cen dopravy na místních linkách.240 

Nespokojenost veřejnosti s činností americké státní správy v této oblasti vedla mimo 

jiné k aktivitě vlivného zemědělského zájmového seskupení, tzv. Grange Movement, 

které ve státech Illinois, Wisconsin, Minnesota a Iowa dosáhlo vydání nové 

                                                                                                                                                                         
 
 
237 Zwart, T.: Independent regulatory agencies in the US, in: Zwart, T.; Verhey, L. 

(Eds.): Agencies in European and Comparative Law. Ius Commune Europaeum № 42, 
Intersentia, Antwerp 2003, s. 5 – 9.  
 

238 Srov.: Samuelson, P.; Nordhaus, W.: Ekonomie, Nakladatelství Svoboda, Praha 
1995, s. 758 – 759.  

 
239 Kühne, K.: Die Regulierungsdebatte in den USA in ihrer Bedeutung für die 

Bundesrepublik Deutschland. in: Thiemeyer, T. (Hrsg.): Öffentliche Bindung von 
Unternehmen (Beiträge zur Regulierungsdebatte). Nomos Verlag, Baden Baden 1983, s. 
100 – 103. 

 
240 Lepsius, O.: Verwaltungsrecht unter dem Common Law. Amerikanische 

Entwicklungen bis zum New Deal. Verlag Mohr Siebeck, Thübingen 1997, s. 87 – 89.  
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legislativy pro oblast regulace cen dopravy obilí.241 Jedním z legislativních výstupů 

těchto procesů bylo zřízení Illinois Railway Commission v r. 1869,242 tj. komise, 

která byla později právní vědou označena za první independent regulatory autority. 

Její působnost se ovšem omezovala na území státu Illinois. Teprve po rozhodnutí 

Nejvyššího soudu USA ve věci Wabash Railroad v. Illinois, dle kterého jednotlivé 

státy nedisponovaly působností v oblasti regulace cen za mezistátní přepravu zboží, 

se zákonodárná aktivita přesunula na federální rovinu. Pravomoci, kterými 

disponovala Illinois Railway Commission, se staly předobrazem pro federální 

Interstate Commerce Commission zřízenou v roce 1887.243  
 

B) Interstate Commerce Act 1887 a Interstate Commerce 

Commission 

 
 Vývoj regulace cen ve Spojených státech byl složitý.244 Interstate Commerce Act 

1887 přiznával Interstate Commerce Commission působnosti v oblasti stanovování 

tarifů za železniční přepravu, následující desetiletí byla ovšem vyplněna spory o 

rozsah pravomocí tohoto nově zřízeného orgánu. Teprve po přijetí řady navazujících 

právních předpisů (Hepburn Act 1906, Commerce Court Act 1910, Mann-Elkins Act 

1910 und Transportation Act 1920) doznala konstrukce Interstate Commerce 

Commission podoby takové instituce, kterou dnešní americké Administrative Law 

označuje termínem independent regulatory autority.  

 Je třeba přitom vzít v úvahu, že se nejednalo o proces dopředu plánovaný: např. 

jenom v letech 1887 – 1910 byla jednotlivá ustanovení Interstate Commerce Act 

                                                 
 
241 Buck, J.: The Granger Movement: A study in Agricultural Organisation and its 

Political, Economic and Social Manifestations 1870 – 1880. University of Nebraska Press, 
Lincoln 1963, s. 53 – 63.  
 

242 Právní úprava železniční přepravy ve státě Illinois přiznávala železniční komisi také 
působnost v oblasti regulace tarifů za přepravu zboží po železnici, zatímco obdobné správní 
orgány v jiných amerických státech (zejména na Východním pobřeží) takovou působností 
nedisponovaly. Právní úprava těchto států spočívala spíše v modelu samoregulace. Srov.: 
Lepsius, O.: Verwaltungsrecht unter dem Common Law. Amerikanische Entwicklungen bis 
zum New Deal. Verlag Mohr Siebeck, Thübingen 1997, s. 74 – 76.  

 
243 Geck, W., K.: Übertragung rechtsetzender Gewalt in den Vereinigten Staaten von 

Amerika, in: Ganzer, W., E.; Einbeck, W.: Die Übertragung rechtsetzender Gewalt im 
Rechtsstaat. Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten, Frankfurt am Main 1952, 
s. 236 – 237.  
 

244 Srov.: Poole, K.; Rosenthal, H.: The enduring nineteenth – century battle for 
economic regulation: The Interstate Commerce Act revisited. Journal of Law and 
Economics, Roč. 36, 1993, č. 2, s. 837 – 860.  
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novelizována a změněna více než 7krát. Proces vytvoření prvního federálního 

„nezávislého regulačního orgánu“ je proto popisován spíše jako legislativně politické 

úsilí o nalezení rovnováhy mezi konstrukcí do té doby existujících správních orgánů 

a aktuálními potřebami výkonu státní správy.245 Výsledkem výše nastíněného 

procesu je americká koncepce výkonu státní správy prostřednictvím independent 

regulatory authorities (IRAs), které v sobě kumulují znaky imanentní orgánům 

moci výkonné, soudní246 a zákonodárné.247 248 

 Model výkonu státní správy prostřednictvím Interstate Commerce Commission 

byl právní vědou ve Spojených státech původně vnímán jako jistý druh anomálie, 

jako specifická výjimka z pravidla dělby moci. V průběhu desetiletí, následujících po 

zřízení komise, byla federální legislativou vytvořena celá řada podobných orgánů za 

účelem výkonu státní správy v jednotlivých sektorech hospodářství.249  

                                                 
 

245 Interstate Commerce Commission existovala až do svého zrušení prostřednictvím 
Interstate Commerce Commission Termination Act v roce 1995. Část pravomocí zrušeného 
orgánu přešla na Surface Transportation Board, který ovšem nepatří do skupiny  
independent regulatory authorities, protože je hierarchicky podřízen Federálnímu 
ministerstvu dopravy (Department of Transport). Srov.: Best, S.; Teske, P.; Mintrom, M.: 
Terminating the oldest living regulator: the death of the Interstate Commerce 
Commission. International Journal of Public Administration, Roč. 20, 1997, č. 12, s. 2067 – 
2096.  

 
246 Srov.: People ex rel. Central Park, North and East River R. Co. vs. Willcox, Court of 

Appeals of New York, 1909. 194 N. Y. 383, 87 N. E. 517. Abstrakt rozhodnutí je otištěn v díle 
Stason, B.: The Law of Administrative Tribunals. A Collection of Judicial Decisions, 
Statutes, Administrative Rules and Other Materials for Use in Courses on Administrative 
Law. 2. Ed. Callghan and Co., Chicago1947, s. 60 – 62.  
 

247 Srov.: Village of Saratoga Springs vs. Saratoga Gas, Electric Light and Power Co., 
Court of Appeals of New York, 1908. 191 N. Y. 123, 83 N. E. 693. Abstrakt rozhodnutí je 
otištěn v díle Stason, B.: The Law of Administrative Tribunals. A Collection of Judicial 
Decisions, Statutes, Administrative Rules and Other Materials for Use in Courses on 
Administrative Law. 2. Ed. Callghan and Co., Chicago1947, s. 57 – 59.  

 
248 V této souvislosti je zajímavé poukázat na skutečnost, že v průběhu nastíněného 

vývoje nebyla objasnění povahy nově vznikající instituce věnována větší pozornost. V době 
přijetí Interstate Commerce Act 1887 byla nově zřízená komise považována za orgán moci 
výkonné. Dvacet let nato, po přijetí Mann-Elkins Act 1910, byla komise označována za orgán 
moci soudní. V této souvislosti bylo konstatováno, že postavení členů komise 
(commissioners) se blíží postavení soudců a že zřízením komise tak soudy via facti ztratily 
monopol v oblasti adjudikace. Srov.: Riegert, R.: Das amerikanische Administrative Law. 
Schriften zum Öffentlichen Recht. Bd. 50. Duncker und Humblot, Berlin 1967, 30 – 32.  
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C) Zřizování independent regulatory authorities v průběhu 

procesu New Deal  

 
 Budeme-li za klíčové identifikační znaky independent regulatory authorities 

považovat již výše zmíněnou kumulaci pravomocí exekutivy (zejména pravomocí 

kontrolní a sankční povahy), pravomocí soudních a legislativních, dále skutečnost, 

že tyto orgány se do značné míry vymykají konvenční hierarchické výstavbě státní 

správy a mají kolegiální charakter (commission), můžeme do skupiny prvních 

amerických IRAs zařadit následující orgány: v oblasti letecké a námořní dopravy se 

jednalo o Civil Aeronautic Board (1938) a Federal Maritime Administration 

(1936),250 v oblasti kapitálových trhů a bankovnictví o Federal Home Loan Bank 

Board (1932), Federal Deposite Insurance Corporation (1933) a Securities and 

Exchange Commission (1934), v oblasti síťových odvětví se jednalo o Federal Power 

Commission (1930),251 Energy Information Agency a o Atomic Energy Commission 

(1946)252 a v sektoru telekomunikací o Federal Communications Commission 

(1934).253 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že rozšíření mechanismů IRAs na federální úrovni 

je symptomatické především pro éru 30. let 20 století, kdy koncepce independent 

regulatory authorities našla své uplatnění v rámci legislativních počinů programu 

New Deal.254 Americkou vědou správního práva byly tyto nově zřizované instituce 
                                                                                                                                                                         

249 Srov.: Sharkansky, I.: Public Administration. Agencies, Policies and Politics. W. H. 
Friedman and Company, San Francisco 1982, s. 322 – 324.  
 

250 Federal Maritime Administration byla později proměněna ve Federal Maritime 
Commission.  

 
251 Později proměněna ve Federal Energy Regulatory Commission.  
 
252 Později proměněna v Nuclear Regulatory Commission.  
 
253 Kühne, K.: Die Regulierungsdebatte in den USA in ihrer Bedeutung für die 

Bundesrepublik Deutschland. in: Thiemeyer, T. (Hrsg.): Öffentliche Bindung von 
Unternehmen (Beiträge zur Regulierungsdebatte). Nomos Verlag, Baden Baden 1983, s. 
100 – 103.  

 
254 V ekonomii se rozlišuje mezi tzv. old styled regulation, která představuje zejména 

výkon státní správy ve formě regulace cen a regulace přístupu k zařízením, které představují 
přirozený monopol (dopravní a železniční infrastruktura, přenosové sítě elektrické energie 
atd.) a tzv. new wawe regulation, která se zaměřuje spíše na oblast ochrany spotřebitele. K 
otázkám vývoje americké státní správy v průběhu realizace programu New Deal srov.: 
Mason, A.; Beanley, W.: American Constitutional Law. Introductory Essays and Selected 
Cases. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1977, s. 210 – 212.  
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označovány jako sbory odborníků, a to s odůvodněním, že činnost těchto institucí se 

soustřeďuje zejména na oblasti, ve kterých se požadují zvláštní technické znalosti a 

kde je zapotřebí garantovat kontinuitu rozhodovacích procesů.255 Protože se 

mechanismy vztahů těchto institucí vůči jiným orgánům vymykají jak konvenční 

výstavbě hierarchicky organizované správy, která je ve Spojených státech tvořená 

ministerstvy (departments) a jim podřízenými orgány (označovanými jako 

authorities anebo agencies), tak i struktuře soudních institucí, byly ve vědě 

amerického správního práva diskutovány teorie o vytvoření čtvrté moci ve státě 

(fourth branch).256  
 

D) Proces tzv. deregulace v 70. letech a independent regulatory 

authorities  

 
 Proces vytváření independent regulatory authorities ve Spojených státech 

kulminoval v průběhu 70. let. Odhaduje se, že v roce 1978 bylo zhruba 15 % HDP 

Spojených států vyvořeno v odvětvích, ve kterých vykonávaly státní správu tyto 

instituce.257 Tyto pravomoci independent regulatory authorities byly ovšem ve 

značné míře omezeny v rámci tzv. deregulačního procesu v 70. a 80. letech. V 

souladu s ekonomickými postuláty Chicagské školy se v legislativě tohoto období 

prosadila tendence přenést rozhodování o určitých otázkách ze státu na síly volné 

hospodářské soutěže.  Airline Deregulation Act 1978 znamenal rozsáhlé odbourání 

cenové regulace a rigidních povolovacích mechanismů v sektoru civilního letectví.258 

                                                 
 

255 Srov.: Albert, G.: Stellung, Funktion und verfassungsrechtliche Problematik der 
independent regulatory commissions in den Vereinigten Staaten von Amerika. Schriften 
zum öffentlichen Recht Bd. 175. Ducker und Humblot, Berlin 1971, s. 23 – 25; Lepsius, O.: 
Verwaltungsrecht unter dem Common Law. Amerikanische Entwicklungen bis zum New 
Deal. Verlag Mohr Siebeck, Thübingen 1997, s. 69 – 72; Riegert, R.: Das amerikanische 
Administrative Law. Schriften zum Öffentlichen Recht. Bd. 50. Duncker und Humblot, 
Berlin 1967, s. 30 – 32.  
 

256 Linneweber, A.: Einführung in das US – amerikanisches Verwaltungsrecht. 
Kompetenzen, Funktionen und Strukturen der „Agencies“ im US – amerikanischen 
Verwaltungsrecht. Schriften zum internationalen und zum öffentlichen Recht. Bd. 2. 
Frankurt am Main 1994, s. 20 – 25. Srov. také: Majone, G.: The European Community. An 
„independent fourth branch of government?“ in: Brüggemeier, H. (Hrsg.): Verfassungen 
für ein ziviles Europa, Nomos Verlag, Baden Baden 1994. 
 

257 Mankiw, G.: Macroeconomics. Worth, New York 2007, s. 160 – 162.  
 

258 V rámci deregulačního procesu byl prostřednictvím Airline Deregulation Act 1978 
k 1. lednu 1985 zrušen také Civil Aeronautic Board (zřízený na základě Civil Aeronautics Act 
1938). 
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Omezení státních intervencí v sektoru železniční dopravy bylo realizováno 

prostřednictvím Staggers Rail Act 1980. Přijetí tohoto právního předpisu 

znamenalo současně dalekosáhlou modifikaci modelu výkonu státní správy v 

železniční dopravě, která se až do deregulačního procesu řídila principy zakotvenými 

v Interstate Commerce Act 1887. Obdobné legislativní procesy proběhly na základě 

Motor Carrier Act 1980 i v oblasti nákladní dopravy.  

 I přes nastíněné deregulační procesy hrají independent regulatory authorities i 

dnes ve Spojených státech důležitou roli při výkonu správy v celé řadě odvětví. 

V následujícím přehledu je uveden výčet existujících independent regulatory 

authorities na federální úrovni tak, jak je v současnosti uvádí oficiální prezentace 

Kongresu Spojených států amerických:259  

 

• Advisory Council of Historic Preservation (ACHP) 

• American Battle Monuments Commission  

• Board of Governors of the Federal Reserve System 

• Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

• Consumer Products Safety Commission (CPSC) 

• Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) 

• Federal Communication Commission (FCC) 

• Federal Election Commission (FEC) 

• Federal Energy Regulatory Commission (FERC) 

• Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer (FLC) 

• Federal Maritime Commission    

• Federal Mine Safety and Health Review Commission 

(FMSHRC) 

• Federal Retirement Thrift Investment Board (FRTIB) 

• Federal Trade Commission (FTC) 

• International Boundary and Water Commission 

• Merit System Protection Board (MSPB) 

• National Capital Planning Commission (NCPC) 

• National Commission on Libraries and Information Science 

(NCLIS) 

• National Council on Disability 

• National Indian Gaming Commission (NIGC) 

• National Labor Relations Board (NLRB) 

• National Mediation Board (NMB) 

• National Transportation Safety Board (NTSB) 

• Nuclear Regulatory Commission (NRC) 

• Nuclear Waste Technical Review Board (NWTRB) 

• Occupation Safety and Health Rwview Commission (OSHRC) 

• Postal Regulatory Commission (PRC) 

                                                 
 

259 Elektronická knihovna Kongresu Spojených států, dostupná na: https://www.loc.org . 
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• Railroad Retirement Board (RRB) 

• Securities and Exchange Commission (SEC) 

• United States International Trade Commission (USITC) 

• White House Commission on Aviation Safety and Security  

 

§  3.   STĚŽEJNÍ RYSY IRA V DNEŠNÍ AMERICKĚ PRÁVNÍ ÚPRAVÉ 

 
 Z výše uvedeného přehledu je patrné, že pod pojem independent regulatory 

authorities je ve Spojených státech řazena celá řada institucí, které jsou jinak 

označovány jako boards, commissions, councils atd. Teorie US Administrative Law 

v průběhu uplynulých desetiletí usilovala o identifikaci klíčových a jednotících 

charakteristických znaků těchto institucí, které jinak – jak je z výše uvedeného 

přehledu zřejmé – působí v nejrůznějších sektorech a oblastech. Cílem těchto snah je 

najít ty aspekty, které instituce typu independent regulatory authorities odlišují od 

jiných orgánů americké správy, tyto aspekty popsat a analyzovat.260 Následující 

odstavce se věnují stručnému nástinu závěrů, kterých bylo v této oblasti doposud 

dosaženo.  

 

A)   Postavení mimo hierarchicky organizované struktury státní 

správy 

 
 Jak již bylo zmíněno, pro americké independent regulatory authorities je 

charakteristické, že jsou zřizovány mimo konvenční hierarchicky organizovanou 

strukturu státní správy (moci výkonné).261 Independent regulatory authorities jsou 

zřizovány Kongresem Spojených států, přičemž jejich postavení a pravomoci jsou 

odvozovány ze zakládajícího právního předpisu (tzv. statutory derivation). Ani tento 

postulát ovšem neplatí bezvýjimečně a existuje celá řada případů, kdy vymezení 

postavení a pravomoci těchto institucí není striktně odvozováno od jejich statutu, ale 

zakládá se na extenzivním výkladu jeho ustanovení, a to v závislosti na aktuálních 

                                                 
 
260 Srov.: Linneweber, A.: Einführung in das US – amerikanisches Verwaltungsrecht. 

Kompetenzen, Funktionen und Strukturen der „Agencies“ im US – amerikanischen 
Verwaltungsrecht. Schriften zum internationalen und zum öffentlichen Recht. Bd. 2, 
Frankurt am Main 1994, s. 54 - 62; Sharkansky, I.: Public Administration. Agencies, Policies 
and Politics. W. H. Friedman and Company, San Francisco 1982, s. 322 - 344; Zwart, T.: 
Independent regulatory agencies in the US, in: Zwart, T.; Verhey, L. (Eds.): Agencies in 
European and Comparative Law. Ius Commune Europaeum № 42, Intersentia, Antwerp 
2003, s. 3 – 17.  
 

261 Existují ovšem i výjimky z tohoto pravidla. Např. Federal Energy Regulatory 
Commission tvoří součást (cabinet department) Fedrálního ministerstva energetiky 
(Department of Energy).  
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potřebách daného odvětví.262  Situace je dále komplikována tím, že Kongres zřizuje 

kolegiální orgány (commissions) a instituce označené jako „agentury“ (agencies) i 

v rámci hierarchicky organizované státní správy (jedná se o tzv. executive agencies), 

tj. podřizuje je příslušným ministerstvům, resp. jiným orgánům správy.263  

 Důsledkem tohoto výjimečného postavení independent regulatory authorities 

je, že tyto instituce nepodléhají rozhodnutím prezidenta Spojených statů, tj. hlavy 

moci výkonné, ani rozhodnutím jednotlivých ministerstev, ale jsou vázány 

kontrolními mechanismy přímo vůči legislativě, tj. americkému Kongresu.264 

Z tohoto pohledu je možné americké independent regulatory authorities 

klasifikovat jako statutárně politicky nezávislé orgány ve smyslu jejich 

nepodřízenosti exekutivě jako centru politické moci. Politická odpovědnost je 

zajištěna prostřednictvím jejich vztahu k legislativě, a to díky celé řadě mechanismů 

(řízení o odvolání členů komisí, interpelace, podávání každoročních zpráv o činnosti, 

finanční závislost na prostředcích vyhrazených legislativou atd.). Literatura uvádí 

následující tři hlavní mechanismy, jejichž prostřednictvím může americký Kongres 

ovlivňovat činnost independent regulatory authorities:265   

                                                 
 

262 Tyto tendence se přitom datují již od samotného počátku fungování těchto institucí. 

Srov.: Stason, B.: The Law of Administrative Tribunals. A Collection of Judicial Decisions, 

Statutes, Administrative Rules and Other Materials for Use in Courses on Administrative 

Law. 2. Ed. Callghan and Co., Chicago 1947, s. 13 – 16.  

 

263 Jako příklad je často uváděn vládní účetní dvůr Government Accountability Office, 
který byl zřízen na základě Budget and Accounting Act 1921. Tento orgán působí v oblasti 
kontroly vynakládání veřejných financí a je řízen Generálním kontrolorem Spojených států 
(Comptroller General of the United States). Generální kontrolor je jmenován prezidentem 
Spojených států se souhlasem Senátu na období 15 let a před uplynutím tohoto období může 
být zbaven funkce pouze v důsledku zvláštního trestního řízení (impeachement procedure), 
anebo na základě rezoluce (joint resolution) Kongresu.  V případě vymezení funkčního 
období Generálního kontrolora se jedná o vůbec nejdelší zákonem předepsané funkční 
období v rámci amerického právního řádu, jehož účelem je zabezpečit vysokou míru 
kontinuity činnosti účetního dvora a relativní nezávislost na změnách politického vedení 
státu. V této souvislosti je možné upozornit na skutečnost, že od založení účetního dvora v r. 
1921 se ve funkci generálního kontrolora vystřídalo pouze 7 funkcionářů. Srov.: Mansfield, 
H.: The Comptroller General: A study in law and practice of financial administration, 
Oxford University Press, Milford 1939, s. 30 – 56. 

 
264 Raadschelders, J: Administrative history of the United States: Development and 

State of the Art. A&S, Roč. 22, 2000, č. 5, s. 499 – 528.  
 

265 Zwart, T.: Independent regulatory agencies in the US, in: Zwart, T.; Verhey, L. 
(Eds.): Agencies in European and Comparative Law. Ius Commune Europaeum № 42, 
Intersentia, Antwerp 2003, s. 10 – 11.  
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• Protože všechny independent regulatory authorities jsou zřizovány na základě 

rozhodnutí Kongresu (statutory derivation), disponuje Kongres zároveň možností 

změnit pravomoci těchto institucí prostřednictvím změny jejich organického 

dokumentu. Příkladem může být postup Kongresu v r. 1972, kdy National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) vydala vyhlášku, kterou výrobcům 

automobilů uložila instalovat do každého vozu zvláštní zařízení zamezující 

nastartování automobilu ještě před zapnutím bezpečnostního pásu. Tento právní 

předpis se stal předmětem rozsáhlé kritiky, na kterou Kongres reagoval změnou 

organického předpisu NHTSA v tom smyslu, že vydávání předpisů uvedeného 

obsahu instituci nepřísluší.266 

• Congresional Review Act dále independent regulatory authorities ukládá 

předložit každý jimi vydaný právní předpis ke schválení Kongresu a teprve toto 

schválení je předpokladem účinnosti těchto právních předpisů. K zamítnutí 

navrhovaného předpisu došlo zatím jen jednou, a to začátkem r. 2001, kdy Kongres 

zamítl předpis původně směrující k úpravě podmínek na pracovištích za účelem 

redukce nemocí z povolání. Tento předpis byl navržen Occupation Safety and 

Health Administration a stal se předmětem široké kritiky zejména podnikatelských 

kruhů.  

• Mezi independent regulatory authorities a americkým Kongresem je vztah 

finanční závislosti. Kongres schvaluje rozpočet těchto institucí a může jej krátit, což 

se v reálu projevuje jako účinný nástroj ovlivňování a kontroly. Příkladem může být 

zkrácení rozpočtu National Labor Relations Board o 30 procent v r. 1992 po tom, co 

předseda této instituce učinil několik Kongresem neakceptovaných politických 

prohlášení.267 Tento druh zásahu ovšem předpokládá souhlas obou komor 

legislativního orgánu a také prezidenta Spojených států. 

 Dalším kontrolním mechanismem je soudní přezkum rozhodnutí independent 

regulatory authorities prostřednictvím standardního soudního řízení (srov. sub B).  
 

B)   Kumulace pravomocí legislativních, exekutivních a soudních  

 
 V americké vědě Administrative Law je za klíčový charakteristický znak 

independent regulatory authorities považováno to, že struktura pravomocí těchto 

                                                                                                                                                                         
 
266 Aman, A., C.: Administrative Law in a Global Era, Cornell University Press, Ithaca 

1992, s. 65 – 66.  
 

267 Flynn, J. : ‘Expertness for what ?’ the Gould years at the NLRB and the irrepresible 

myth of the ‘independent agency’, ALR, Roč. 52, 2002, č. 2, s. 498 – 499. 
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institucí není kompatibilní se striktní dělbou tří mocí, uplatňovanou v americkém 

ústavněprávním pořádku:268  

• Independent regulatory authorities disponují pravomocí vydávat abstraktní 

zavazné právní normy (regulations), které jsou srovnatelné s podzákonnou 

normotvorbou správních orgánů tak, jak je známa z kontinentálních právních 

systémů.269 Německý administrativista C. Fulda provedl obsáhlou komparaci, na 

jejímž základě došel k závěru, že koncepce amerických regulations má v zásadě 

totožné rysy s koncepcí německých podzákonných norem (Rechtsverordnungen). 

V obou případech je předpokladem pro vydání právního předpisu zákonné 

zmocnění, které má vymezit obsah a účel předmětné abstraktní právní normy. V 

americké, stejně jako v německé koncepci vydávání podzákonných právních 

předpisů může dojít ke zrušení zákonného zmocnění v případech, když tyto obsahují 

neurčité vymezení pravomoci vydat předmětný právní předpis, resp. neurčité 

vymezení jeho obsahu.270  

• Vedle pravomoci vydávat abstraktní právní předpisy je během posledních 

desetiletí stále více zdůrazňována činnost independent regulatory authorities, 

spočívající ve vydávání nezávazných doporučení. Jedná se o předpisy soft law, které 

sice nejsou právně vynutitelné, stále více se ovšem stávají podkladem alternativních 

řešení různých – standardními způsoby neuchopitelných – situací.  

•  Dalším druhem oprávnění, kterými americké independent regulatory 

authorities disponují, je pravomoc v oblasti rozhodování sporných záležitostí 

(adjudication).271 Celý komplex pravomocí independent regulatory authorities je 

                                                 
 

268 Obsáhlou analýzu této problematiky obsahoval již Final Report of the Attorney 
General´s Committee on Administrative Procedure 1941. Stason, B.: The Law of 
Administrative Tribunals. A Collection of Judicial Decisions, Statutes, Administrative 
Rules and Other Materials for Use in Courses on Administrative Law. 2. Ed. Callghan and 
Co., Chicago 1947, s. 44 – 46. 
 

269 Fulda, C., H.: Einführung in das Recht der USA. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden 
Baden 1966, s. 28 – 32. 
 

270 K tomuto závěru dospělo již v rozhodnutí Schechter Poultry Corp. vs. United States, 
295 U.S. 495 (1935), ve kterém se jednalo o pravomoci prezidenta Spojených států 
stanovovat pravidla v oblasti nekalosoutěžních jednání na základě  National Recovery Act. 
Na federální úrovni se přitom jednalo o vzácnou výjimku, na úrovni jednotlivých států jsou 
případy zrušení zákonného  zmocnění  častější. Srov.: Fulda, C., H.: Einführung in das Recht 
der USA. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 1966, s. 28 – 32. 
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v americkém správním právu označován termínem „quasi-judicial“: sem patří 

rozhodování o regulovaných cenách, povolovací řízení, kontrola spojování 

soutěžitelů atd. Tato rozhodnutí mohou být podrobena soudnímu přezkumu v řízení 

před U.S. Court of Appeals for the District of Columbia (D. C. Circuit Court).272  

 

C)   Institucionální aspekty: kolegiální charakter a způsob 

jmenování funkcionářů 

 
 K charakteristickým znakům amerických independent regulatory authorities 

dále patří jejich specifické institucionální uspořádání. V zásadě se jedná o orgány 

kolegiálního charakteru (commissions, boards, councils). Naopak tzv. executive 

agencies, tj. orgány, které jsou součástí hierarchicky uspořádané státní správy, mají 

v zásadě monokratický charakter. Tyto charakteristické znaky ovšem nemají žádný 

striktní ústavněprávní základ a Kongresu v zásadě nic nebrání v tom, aby vytvořil 

také nezávislou instituci monokratického charakteru.273 

 Za klíčový charakteristický znak independent regulatory authorities je 

považován mechanismus jmenování a odvolávání jejich funkcionářů 

(commissioners). Funkcionáře independent regulatory authorities jmenuje 

prezident Spojených států se souhlasem Senátu na fixní dobu, obvykle na 5 – 7 let. 

Kritériem při výběru funkcionářů je jejich nezávislost na zájmech regulovaného 

odvětví a jejich politická afiliace (existuje pravidlo, podle kterého nemohou být 

v 5členné komisi více než 3 členové jedné politické strany).  

 Nezávislost independent regulatory authorities dále spočívá ve specifické 

právní úpravě odvolávání jejich funkcionářů. Zatímco v případě executive agencies 

disponuje prezident Spojených států oprávněním odvolat jejich funkcionáře 

                                                                                                                                                                         
271 Fulda, C., H.: Einführung in das Recht der USA. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden 

Baden 1966, s. 29 – 33. 

 
272 V souvislosti s výčtem pravomocí, kterými americké independent regulatory 

authorities disponují, je ještě nutné učinit následující poznámku: Externí činnost 

independent regulatory authorities vůči jednotlivým subjektům má být v zásadě vždy 

podložena výslovným zákonným zmocněním (tzv. statutory derivation). I přes tuto zásadu 

se již od začátku existence těchto institucí vyskytuje celá řada řízení a postupů ad hoc a 

řízení neformálního charakteru. V souvislosti s prosazováním se těchto typů řízení dochází 

také k odpovídající modifikaci psaných procedurálních pravidel, a to zejména s ohledem na 

zajištění přiměřených procesních práv účastníků těchto řízení. Srov.:  Farnsworth, A., E.: An 

Introduction to the Legal System of the United States. 3. Ed. Parker School of Foreign and 

Comparative Law. Oceana Publications, Inc., New York 1996, s. 150 – 154. 

 
273 Např. Interstate Commerce Commission (ICC) byla původně monokratické povahy 

a řídil ji státní sekretář (Interior Secretary).  
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z politických důvodů, resp. bez udání důvodu, funkcionáři independent regulatory 

authorities mohou být odvoláni jen ve striktně vymezených případech a na základě 

specifických řízení.274 K ukončení jejich funkčního období dochází v zásadě jeho 

uplynutím. V teoretické rovině tedy prezident v případě executive agencies může po 

svém nástupu do funkce dosadit jejich nové představitele na základě svých 

politických preferencí, v případě independent regulatory authorities takovým 

oprávněním nedisponuje. Výsledkem této konstelace je zabezpečení kontinuity 

rozhodování independent regulatory authorities a jejich rezistence vůči změnám 

politického cyklu. V americké literatuře je ovšem zároveň poukazováno na 

skutečnost, že v reálu není mezi činností executive agencies a independent 

regulatory authorities tak výrazný rozdíl, protože ne každá nová vládní exekutiva je 

s to změnit dosavadní rozhodovací činnost organů v rámci executive agencies 

samotných. Výjimkou byla např. administrativa prezidenta Reagana, který do čela 

executive agencies dosadil funkcionáře, kteří rázně prosazovali jeho politický 

program deregulace.275 

 
§  4.   K PROCESU OVLIVŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH ÚPRAV MODELY 

IRA 

 
 Administrativistická literatura poukazuje na skutečnost, že již od 30. let 20. 

století probíhá proces ovlivňování evropských právních řádů americkými modely 

státní správy (independent regulatory authorities).276 Jak bylo nastíněno v části, 

která se věnovala historickým konotacím amerických independent regulatory 

authorities, samy modely IRA procházely během uplynulého století řadou stěžejných 

změn a konstrukce správního orgánu v americkém ponětí se do značné míry vymyká 

evropské snaze o jeho všeobecně použitelnou klasifikaci jako orgánu moci 

výkonné.277 Z důvodu značné dynamiky tohoto procesu by proto bylo zavádějící a 

                                                 
 

274 Srov. dále: Miller, G.: Introduction: The Debate Over Independent Agencies in 
Light of Empirical Evidence. Nineteenth Annual Administrative Law Issue. Symposium: 
Independence of Independence Agencies. DLJ 1988, s. 216 – 217.  

 
275 Strauss, P.: The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the 

Fourth Branch. Colombia Law Review, Roč. 84, 1984, s. 596 – 598.  
  
276 Rosenbloom, D.:  The evolution of the Administrative State and Transformations 

of Administrative Law, in Rosenbloom, D.; Schwartz, R. (Eds.): Handbook of Regulation 
and Administrative Law, Public Administration and Public Policy Series No. 54, Marcel 
Dekker Inc., New York 1994, s. 3 – 36.  
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očividně nesprávné se domnívat, že existuje jednotný, univerzální předobraz pro 

orgán, který bude posléze zařazen do skupiny „nezávislých správních orgánů.“   

 Jako příklady ovlivňování evropských právních řádů americkými modely 

veřejné správy jsou často uváděny Federal Deposit Insurance Corporation a 

Security and Exchange Commission, které během 30. let sloužily jako vzor pro 

zřizování regulačních orgánů v oblasti finančních trhů v několika evropských státech 

(Belgie, Švýcarsko).278 Francouzská Commission des opérations de bourse byla po 

vzoru americké Security and Exchange Commission zřízena v r. 1967.279 

Ve Spolkové republice Německo byly vlivy amerických modelů independent 

regulatory authorities na výstavbu německé veřejné správy diskutovány již v 

průběhu 50. let 20. století.280 Předmětem diskuse byla zejména konstrukce 

a postavení Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesanstalt für 

Güterfernverkehr) a Spolkového úřadu pro leteckou bezpečnost (Bundesanstalt für 

Flugsicherung), zřízených v roce 1953.281 V zahraniční literatuře bylo již v minulosti 

poukázáno na skutečnost, že americké modely veřejné správy nacházejí uplatnění 

zejména v těch oblastech, kde existují specifická rizika, že požadavek funkční 

nezávislosti výkonu veřejné správy bude ohrožen zájmy konkrétní exekutivy, 

jednající za účelem naplnění krátkodobých politických cílů.282 

 Proces ovlivňování evropských právních řádů americkými modely je ovšem 

mnohem komplikovanější: existuje totiž pouze několik charakteristických znaků, 

které můžeme opakovaně pozorovat a kterými se zákonodárci v jednotlivých zemích 

s ohledem na konkrétní potřeby vybraných oblastí inspirují, stejně jako existují 

                                                                                                                                                                         
277 Davis, M.: L'expérience américaine des "independent regulatory commissions" in 

Colliard, C.; Timsit, G. (Eds.): Les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris 1988, 
s. 222 – 235.  

 
278 Le Brun, J.: Les autorités administratives indépendantes: de cas de la Commission 

bancaire et financiére belge. Revue internationale de droit économique (2) 1997, s. 189 – 192.   
 
279 Hertzog, R.: Réflexions sur l' indépendence des organes public, Revue française d' 

administration publique (90) 1999, s. 215 – 217.  
 
280 Eynern, G.: Das öffentlich gebundene Unternehmen, in Archiv für öffentliche und 

freigemeinschaftliche Unternehmen, Bd. 4, Heft 1, 1958, s. 1 – 59. 
 

281 Kühne, K.: Die Regulierungsdebatte in den USA in ihrer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland. in Thiemeyer, T. (Hrsg.): Öffentliche Bindung von 
Unternehmen (Beiträge zur Regulierungsdebatte). Nomos Verlag, Baden Baden 1983, s. 100 
– 102.  

 
282 Dugrip, O.: Les autorités administratives indépendantes en droit économique : quelle 

séparation du politique ? CDE 1988, s. 76 – 98.  
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limity přenositelnosti amerických koncepcí do jednotlivých národních právních 

řádů. Tato část má za cíl stručně poukázat na tyto procesy.  

 
A)   Limity aplikovatelnosti amerických koncepcí v evropských 

právních řádech 

 
 Již výše nastíněný výčet charakteristických znaků amerických independent 

regulatory authorities naznačuje, že ne všechny tyto znaky jsou aplikovatelné i na 

evropské právní úpravy. Můžeme diskutovat o limitech jejich použitelnosti, a to i 

vzhledem ke skutečnosti, že struktuře americké státní správy je imanentní vysoká 

míra dynamiky (instituce jsou zřizovány a rušeny v rozmezí jedné dekády).  

 Zejména je nutné poukázat na skutečnost, že americká koncepce striktní dělby 

moci mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní není všem zahraničním právním 

úpravám vlastní, a v důsledku toho nemůže být charakteristický prvek independent 

regulatory authorities, který spočívá v kumulaci oprávnění moci legislativní, 

výkonné a soudní, považován za specifikum, jež by do kontinentálních právních řádů 

přinášelo kvalitativně nový prvek. Naopak, velké evropské administrativní systémy 

tradičně zahrnují i pravomoc správních orgánů vydávat podzákonné právní předpisy 

a do jisté míry má svou tradici i rozhodování sporných záležitostí orgány moci 

výkonné. 

 
B)   Aplikovatelné prvky amerických koncepcí  

 
 Jiné z charakteristických rysů amerických independent regulatory authorities 

ovšem našly své vyjádření i v řadě evropských úprav, a to zejména v těch oblastech, 

kde se prosadily ekonomické koncepce časové nekonzistence rozhodování (vedle 

monetární politiky, tj. postavení centrálních bank, je to oblast bankovnictví, síťových 

odvětví, regulace veřejnoprávního vysílání, ochrany osobních údajů atd.). Je 

zapotřebí zmínit, že v procesu přenosu těchto mechanismů sehrávají stěžejní roli 

i mezinárodní organizace (OECD, WB), které identifikují klíčové prvky možných 

administrativních, resp. tržních reforem v jednotlivých sektorech283, a zhruba od 90. 

let také komunitární právo, které ve svých předpisech zakotvuje požadavky 

nezávislého postavení správních orgánů v celé řadě odvětví.284 

                                                 
 

283 Srov. např.: Jacobzone, S.: Designing Independent and Accountable Regulatory 
Authorities: A Comparative Overview across OECD Countries, in OECD Working Party on 
Regulatory management and Reform: Designing independent and accountable authorities 
for high quality regulation, OECD, Paris 2005, s. 33 – 36. 

 
284 Těmto požadavkům se věnuje díl čtvrtý této práce.  
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 V této souvislosti jsou uváděny následující charakteristické rysy amerických 

independent regulatory authorities, které jsou předmětem aplikace v jednotlivých 

evropských právních řádech: 285  

• Stanovení striktních mechanismů pro jmenování a odvolání funkcionářů 

dotčených institucí, fixní stanovení délky jejich funkčního období, explicitní 

a taxativní vymezení důvodu pro jejich odvolání před uplynutím řádného funkčního 

období (např. zneužití pravomoci, neschopnost vykonávat funkci z důvodu 

dlouhotrvající nemoci, porušení zásady neslučitelnosti funkcí, porušení pravidel 

o zamezení střetu zájmů atd.).  

• Stanovení takové délky funkčního období, která by přesahovala délku 

politického cyklu, a neomezovala se tedy na období působení jednoho kabinetu.  

• Nepodřízenost dotčené instituce pokynům vlády, resp. ministerstev ve smyslu 

jejich instrumentální nezávislosti (srov. část II. § 3 oddíl C).    

 Identifikací těchto klíčových prvků tak můžeme grosso modo dojít k obdobným 

mechanismům, které podle existujících evaluací slouží k zabezpečení politické 

nezávislosti centrálních bank (srov. část II. § 3 oddíl C). Je proto možné konstatovat, 

že i při aplikaci výše uvedených charakteristických prvků americké konstrukce 

independent regulatory authorities je nutno rozšiřování spektra politicky 

nezávislého rozhodování v zájmu dodržení zásady demokratické legitimity vyvažovat 

mechanismy politické odpovědnosti (srov. část II. § 3 oddíl D). 

 Mechanismy politické odpovědnosti jsou zároveň dalším charakteristickým 

prvkem amerických independent regulatory authorities. Jejich odpovědnost 

a kontrola je – vedle soudního přezkumu jejich rozhodnutí – orientována zejména 

na orgán legislativy. Odpovědnostní vztah vůči legislativě a mechanismy jeho 

uplatňování (interpelace, možnost odvolání funkcionářů, určovaní výše rozpočtu 

atd.) tedy tvoří stěžejní opci pro zabezpečení vysoké míry politické odpovědnosti 

„nezávislých správních orgánů.“ 

Pozn.: Analýze existujících modelů ve vybraných evropských státech se věnuje 

část V. této práce.  

 

                                                 
285 Srov.: Bysikiewicz, A.: Das Gebot der Unabhängigkeit als Aufbauprinzip der 

Medien- und Telekommunikationsaufsicht in Deutschland. (Eine Studie vor dem 
Hintergrund der Neuordnung der Aufsicht im Kommunikationssektor in Deutschland, in 
den Niederlanden und Großbritannien). Lit Verlag, Münster 2003, s. 23 - 26; Oertel, K.: Die 
Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. (Zur 
organisationsrechtlichen Verselbständigung staatlicher Verwaltung am Beispiel der 
Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften zum Öffentlichen Recht. Band 818. 
Duncker & Humblot, Berlin 2000, s. 187 – 189.  
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§  5.   KRITIKA MODELŮ IRA VE SPOJENÝCH STÁTECH 

 

 Jak bylo uvedeno v úvodu této části, má studium amerických modelů 

independent regulatory authorities význam nejen z důvodu probíhajícího procesu 

jejich aplikace během administrativních reforem v jednotlivých evropských státech, 

ale i kvůli existenci rozsáhlých teoretických závěrů o selhání jejich činnosti. V této 

souvislosti je možné poukázat na skutečnost, že zatímco výše nastíněné prvky 

a mechanismy modelů independent regulatory authorities jsou v rámci 

administativních reforem – a to i ve středoevropském prostoru – identifikovány 

a předkládány jako možné opce budoucích modelů výkonu státní správy, zůstává 

stávající kritika těchto modelů v americké literatuře doposud do značné míry mimo 

pozornost zdejší administrativní vědy.   

 Kritika fungování amerických independent regulatory authorities sahá do 60. 

let, kdy byly poprvé publikovány názory zpochybňující teze o „nezávislosti“ těchto 

orgánů. Již v tomto období byla věnována pozornost mechanismům výběru členů 

kolegiálních orgánů, kteří ve většině případů pocházejí z oblasti regulovaného 

průmyslu, a po skončení svého funkčního období se do tohoto odvětví také navracejí. 

Podle těchto empirických zjištění je tedy důsledkem statutární politické nezávislosti 

těchto institucí jejich závislost na regulovaných odvětvích.286 

 Také výše nastíněné procesy a odbourávání státních zásahů do regulovaných 

odvětví (tzv. deregulace) byly mimo jiné odůvodňovány empirickými analýzami 

selhání independent regulatory authorities. Značný teoretický vliv mělo v rámci 

tohoto procesu dílo amerického ekonoma George J. Stiglera (1911 – 1991) a zvláště 

jeho Economic Theory of Regulation. Tato ekonomická teorie staví činnost 

independent regulatory authorities do negativního světla a v souladu s dřívějšími 

empirickými závěry poukazuje na jev, který označuje jako regulatory capture.287  

 Jev označovaný jako regulatory capture znamená, že instituce, které byly 

původně zřízeny za účelem výkonu správy v určitých odvětvích, jsou – mimo jiné v 

důsledku jejich specifické konstrukce – postupem času „podrobeny“ regulovaným 

sektorem a jejich činnost posléze odráží nejen zájem veřejný, ale i zájmy 
                                                 
 

286 V německé administrativní vědě bylo v této souvislosti poukazováno na skutečnost, že 
stejná tendence se projevovala v případě Říšské komise pro uhelný průmysl (Reichskohlenrat) 
z dob Výmarské republiky a také u jiných poradních orgánů, které byly složeny z „nezávislých“ 
odborníků. Srov.: Kühne, K.: Die Regulierungsdebatte in den USA in ihrer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland. in Thiemeyer, T. (Hrsg.): Öffentliche Bindung von 
Unternehmen (Beiträge zur Regulierungsdebatte). Nomos Verlag, Baden Baden 1983, s. 100 – 
102.  
 

287 Teorie byla poprvé prezentována v článku Stigler, G., J.: The Process of Economic 
Regulation, Antitrust Bulletin 1972, s. 59 – 72.  
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regulovaných subjektů. Tento jev je do značné míry ovlivněn právě skutečností, že 

independent regulatory authorities nejsou součástí standardní hierarchické 

struktury americké veřejné správy, nejsou podřízeny ministerstvům, ale naopak stojí 

v rámci organizační struktury správy mimo tuto hierarchii a jejich vztahy k jiným 

orgánům jsou tak do značné míry specifické povahy. Tato specifická konstelace 

vytváří pro zainteresované zájmové skupiny podmínky pro ovlivňování rozhodovací 

činnosti těchto „nezávislých“ institucí, přičemž relevantním aspektem je také způsob 

výběru funkcionářů independent regulatory authorities (zejména z řad subjektů 

působících v regulovaných odvětvích), resp. forma uplatnění těchto funkcionářů po 

skončení jejich funkčního období (jejich návrat do regulovaných odvětví).288 

Důsledkem nastíněného jevu – podle výše uvedených teoretických a empirických 

analýz – je, že regulované subjekty (typicky monopoly, anebo oligopoly) samy 

z činnosti „nezávislé instituce“ profitují. Jako typický důsledek činnosti independent 

regulatory authorities bylo v ekonomické teorii mimo jiné identifikováno vytváření 

bariér pro přístup do regulovaných odvětví pro potenciální nové soutěžitele a 

existence rigidních povolovacích řízení v daném sektoru. V konečném důsledku je 

tak důsledkem regulatory capture nepřiměřené zvyšování cen za služby 

regulovaných subjektů v daném odvětví. 289 

 Nastíněná kritika amerických modelů independent regulatory authorities 

může být korektivem i v případech, kdy se český zakonodárce rozhodne zakotvit do 

národního právního řádu některé z prvků zajišťujících nezávislé postavení určitých 

správních orgánů. Současně by měly být do konstrukce takového orgánu 

zakomponovány i mechanismy efektivně zamezující střetu zájmů funkcionářů těchto 

orgánů a upravující vztahy a interakce těchto „nezávislých“ institucí vůči 

regulovaným odvětvím.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
288 Dále srov.: Laffont, J.; Tirole, J.: The Politics of Government Decision – Making: A 

Theory of Regulatory Capture, QJE Roč. 106, 1991, č. 4, s. 1089 – 1127.  
 

289 Flynn, J.: ‘Expertness for what ?’ the Gould years at the NLRB and the irrepresible 
myth of the ‘independent agency’, ALR, Roč. 52, 2002, č. 2, s. 465 - 487. 
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§  6.   SHRNUTÍ 

 
 Spojené státy americké jsou považovány za kolébku modelu, resp. modelů 

„nezávislých regulačních orgánů“, a tyto modely jsou nejen již po několik desetiletí 

identifikovány jako vzor pro budoucí administrativní reformy, ale jsou také 

v zahraničí v mnoha případech přejímány a inkorporovány do národních 

administrativních systémů. Tyto skutečnosti jsou zároveň důvodem toho, že většina 

zahraničních pojednání, která se věnují problematice „nezávislých správních 

orgánů“, americké modely independent regulatory authorities reflektují.290  

 Americké independent regulatory authorities jsou produktem specifického 

historického vývoje. V zásadě je možné konstatovat, že při jejich konstrukci jsou 

aplikovány následující mechanismy: 

 

• Nepodřízenost vládě jako politickému centru, stojí mimo hierarchické struktury 

státní správy.  

• Funkcionáři těchto orgánů jsou jmenováni na delší funkční období (cca 5 – 7 let). 

• Právní úprava stanovuje striktní pravidla pro odvolání funkcionářů před 

uplynutím tohoto funkčního období, čímž se má zamezit závislosti na politických 

cyklech.  

• Nezávislé orgány disponují oprávněními typickými pro moc legislativní, exekutivní 

i soudní.  

• Nezávislé orgány jsou vázány odpovědnostními vztahy vůči legislativě.  

 

 Je možné konstatovat, že výše vymezené mechanismy jsou aplikovatelné v těch 

situacích, kdy se zákonodárce rozhodne odklonit výkon státní správy v určité oblasti 

od politických cyklů a změn, které tyto cykly zákonitě přinášejí. To platí i pro 

případy, kdy garantování politické nezávislosti obsahují předpisy evropského 

komunitárního práva. Dokladem tohoto konstatování je také identifikace klíčových 

mechanismů zabezpečujících nezávislé postavení centrálních bank, která byla 

provedena v části II. § 3 oddílu C,  přičemž tyto mechanismy se do značné míry kryjí 

s výše uvedenými mechanismy zabezpečujícími nezávislost amerických independent 

regulatory authorities.  

 Při konstrukci politicky nezávislých správních orgánů je ovšem zapotřebí brát 

v úvahu i americké zkušenosti s jevem, který je v ekonomické teorii označován jako 

regulatory capture a který spočívá v „podmanění“ si regulátora regulovaným 

průmyslem. V ideálním případě je proto v rámci administrativních reforem 

                                                 
 
290 Např.: Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2e éd., 

Montchrestien, Paris 1994, s. 19 – 33; Guédon, M.: Les autorités administratives 
indépendantes. LGDJ, Paris 1991, s. 29 – 35. 
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zapotřebí usilovat o to, aby byly negovány oba možné extrémy: jak správní orgán 

závislý na politických turbulencích, tak i správní orgán závislý na zájmech dotčeného 

odvětví průmyslu.  
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4.   Požadavky nezávislosti správních 
orgánů v komunitárním právu 

 
 
 

„Nezávislé správní orgány“ jako nástroj umožňující skloubení požadavků 
odbornosti, nestrannosti, rychlosti a pružnosti při zajištění protiprávních 
jednání a jejich potrestání účinnými veřejnoprávními sankcemi; Proces reformy 
veřejné správy a přejímání modelů výkonů státní správy ze zahraničí; 
Prolomování a modifikace zásad, na kterých je tradičně vystavěna státní správa 
jednotlivých evropských států; Požadavky „nezávislosti“ v existujících 
komunitárních právních předpisech: ve vztahu k národním správním 
(regulačním) orgánům; Požadavky „nezávislosti“ v navrhovaných právních 
předpisech evropského komunitárního práva a jejich analýza.  

 
 
 

§ 1.  ÚVOD 

 

 Část druhá této studie se věnovala problematice vymezení pojmů „funkční“ a 

„politické“ nezávislosti, přičemž bylo poukázáno na to, že inkorporace uvedených 

konstrukcí (tj. oddělení vrchnostenského výkonu státní správy od řízení hospodářské 

účasti státu ve spravovaných odvětvích, resp. vytvoření orgánu, který není vázán 

pokyny vlády jako ústředního orgánu státní správy) do jednotlivých právních řádů je 

pravidelně důsledkem určitých reformních procesů.291 Za účelem dalšího objasnění 

problematiky „nezávislých správních orgánů“ je nutno identifikovat, vymezit 

a ohraničit důvody, které vedou zákonodárce jednotlivých zemí k vytváření takových 

orgánů, jež splňují jeden z výše uvedených pojmů „nezávislosti.“ Typicky se může 

jednat o dva druhy skutečností, které mají značně odlišný charakter. 

                                                 
 

291 Srov.: Gilardi, F. 2003: Spurious and Symbolic Diffusion of Independent 
Regulatory Agencies in Western Europe. Paper for presentation at the workshop „The 
Internationalisation of Regulatory Reforms“ Centre for the Study of Law and Society. 
University of California at Berkeley. 25. – 26. April 2003; Wieser, R. 2000: Regulatoren in 
Netzwerkindustrien: Eine polit – ökonomische Synthese. Working Paper des 
Bundesministeriums für Finanzen, Wien 2000. Dokument dostupný online: 
https://www.bmf.gv.at/Publikationen/.   
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 Zřizování „nezávislých správních orgánů“, resp. garance jejich „nezávislosti“ 

v jednotlivých právních řádech, může být na straně jedné podmínkou mezinárodní 

smlouvy, jíž je stát vázán, nebo závazného předpisu evropského komunitárního 

práva (typicky směrnice).292 V těchto případech je stát z titulu svých mezinárodních 

závazků, resp. z titutlu svého členství v Evropském společenství, povinen 

požadovaný orgán zřídit a poskytnout mu požadovanou míru „nezávislosti.“293 

 Paralelně s těmito případy ovšem existují i případy, kdy jsou různé nové formy 

orgánů zřizovány v průběhu reformních procesů, spojených s liberalizací a 

restrukturalizací určitých oblastí národního hospodářství, odbouráváním bariér pro 

vstup nových soutěžitelů na vybrané trhy a privatizací státního vlastnictví ve 

strategických odvětvích.294 Různé nové konstrukce a formy výkonu státní správy 

prostřednictvím „nezávislých správních orgánů“ (independent regulatory authority, 

autorité administrative indépendante, unabhängige Verwaltungsbehörde) jsou 

v současnosti považovány za „stále více užívaný a osvědčivší se nástroj umožňující 

skloubení požadavků odbornosti, nestrannosti, rychlosti a pružnosti při zajištění 

protiprávních jednání  a jejich potrestání účinnými veřejnoprávními sankcemi.“295 

V rámci výše uvedených procesů mohou být pod vlivem některých ekonomických 

teorií, např. pod vlivem teorie veřejné volby (Public Choice), ve státě zřizovány nové 

organizační formy výkonu státní správy s tím, že jsou přejímány modely existující 

v zahraničí.296 V této souvislosti jsou předmětem diskuse zejména anglo-americké 

                                                 
 

292 Čl. 249 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství. 
  
293 Bergmann, Lars et al.: A European market for Electricity? (Monitoring European 

Deregulation Series, 2). Centre for Economic Policy Research, London 2000, s. 35 – 36; 

Böge, U.; Lange, M. 2003: Die zukünftige Energiemarkt- Regulierung im Lichte der 

Erfahrungen und der europarechtlichen Vorgaben, WuW 2003, s. 870 - 877; Büdenbender, 

U.; Rosin, P. 2003: Gesetzesentwurf für eine Umsetzung der Beschleunigungsrichtlinien 

Strom und Gas in eine EnWG- Novelle, et 2003, s. 746 – 756; Mombaur, P.; Balke, J. 2003: 

EU – Binnenmarkt für Strom und Gas: Ursprung und wirklicher Inhalt des jetzt 

verabschiedeten neuen Gemeinschaftsrechts, RdE 2003, s. 161 – 170; Schütz, R.; Tüngler, 

S.: Die geplante Novelle des EU – Energierechts – Inhalt und Umsetzungsbedarf, RdE 

2003, s. 98 – 110. 
 

294 Nestor, S., Mahboobi, L. (eds.): Privatisation of Public Utilities: the OECD 
Experience, in OECD: Privatization, Competition and Regulation, OECD, Paris 2000, s. 13 
– 49. 

 
295 Pelikán, R.: Mezinárodní konference o nezávislých správních úřadech, Právní 

zpravodaj, č. 6, 2001, s. 12 – 13.   
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modely „nezávislých regulačních orgánů“ (independent regulatory authorities, 

quasi-non governmental organisations), které mají tradičně své místo v rámci 

výkonu veřejné správy ve Spojených státech a ve Velké Británii.297 Tendenci ke 

zřizování těchto nových organizačních forem výkonu státní správy je možno 

pozorovat zejména v oblasti finančních trhů, regulovaných odvětví, ale i v jiných 

oblastech (např. ochrana osobních údajů, rozhlasové a televizní vysílání atd.).298 

Dochází tak k procesu „reálného srůstání prvků veřejného a soukromého práva, 

nebo přesněji pronikání průvodně ryzí soukromoprávní sféry stále silnějšími 

a významnějšími prvky veřejnoprávními.“299 V důsledku přejímání těchto 

zahraničních modelů tak v současnosti dochází v řadě případů k prolomení zásad, na 

kterých je tradičně státní správa jednotlivých evropských států vystavěna, resp. 

k jejich modifikaci.300 

 Oba výše nastíněné procesy probíhají paralelně. Jestliže chceme problematiku 

zřizování „nezávislých správních orgánů“ náležitě objasnit, je nutné nejenom 

rozlišovat formu uvedené nezávislosti, tj. zda se jedná o nezávislost funkční, 

politickou, anebo organizační povahy, ale také jaké jsou důvody inkorporace takové 

nezávislosti do právního řádu konkrétního státu. Paralelnost obou procesů může být 

demonstrována na konstatování, že např. požadavky organizační nezávislosti 

                                                                                                                                                                         
296 Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2e éd., Montchrestien, 

Paris 1994, s. 19 – 32.  
 
297 Srov.: Bysikiewicz, A.: Das Gebot der Unabhängigkeit als Aufbauprinzip der 

Medien- und Telekommunikationsaufsicht in Deutschland. (Eine Studie vor dem 
Hintergrund der Neuordnung der Aufsicht im Kommunikationssektor in Deutschland, in 
den Niederlanden und Großbritannien). Lit Verlag. Münster 2003, s. 123 – 143.  
 

298 Srovnatelnými znaky charakterizovala Evropská komise oblasti, ve kterých jsou 

zřizovány tzv. agentury Společenství (agencies). Ve sdělení „Operační rámec pro evropské 

regulační agentury“ (COM (2002) 718 final, bod 5) jsou tyto oblasti označené jako „vysoce 

specializované oblasti, které vyžadují vysokou míru odbornosti a kontinuity, důvěryhodnosti 

a transparence vrchnostenského jednání“ (highly specialized technical areas requiring 

advanced expertise and continuity, credibility and visibility of public action). Srov.: Craig, 

P. 2006: EU Administrative Law, Academy of European Law, European University Institute 

and Oxford University Press, Oxford 2006, s. 146 – 147.   

  
299 Pelikánová, I.: Komise pro cenné papíry a nezávislé správní orgány, in: IX. 

Karlovarské právnické dny, Společnost německých, českých a slovenských právníků, 
Mnichov 1999, s. 210.   
 

300 Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. in: Ve službách práva. Sborník k 10. výročí 
založení pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 
2003. s. 92. 
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regulačního orgánu, zakotvené v liberalizačních směrnicích č. 2004/54/ES a č. 

2004/55/ES,301 měly v čase vydání uvedených předpisů pro většinu členských států 

Evropského společenství spíše deklaratorní charakter, protože většina členských 

států (s výjimkou Spolkové republiky Německo, která ovšem zřídila organizačně 

nezávislý regulační orgán pro sektory elektroenergetiky a plynárenství v r. 2005302) 

již v době vydání uvedených liberalizačních směrnic organizačně nezávislým 

regulačním orgánem disponovala.303 Naopak o míře zabezpečení jejich funkční 

nezávislosti je v mnoha státech možno doposud diskutovat.304 Konečně otázka 

nezávislosti politické ve smyslu nevázanosti těchto orgánů pokyny vlády jako 

ústředního orgánu moci výkonné a centra politické moci se ve většině evropských 

států pohybuje spíše v rovině národohospodářských, resp. ústavněprávních úvah, 

postrádajíce však v současnosti v zásadě explicitního zákonného zakotvení.305 

 Cílem následující kapitoly je popsat a analyzovat existující požadavky 

„nezávislosti“ jak ve stávajících, tak i v navrhovaných předpisech evropského 

komunitárního práva. Pozornost bude věnována zejména existujícím požadavkům 

                                                 
 

301 Becker, P.; Riedel, M.: Europarechtliche Mindestvorgaben für die Regulierung und 
die Schaffung nationaler Regulierungsbehörden mit Überlegungen zu einer möglichen 
Umsetzung in nationales Recht, ZNER 2003, s. 170 - 177.  

 
302  Srov.: Tettinger, P.; Pielow, J.: Zum neuen Regulator für den Netzzugang in der 

Energiewirtschaft aus Sicht des öffentliches Rechts, RdE 2003, s. 289 an.  
 
303 Evaluace provedená skupinou expertů jednotlivých členských států Evropského 

společenství v r. 2003 pod záštitou společnosti Eurelectric došla k závěru, že ve všech 
členských státech ES s výjimkou Spolkové republiky Německo existují „nezávislé regulační 
orgány“ ve smyslu požadavků liberalizačních směrnic. Srov.: EUROELECTRIC 2004: 
EURELECTRIC report on Regulatory Models in a Liberalised European Elektricity 
Market. EURELECTRIC SG Regulatory Models. Union of the Electricity Industry 
EURELECTRIC. 2004, s. 23 – 25. Dokument dostupný online na: 
www.eurelectric.org/Download/. Po prostudování studie ovšem můžeme dojít k závěru, že 
se uvedené konstatování se týká toliko organizační nezávislosti jednotlivých regulačních 
orgánů, tj. skutečnosti, že v každém z uvedených států byl v rámci struktury státní správy 
zřízen určitý orgán příslušný pro výkon státní správy v sektoru elektroenergetického 
průmyslu. Naopak detailnější evaluace funkční, resp. politické, nezávislosti jednotlivých 
orgánů v uvedené studii chybí.     
 

304 Pielow, J. 2005: Wie „unabhängig“ ist die Netzregulierung im Strom- und 
Gassektor? Anmerkungen zum neuen Energiewirtschaftsgesetz, DÖV 2005, s. 1017 an.  
 

305 Eisenblätter, T. 2000: Regulierung in der Telekommunikation. Zum Begriff der 
Regulierung im TKG unter besonderer Berücksichtigung der Regulierung durch 
independent Agencies in den USA. Europäische Hochschulschriften. Peter Lang Verlag, 
Frankfurt am Main 2000, s. 40 an.  
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nezávislosti v předpisech komunitárního práva, které jsou relevantní pro národní 

správní orgány. Cílem examinace obsahu těchto předpisů je identifikovat, jakou 

formu nezávislosti existující komunitární předpisy požadují. Tato forma pak musí 

být následně implementována do struktury státní správy jednotlivých členských 

států Evropského společenství.  

 
§  2.   KOMUNITÁRNÍ PRÁVO A STRUKTURA STÁTNÍ SPRÁVY 

 

 Interakci mezi evropským komunitárním právem a organizační strukturou 

státní správy byla již v zahraničí věnována značná pozornost.306 Sama skutečnost, že 

určitý předpis nadnárodního, resp. mezinárodního právního řádu klade závazné 

požadavky směrem k organizační struktuře státní správy, není až tak výjimečná, 

i když není samozřejmě pravidlem. Organizace struktury státní správy stále zůstává 

v zásadě výlučně předmětem úpravy národních řádů. Jinou oblastí, kde předpisy 

vydané na mezinárodní úrovni kladou požadavky na organizační formy výkonu 

státní správy, je výkon kontrolní činnosti prostřednictvím nezávislých kontrolních 

úřadů (Limská deklarace).307 

 Požadavky nezávislosti národních regulačních orgánů jsou v současnosti 

zakotvené v celé řadě předpisů sekundárního komunitárního práva.308 Jedná se 

v zásadě o směrnice, vydané na základě čl. 95 Smlouvy o založení Evropského 

společenství, který deklaruje pravomoc Evropského společenství vydávat právní 

předpisy za účelem sbližování právních předpisů s cílem vytvoření jednotného 

                                                 
 

306 Srov. např.: Danwitz, T.: Verwaltungsrechtliches System und Europäische 
Integration, Verlag Mohr Siebeck, Schriftenreihe Jus Publicum 17, Thübingen 1996, s. 203 
an.; Halfmann, R.: Entwicklungen des deutschen Staatsorganisationsrechts im Kraftfeld 
der europäischen Integration. Duncker und Humblot. Berlin 2000; Oebbecke, J.: Die 
europäische Integration und die Organisation der Verwaltung, in: Ipsen, J. et al. (Hrsg.): 
Verfassungsrecht im Wandel, FS zum 180 jährigen Bestehen der Carl Heymanns Verlag, 
Köln 1995, s. 120 an.  
 

307 Srov.: Drgoncová, J. 2007: Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu a ďaľšie 
príčiny na zmenu druhého oddielu tretej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, Justičná 
revue, Roč. 59, č. 10, 2007, s. 1195 – 1215.  

 
308 Becker, P.; Riedel, M.: Europarechtliche Mindest-vorgaben für die Regulierung 

und die Schaffung nationaler Regulierungsbehörden mit Überlegungen zu einer möglichen 
Umsetzung in nationales Recht, ZNER 2003, s. 170 – 175; Britz, G.: Vom Europäischen 
Verwaltungsverbund zum Regulierungsverbund? Europäische Verwaltungsentwicklung am 
Beispiel der Netzzugangsregulierung bei Telekommunikation, Energie und Bahn, EuR 2006, 
s. 46 – 77; Frison – Roche, M., A.: Les autorités de régulation confrontées á la Convention 
européenne des droits de l'homme, Petite Affiches, № du 10. février 1999, s. 1 – 8. 
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vnitřního trhu.309 Pravidlem výkonu komunitárního práva je přitom dnes v zásadě 

jeho výkon nepřímý, tj. výkon prostřednictvím správních orgánů jednotlivých 

členských států. V rámci tohoto nepřímého výkonu komunitárního práva se přitom 

uplatňuje zásada institucionální autonomie členských států (něm. Prinzip der 

institutionellen Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten).310 Z této zásady plyne, že to, 

které národní správní orgány jsou příslušné pro výkon komunitárního práva 

a v jakém řízení má být tento výkon realizován, je v zásadě záležitostí jednotlivých 

členských států. Zásada institucionální autonomie členských států byla deklarována 

Evropským soudním dvorem a má charakter obecné zásady vztahu mezi evropským 

komunitárním právem a národními právními úpravami organizace státní správy.311 

V následujícím textu uvedená ustanovení sekundárního komunitárního práva tak 

představují leges speciales ve vztahu k této obecné zásadě, protože obsahují určité 

specifické požadavky na organizační uspořádání vykonavatelů státní správy. Jejich 

existence je mimo jiné příkladem toho, jak neoddělitelně jsou spjaty mechanismy 

vytváření vnitřního trhu založeného na zásadách volné hospodářské soutěže 

a organizační struktura vykonavatelů státní správy.312 

 
§  3.   POŽADAVKY NEZÁVISLOSTI ORGÁNŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ 

 

 Pro téma této studie jsou stěžejní zejména ty požadavky komunitárních 

právních předpisů, které směřují vůči národním správním orgánům a které jsou 

členské státy Společenství povinny implementovat do svých právních řádů. Existence 

uvedených požadavků je zároveň projevem toho, že evropské komunitární právo 

dnes ovlivňuje i oblast výstavby orgánu veřejné správy v jednotlivých členských 

státech, resp. že klade jistou míru požadavků na kvalitu vztahů mezi těmito 

orgány.313 Prostřednictvím analýzy požadavků ohledně nezávislého postavení v 

                                                 
 

309 Paulweber, M.; Weinand, A.: Europäische Wettbewerbspolitik und liberalisierte 
Märkte, EuZW 2001, s. 232 – 240.  

 
 
310 Oppermann, T.: Europarecht, 2. Aufl., C.H. Beck, München 1999, s. 239 – 240.  

 
311 Srov.: 39/70 Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor vs. Hauptzollamt Hamburg, 

Slg. 1971, s. 49.   
 
312 Oebbecke, J.: Die europäische Integration und die Organisation der Verwaltung, 

in: Ipsen, J. et al. (Hrsg.): Ver-fassungsrecht im Wandel, FS zum 180 jährigen Bestehen der 
Carl Heymanns Verlag, Köln 1995, s. 120 an.  
 

 313 Srov.: Scheuing, D., H.: Europarechtliche Impulse für innovative Ansätze im 

deutschen Verwaltungsrecht, in: Hoffmann – Riem, W.; Schmidt – Aßmann, E. (Hrsg.): 

Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, Nomos Verlag, Baden Baden 1994, s. 
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existujících a v navrhovaných komunitárních předpisech je zároveň možné 

demonstrovat probíhající změny těchto požadavků, a to ve vztahu k požadavkům, 

které byly v části druhé této studie kvalifikovány jako politická nezávislost správních 

orgánů (srov. níže sub § 5 oddíl C.). 

 Úvodem je možné upozornit na dvě skutečnosti, které by měly být v průběhu 

analýzy požadavků komunitárního práva ohledně postavení národních správních 

orgánů brány v úvahu: 

• Především je možné poukázat na skutečnost, že předpisy komunitárního 

právního řádu nejsou jediným pramenem práva nadnárodního charakteru, které 

obsahují pro členské státy Společenství závazné požadavky ohledně nezávislého 

postavení vnitrostátních správních orgánů. Obdobné požadavky jsou obsaženy např. 

i ve dvou již výše zmíněných mezinárodních úmluvách v oblasti průmyslového 

využití jaderné energie, které byly podepsány v rámci Mezinárodní agentury pro 

jadernou energii (International Atomic Energy Agency, IAEA) se sídlem ve Vídni.314 

Konkrétně se jedná o Úmluvu o jaderné bezpečnosti (Convention on Nuclear 

Safety)315 a Společnou úmluvu o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o 

bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady (Joint Convention on the Safety 

of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste and 

Management).316 Obě tyto mezinárodní konvence obsahují specifické požadavky 

ohledně postavení národních správních orgánů pověřených výkonem 

vrchnostenských pravomocí v oblasti jaderné energetiky. Čl. 8.2 Úmluvy o jaderné 

bezpečnosti stanovuje, že:  

• „Každý signatářský stát podnikne přiměřené kroky s cílem zajistit efektivní 

oddělení činnosti regulačního orgánu a jakékoliv jiné jednotky, anebo organizace, 

která je zainteresována v oblasti vývoje, anebo využití atomové energie.“317 
                                                                                                                                                                         
20 – 34; Streinz, R.: Der Einfluß des Europäischen Verwaltungsrechts auf das 

Verwaltungsrecht der Mitgliedstaaten, in: Schweitzer, M. (Hrsg.): Europäisches 

Verwaltungsrecht. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1991, s. 

70 – 75. 

 
314 V této souvislosti je zajímavé upozornit na skutečnost, že literatura věnující se 

problematice právních úprav v této oblasti řadí mezi ústřední právní principy také princip 
nezávislosti výkonu veřejné správy v oblasti průmyslového využívání jaderné energie, tj. 
neprovázanosti výkonu vrchnostenské správy a podnikatelské zaangažovanosti v tomtéž 
průmyslovém odvětví. Srov.: Stoiber, C.; Baer, A..; Pelzer, N.; Tonhauser, W.: Handbook on 
Nuclear Law, International Atomic Energy Agency, Vienna 2003, s. 26 – 28. 
 

315 INFCIRC/449, IAEA, Vienna (1994). 
 
316 INFCIRC/546, IAEA, Vienna (1997). 

 
317 V anglickém znění:  



 110

• Pod pojmem „jiná jednotka, anebo organizace“ se přitom rozumějí jak subjekty 

soukromého práva, tak subjekty práva veřejného. Obdobné ustanovení obsahuje čl. 

20.2 Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o 

bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady: 

• „Každý signatářský stát podnikne přiměřené kroky za účelem zajištění 

efektivní nezávislosti regulační činnosti ode všech ostatních aktivit v oblasti 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.“318 

• Z uvedených požadavků těchto mezinárodních konvencí je možné dovozovat, že 

se jedná o požadavek nezávislosti funkční ve smyslu nestrannosti a objektivity 

příslušného správního orgánu.319 K tomuto závěru vede také interpretační dokument 

vydaný Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), který uvádí, že 

„příslušný správní orgán má být zřízen a má pracovat tak, aby byla zabezpečena jeho 

skutečná nezávislost na organizacích a subjektech působících v oblasti vývoje 

jaderných technologií, anebo v oblasti provozu jaderných zařízení nebo jiných 

průmyslových aktivit. Cílem takového postavení je garantovat, aby správní orgán 

vykonával své pravomoci bez ohledu na zájmech, které mohou kolidovat se zájmem 

na bezpečnosti („without pressure from interests that may conflict with safety“).320 

• Druhou skutečností, kterou je nutno brát v úvahu a která sehrává při evaluaci 

existujících požadavků komunitárního práva ohledně výstavby národních správních 

orgánů klíčovou roli, je, že pokud komunitární právní řád stanovuje určité standardy 

vztahů orgánů veřejné správy jednotlivých členských států, jedná se via facti o 

standardy minimální. Pokud to není v rozporu s jinými komunitárními právními 

                                                                                                                                                                         
“Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure an effective 

separation between the functions of the regulatory body and those of any other body or 
organization concerned with the promotion or utilization of nuclear energy.”  

 
 
318 V anglickém znění:  
„Each Contracting Party, in accordance with its legislative and regulatory 

framework, shall take the appropriate steps to ensure the effective independence of the 
regulatory functions from other functions where organizations are involved in both spent 
fuel or radioactive waste management and in their regulation.“ 

 
319 Např. ve španělské nauce správního práva je za první z „nezávislých správních 

orgánů“ považována Komise pro jadernou bezpečnost (Consejo de Seguridad Nuclear). 
Srov.: Betancor Rodriguez, A.: L’ expérience espagnole en matiére d’ administrations 
indépendantes. In: Pochard, M. at al.: Considérations générale du Conseil d´État sur Les 
autorités administratives indépendantes. Rapport public. LDF, Paris 2000, s. 412.  
 

320 International Atomic Energy Agency: Legal and Governmental Infrastructure for 
Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety, Safety Standards Series No. 
GS-R-1, IAEA, Vienna 2000, s. 3 – 4.  
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předpisy, může stát upravit vztahy mezi orgány veřejné správy v rámci relevatních 

ústavněprávních mezí také striktnějším způsobem, než to komunitární právní 

předpisy požadují. Tuto skutečnost je nutno vnímat také přes prisma té skutečnosti, 

že komunitární právní řád působí na široké spektrum již existujících modelů výkonu 

státní správy, ze které mnohé mají specifické historické kořeny. Forma 

implementace požadavků, které jsou na komunitární úrovni jednotné, tak může 

v jednotlivých státech variovat v závislosti na modelech státní správy, které jsou 

konkrétnímu právnímu řádu vlastní. 

(Analýze existujících modelů „nezávislých správních orgánů“ ve vybraných 

zemích se bude věnovat část pátá této studie).  

 Následující oddíly se budou věnovat nástinu obsahu existujících předpisů 

komunitárního práva, které obsahují požadavky ohledně nezávislého postavení 

národních regulačních orgánů v oblastech tzv. regulovaných odvětví 

(telekomunikace, železniční doprava, pošta, energetika, letecká doprava). Protože se 

jedná v zásadě o požadavky srovnatelného obsahu, budou nejprve uvedeny existující 

právní základy ve stávajících komunitárních směrnicích [v oddílech A) až E)] 

a následně bude provedena analýza těchto požadavků a jejich implikace pro 

jednotlivé národní právní řády [v oddílu F)].  

 
A)  Požadavky v oblasti liberalizace telekomunikačních trhů 

 

 Požadavek zabezpečení nezávislého postavení regulačního orgánu byl poprvé 

zakotven ve znění čl. 5a odst. 2 směrnice č. 97/51/ES, která byla vydána s cílem 

zavedení soutěžního prostředí do sektoru telekomunikací.321 322Uvedené ustanovení 

znělo následovně:  
 

»Za účelem zabezpečení nezávislosti národních regulačních orgánů mají členské 

státy zabezpečit:  

 jejich právní oddělení a funkční nezávislost od všech organizačních složek, které 

zabezpečují provoz telekomunikačních sítí, zařízení a poskytování telekomunikačních 

                                                 
 

321 Directive 97/51/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 
1997 amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for the purpose of 
adaptation to a competitive environment in telecommunications, OJ L 295, 29. 10. 1997, s. 
23. 

 
322 Ustanovení směrnice ohledně požadavků nezávislosti národních regulačních orgánů 

byla přijata ve znění navrhovaném Evropskou komisí. Srov.: Proposal for a European 
Parliament and Council Directive amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC 
for the purpose of adaptation to a competitive environment in telecommunications; 
COM(95) 543 final; 95/0280(COD). 
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služeb (v anglickém znění: „legally distinct from and functionally independent of all 

organizations providing telecommunications networks, equipment or services”); 

 v případě státního vlastnictví organizačních složek, které zabezpečují provoz 

telekomunikačních sítí, zařízení a poskytování telekomunikačních služeb, anebo 

disponují oprávněními k takovým jednotkámspočívajícími v ovládání, účinné 

strukturální oddělení vrchnostenských pravomocí od pravomocí týkajících se správy 

vlastnictví nebo ovládání (v anglickém znění: „effective structural separation of the 

regulatory function from activities associated with ownership or control”).« 

 

 Směrnice č. 97/51/ES byla následně nahrazena tzv. rámcovou směrnicí č. 

2002/21/ES.323 324 Legislativní záměr tohoto nového právního předpisu byl ohledně 

požadavků na postavení regulačních orgánů vyjádřen v bodě č. 11 úvodu následovně:  

 

»V souladu se zásadou oddělení regulačních a provozních funkcí by měly členské 

státy zaručit nezávislost vnitrostátního regulačního orgánu nebo orgánů, aby byla 

zajištěna nestrannost jejich rozhodnutí. Tímto požadavkem na nezávislost nejsou dotčeny 

institucionální autonomie a ústavní povinnosti členských států nebo zásada neutrality s 

ohledem na úpravu vlastnictví jednotlivých členských států, jak je stanovena v článku 295 

Smlouvy. Vnitrostátní regulační orgány by měly mít přístupné všechny nezbytné zdroje, tj. 

pracovníky, odborné znalosti a finanční prostředky, k plnění svých úkolů.« 

 

 Rámcová směrnice č. 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 

elektronických komunikací dále obsahuje v čl. 3 odst. 2 a odst. 3 následující specifické 

požadavky ohledně nezávislého postavení telekomunikačních regulačních orgánů: 

 

2. Členské státy zaručí nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů tím, že zajistí, 

aby byly právně odlišeny a funkčně nezávislé na všech organizacích, které zajišťují sítě, 

zařízení nebo poskytují služby elektronických komunikací. Členské státy, které si ponechají 

ve svém vlastnictví podniky, které zajišťují sítě a/nebo poskytují služby elektronických 

komunikací, a kontrolu nad nimi, zajistí účinné strukturální oddělení regulační funkce od 

činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou.325 

                                                 
 

323 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o 
společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová 
směrnice), Úř. věstník L 108, ze dne 24. 4. 2002, s. 33 – 50. 

 
324 Návrh Evropské komise zdůraznil, že ohledně požadavků nezávislého postavení 

národních regulačních orgánů nedochází ve srovnání s předcházející směrnicí k žádnému 
závažnějšímu posunu. Srov.: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and 
services; COM (2000) 0393 final; COD 2000/0184. 
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3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány vykonávaly své pravomoci 

nestranně a průhledně.326 

 
B)  Požadavky v oblasti liberalizace železniční dopravy 

 

 Další oblastí hospodářství, ve které předpisy komunitárního práva zakotvily 

požadavek nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů, je oblast železniční 

dopravy. V této oblasti byl liberalizační proces prostřednictvím komunitárního práva 

zahájen vydáním směrnice č. 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům, 

která stanovovala povinnost členského státu „určit subjekt příslušný pro vydávání 

licencí a výkon povinností stanovených touto směrnicí.“327 328  

 Zatímco směrnice č. 95/18/ES žádné požadavky ohledně postavení národních 

regulačních orgánů neobsahovala, směrnice č. 2001/13/ES výše uvedené ustanovení 

modifikovala329 a zakotvila explicitní požadavek nezávislosti národního správního 
                                                                                                                                                                         

325 V anglickém znění: 
“Member States shall guarantee the independence of national regulatory authorities 

by ensuring that they are legally distinct from and functionally independent of all 
organisations providing electronic communications networks, equipment or services. 
Member States that retain ownership or control of undertakings providing electronic 
communications networks and/or services shall ensure effective structural separation of 
the regulatory function from activities associated with ownership or control.” 
 

326 V anglickém znění: 
“Member States shall ensure that national regulatory authorities exercise their 

powers impartially and transparently.” 

 
327 Srov.: čl. 3 směrnice 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním 

podnikům. 

 
328 České překlady liberalizačních směrnic používají pojmu „subjekt“, a to bez ohledu 

na skutečnost, že orgány české státní správy právní subjektivitou nedisponují. Používání 
pojmu “subjekt” přitom nemá opodstatnění, protože ani jinojazyčná vyhotovení směrnic 
tento pojem nepoužívají. Srov. znění anglické (“each Member State shall designate the body 
responsible for issuing licences and for carrying out the obligations imposed by this 
Directive”), německé (“jeder Mitgliedstaat benennt die Stelle, die für die Erteilung von 
Genehmigungen und für die Erfuellung der Verpflichtungen aus dieser Richtlinie zuständig 
ist“), francouzské („chaque État membre désigne l'organisme responsable de la délivrance 
des licences et de l'exécution des obligations découlant de la présente directive“), nebo také 
slovenské (“každý členský štát určí orgán zodpovedný za vydávanie licencií a plnenie 
povinností stanovených touto smernicou“).  
 

329 Srov.: Amended proposal for a European Parliament and Council Directive 
amending Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings; COM (99) 0616 
final; COD 98/0266. 
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orgánu na subjektech, které provozují železniční dopravu. Čl. 3 směrnice č. 

2001/13/ES, kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním 

podnikům330, obsahuje následující ustanovení ohledně postavení národního 

regulačního orgánu:  

 

»Každý členský stát určí subjekt příslušný pro vydávání licencí a výkon povinností 

stanovených touto směrnicí. Licence vydává subjekt, který sám neprovozuje železniční 

dopravu a je nezávislý na subjektech nebo podnicích, které tuto dopravu provozují.«331 

 
C)  Požadavky v oblasti liberalizace poštovních služeb 

 

 Liberalizační směrnice byly vydány také pro oblast poštovních služeb. Právní 

úpravu postavení vnitrostátních regulačních orgánů zakotvila již směrnice č. 

97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb 

Společenství a zvyšování kvality služby, která ve svém odůvodnění stanovila, „že k 

zajištění náležitého fungování všeobecných služeb a nenarušené hospodářské 

soutěže v nevyhrazeném odvětví je důležité oddělit funkce regulátora na jedné 

straně a provozovatele na straně druhé; že žádný poštovní provozovatel nesmí být 

zároveň soudcem i stranou; že je na členském státu definovat statut jednoho nebo 

více vnitrostátních regulačních orgánů, což může být veřejný orgán nebo nezávislý 

subjekt zřízený k tomuto účelu.“332 

 Čl. 22 směrnice č. 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu 

poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby stanovil následující 

požadavky ohledně nezávislého postavení národních regulačních orgánů:  
 

                                                 
 

330 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, 
kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům, Úř. 
věstník L 75, ze dne  15. 3. 2001, s. 26 – 28.  

 

 
331 V anglickém znění:  
“Each Member State shall designate the body responsible for issuing licences and for 

carrying out the obligations imposed by this Directive. The task of issuing licences shall be 
carried out by a body which does not provide rail transport services itself and is 
independent of bodies or undertakings that do so.” 

 
332 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 

o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a 
zvyšování kvality služby, Úř. věstník L 15, ze dne  21. 1. 1998, s. 14 – 25.  
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»Každý členský stát určí jeden nebo více národních regulačních orgánů pro poštovní 

odvětví, které jsou právně odděleny od provozovatelů poštovních služeb a působí nezávisle 

na nich. Členské státy oznámí Komisi, které národní regulační orgány byly určeny pro 

vykonávání úkolů vyplývajících z této směrnice. 

Zvláštním úkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat soulad s povinnostmi 

plynoucími z této směrnice. Mohou být rovněž pověřeny zajišťováním souladu s pravidly 

hospodářské soutěže v poštovním odvětví.« 

 

 V průběhu další liberalizace sektoru poštovních služeb byla dále vydána 

směrnice č. 2008/6/ES, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné 

dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.333 Legislativní záměr 

tohoto nového právního předpisu stanovil ohledně postavení vnitrostátních 

regulačních orgánů v bodě 47 následující postuláty: 
 

»Národní regulační orgány budou pravděpodobně nadále hrát klíčovou roli, zejména 

v těch členských státech, kde je ještě třeba dokončit přechod ke konkurenčnímu prostředí. V 

souladu se zásadou oddělení regulačních a provozních funkcí by členské státy měly zaručit 

nezávislost národních regulačních orgánů, a zajistit tak nestrannost jejich rozhodování.  

Tímto požadavkem nezávislosti není dotčena institucionální autonomie a ústavní 

povinnosti členských států ani zásada neutrality s ohledem na úpravu vlastnictví 

uplatňovanou v členských státech, jak je stanovena v článku 295 Smlouvy. Národním 

regulačním orgánům by měly být poskytnuty veškeré zdroje ve smyslu personálního 

zajištění, odbornosti a finančních prostředků, které jsou nezbytné k plnění jejich úkolů.« 

 

 Výše uvedené požadavky (čl. 22 směrnice) ohledně organizace vnitrostátních 

regulačních orgánů byly novou směrnicí modifikovány následovně:  

 

»1. Každý členský stát určí jeden nebo více národních regulačních orgánů pro 

poštovní odvětví, které jsou právně odděleny od provozovatelů poštovních služeb a působí 

nezávisle na nich. Členské státy, které si ponechají ve vlastnictví podniky poskytující 

poštovní služby nebo kontrolu nad nimi, zajistí účinné strukturální oddělení regulačních 

funkcí od činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou. 

Členské státy oznámí Komisi, které národní regulační orgány byly stanoveny pro 

vykonávání úkolů vyplývajících z této směrnice. Zveřejní snadno přístupnou formou úkoly 

svěřené národním regulačním orgánům, zejména ty úkoly, které jsou svěřeny více 

orgánům. Členské státy případně zajistí konzultace a spolupráci mezi těmito orgány a 

                                                 
 

333 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, 
kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních 
služeb Společenství, Úř. věstník L 52, ze dne  27. 2. 2008, s. 3 – 20.  
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národními orgány pověřenými prováděním právních předpisů pro hospodářskou soutěž a 

práva na ochranu spotřebitele ve věcech společného zájmu. 

2. Zvláštním úkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat soulad s 

povinnostmi vyplývajícími z této směrnice, zejména zavedením postupů sledování a 

regulace pro zajištění poskytování všeobecných služeb. Mohou být rovněž pověřeny 

zajišťováním souladu s pravidly hospodářské soutěže v poštovním odvětví. 

Národní regulační orgány úzce spolupracují a poskytují si vzájemnou pomoc tak, aby 

usnadnily uplatňování této směrnice v rámci příslušných stávajících subjektů. 

3. Členské státy zajistí, aby byly na vnitrostátní úrovni uplatňovány účinné 

mechanismy, v rámci kterých má každý uživatel nebo poskytovatel poštovních služeb, 

který byl dotčen rozhodnutím národního regulačního orgánu, právo podat opravný 

prostředek proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu subjektu nezávislému na zúčastněných 

stranách. Do rozhodnutí o takovém opravném prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí 

národního regulačního orgánu, pokud subjekt rozhodující o opravném prostředku 

nerozhodne jinak.«334 

 

                                                 
 
334 V anglickém znění:  
1. Each Member State shall designate one or more national regulatory authorities for 

the postal sector that are legally separate from and operationally independent of the postal 
operators. Member States that retain ownership or control of postal service providers shall 
ensure effective structural separation of the regulatory functions from activities associated 
with ownership or control. 

Member States shall inform the Commission which national regulatory authorities 
they have designated to carry out the tasks arising from this Directive. They shall publish 
the tasks to be undertaken by national regulatory authorities in an easily accessible form, 
in particular where those tasks are assigned to more than one body. Member States shall 
ensure, where appropriate, consultation and cooperation between those authorities and 
national authorities entrusted with the implementation of competition law and consumer 
protection law on matters of common interest. 

2. The national regulatory authorities shall have as a particular task ensuring 
compliance with the obligations arising from this Directive, in particular by establishing 
monitoring and regulatory procedures to ensure the provision of the universal service. 
They may also be charged with ensuring compliance with competition rules in the postal 
sector. 

The national regulatory authorities shall work in close collaboration and shall 
provide mutual assistance in order to facilitate the application of this Directive within the 
appropriate existing bodies. 

3. Member States shall ensure that effective mechanisms exist at national level under 
which any user or postal service provider affected by a decision of a national regulatory 
authority has the right to appeal against the decision to an appeal body which is 
independent of the parties involved. Pending the outcome of any such appeal, the decision 
of the national regulatory authority shall stand, unless the appeal body decides 
otherwise."; 
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D)  Požadavky v oblasti liberalizace energetických trhů 

 

 Specifické požadavky ohledně postavení regulačních orgánů byly dále 

stanoveny také v liberalizačních směrnicích v oblasti energetického průmyslu. Jedná 

se o směrnici č. 2003/54/ES (pro oblast liberalizace trhů s elektrickou energií)335 

a směrnici č. 2003/55/ES (pro oblast liberalizace trhů se zemním plynem).336 

 Čl. 23 odst. 1 směrnice č. 2003/54/ES a čl. 25 odst. 1 směrnice č. 2003/55/ES 

shodně stanovují, že: 
 

„Členské státy určí jeden nebo více příslušných subjektů plnících funkci regulačních 

orgánů. Tyto orgány musí být zcela nezávislé na zájmech elektroenergetiky (resp. na 

zájmech plynárenského průmyslu). Na základě tohoto článku jsou pověřeny alespoň 

zajišťováním nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a účinného fungování trhu.“337 

 
E)  Požadavky v oblasti liberalizace energetických trhů 

 
 

a) Požadavky nezávislosti regulačních orgánů jako výjimka ze zásady 

institucionální autonomie členských států Společenství 

 
 Jak bylo uvedeno výše, výkon komunitárního práva je v současnosti v zásadě v 

pravomoci národních správních orgánů. To za předpokladu, že komunitární právo 

samotné nestanovuje, že touto pravomocí nemají disponovat orgány Společenství 

(Evropská komise, Evropská centrální banka, Účetní dvůr, evropské agentury atd.). 

Při tomto nepřímém výkonu komunitárního práva se přitom uplatňuje již výše 

uvedená zásada institucionální autonomie členských států (něm. Prinzip der 

                                                 
 

335 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES, Úř. 
věstník L 176, ze dne  15. 7. 2003, s. 37 – 56.  

 
336 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES, Úř. 
věstník L 176, ze dne  15. 7. 2003, s. 57 – 76.  

 
337 V anglickém znění:  
“Member States shall designate one or more competent bodies with the function of 

regulatory authorities. These authorities shall be wholly independent from the interests of 
the electricity industry. They shall, through the application of this Article, at least be 
responsible for ensuring non-discrimination, effective competition and the efficient 
functioning of the market.” 



 118

institutionellen Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten).338 Z toho plyne, že stanovení 

příslušného správního orgánu, vymezení jeho pravomocí, jeho organizační struktura 

a jeho vztahy k jiným orgánům moci výkonné jsou v zásadě v pravomoci jednotlivých 

členských států Společenství. 339 

 Výše uvedené požadavky komunitárního práva ohledně nezávislého postavení 

národních regulačních orgánů představují výjimku z výše uvedené zásady 

institucionální autonomie členských států Společenství, protože stanovují specifické 

požadavky ohledně institucionálního uspořádání vnitrostátních regulačních orgánů. 

Požadavky ohledně postavení vnitrostátních regulačních orgánů stanovené 

v komunitárních právních předpisech přitom představují jenom minimální 

standard, který má být ohledně institucionálního uspořádání regulačních orgánů 

v národním právním řádu dosažen, což má za následek, že jednotlivé členské státy 

mohou – v souladu s existujícími ústavněprávními a administrativněprávními 

tradicemi – přikročit při splnění požadavků komunitárního práva k právní úpravě, 

která bude institucionální strukturu jednotlivých regulačních orgánů vzájemně 

odlišovat.  

 
c) Požadavek zřízení nezávislého regulačního orgánu jako nástroj 

liberalizace tzv. síťových odvětví  

 
 Požadavek zřízení „nezávislého regulačního orgánu“ je jedním z prostředků, 

jejichž prostřednictvím má být podle ekonomické teorie dosaženo zavedení 

hospodářské soutěže do sektorů tzv. přirozených monopolů (liberalizace).340 Zřízení 

                                                 
 

338 Oppermann, T. 1999: Europarecht, 2. Aufl., C.H. Beck, München 1999, s. 239 – 
240.  
 

339 Vgl. 39/70 Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor vs. Hauptzollamt Hamburg, 
Slg. 1971, 49. 

 
 
340 Důvodem je skutečnost, že pro vstup nových subjektů na tyto trhy existují – 

v porovnání s jinými trhy – relativně složité překážky. Tato skutečnost má za následek, že 
pro odvětví telekomunikací, energetiky, pošt, železniční dopravy jsou charakteristické 
subjekty, které disponují monopolem na dodávku relevantního zboží (elektrické energie, 
zemního plynu), resp. služeb.  

Na jedné straně se jedná o překážky, které je možno charakterizovat jako přirozené 
překážky vstupu na trh:  Přeprava elektrické energie a zemního plynu, telekomunikačního 
signálu, nebo provoz železničních souprav jsou možné výlučně prostřednictvím sítí. 
Existence přirozených monopolů v tzv. síťových odvětvích je dána skutečností, že případný 
vstup nového subjektu na trh s energiemi by vyžadoval i vstupní investice nejen do 
vybudování produkčních zařízení, ale i do výstavby sítí tranzitní a distribuční soustavy. 
S výstavbou sítí jsou dále spojeny také problémy ohledně využití území (územního 
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„nezávislého regulačního orgánu“ je identifikováno jako jeden z klíčových nástrojů 

liberalizačního procesu také v doporučeních Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD)341 a Světové obchodní organizace (WTO).342 

                                                                                                                                                                         
plánování), nabytí práv k užívání cizích pozemků (pozemky pro výstavbu sítí typicky nejsou 
ve vlastnictví majitelů sítí, ale zatěžují vlastnická práva třetích osob) a ochrany životního 
prostředí.  

Na straně druhé byly pro energetický průmysl jednotlivých evropských států po 
dlouhou dobu charakteristické překážky právní, které spočívaly zejména ve výlučném 
oprávnění (typicky státního) podniku provozovat telekomunikační spojení, dodávat 
elektrickou energii, nebo plyn, působit jako dovozce a vývozce těchto komodit, výlučném 
oprávnění budovat sítě atd. Tyto překážky byly ovšem během posledních desetiletí 
odbourány v rámci aplikace ustanovení o svobodě pohybu zboží Smlouvy o založení 
Evropského společenství. Srov.: Sharkey, W.: Theory of Natural Monopoly, Cambridge 
University Press, Cambridge 1982, s. 45 - 85; Waterson, M.: Recent Developments in the 
Theory of Natural Monopoly, Journal of Economic Surveys, Roč. 1, 1987, č. 1, s. 59 - 72. 

 
341 Např. OECD/International Energy Agency: Regulatory Institutions in Liberalised 

Electricity Markets, OECD, Paris 2001; OECD/Directorate for Science, Technology and 
Industry: Telecommunications regulation: Institutional structures and responsibilities, 
OECD, Paris 2000; OECD: Improving the Institutional Basis for Sectoral Regulators, 
OECD, Paris 2002; OECD Working Party on Regulatory management and Reform: 
Designing independent and accountable authorities for high quality regulation, OECD, 
Paris 2005 atd.  

 
342 Právo WTO má značný význam v oblasti liberalizace sektoru telekomunikací. 

Výsledky jednání o liberalizaci telekomunikačních služeb tvoří tzv. čtvrtý protokol úmluvy 

GATS, který vstoupil v účinnost 15. února 1998. „Čtvrtý protokol“ obsahuje plán liberalizace 

telekomunikačních trhů, účast na uvedeném protokolu ovšem eo ipso nemá za následek 

automatické otevření se telekomunikačních trhů v signatářských státech, a to kvůli existenci 

různých přechodných ustanovení a přechodných lhůt. „Čtvrtý protokol“ neobsahuje žádná 

specifická ustanovení, která by se týkala institucionálního, resp. organizačního uspořádání 

národních regulačních orgánů. Tato ustanovení jsou ovšem obsažena v dokumentu 

označeném jako „Reference Paper on Telekommunication Services of 24. April 1996“, ve 

kterém jsou požadavky „čtvrtého protokolu“ interpretovány. Ohledně nezávislého postavení 

regulačního orgánu výše uvedený dokument stanovuje, že regulační orgán má být oddělený a 

neodpovědný vůči jakémukoliv poskytovateli základních telekomunikačních služeb, 

rozhodnutí regulačního orgánu a řízení před ním mají být nestranná s ohledem na všechny 

účastníky trhu (“the regulatory body is separate from, and not accountable to, any supplier 

of basic telecommunications services, the decisions of and the procedures used by 

regulators shall be impartial with respect to all market participants.”) Uvedená 

interpretace byla v r. 1997 přijata celkově 53 státy, požadavek nezávislosti regulačního 

orgánu ve smyslu jeho oddělení od účastníků trhu a jeho nestrannosti je pokládán za zásadu 

mezinárodního hospodářského práva (práva WTO). Srov.: Lloyd, I.; Mellor, D.: 

Telecommunications Law. Lexis Nexis, London 2003, s. 56 – 78.  
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 Proces liberalizace tzv. síťových odvětví, tj. odbourávání překážek pro vstup 

nových subjektů na trh, je jedním ze stěžejních fenoménů posledních desetiletí.343 

Ústřední myšlenkou je, že zavedení hospodářské soutěže do těchto odvětví přinese 

snížení cen pro konečné spotřebitele a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Idea 

liberalizace síťových odvětví má svůj původ v USA a modely liberalizace byly na 

evropském kontitentu poprvé aplikovány během restrukturalizace britského 

telekomunikačního průmyslu v 80. letech 20. století.344 Zavedení fungující 

hospodářské soutěže do síťových odvětví je možné dosáhnout pouze odbouráním 

výše nastíněných překážek vstupu nových subjektů na trh. Tato vrchnostenská 

činnost je v ekonomické teorii i v příslušných komunitárních předpisech označována 

jako regulace.345 Z výše uvedených skutečností je zřejmá její odlišnost od pouhého 

dozoru nad fungováním hospodářské soutěže: zatímco v jiných průmyslových 

odvětvích se činnost vrchnostenské správy soustřeďuje zejména na potírání dohod 

omezujících soutěž, kontrolu spojování podniků a zneužití dominantního postavení, 

v energetickém sektoru se jedná o úkol vnějšími zásahy státu prostředí fungující 

hospodářské soutěže v síťových odvětvích vytvořit a následně udržet. 

 Za účelem vytvoření prostředí hospodářské soutěže v energetických odvětvích 

je možno v právní úpravě zakotvit několik instrumentů, které podle ekonomické 

teorie zvýší transparentnost vztahů mezi jednotlivými soutěžiteli: jedná se o právní 

úpravu přístupu třetích subjektů k přepravním a přenosovým (tranzitním) 

soustavám (third party access), oddělení provozovatelů přepravních soustav od 

sektorů výroby a distribuce v rámci vertikálně integrovaných podniků (unbundling) 

a konečně zřízení regulačního orgánu, který je ve své činnosti nezávislý na zájmech 

regulovaných subjektů (independent regulatory authority). Uvedené nástroje byly 

aplikovány v průběhu liberalizace síťových odvětví ve Spojených státech a následně 

ve Velké Británii a byly převzaty také evropským komunitárním právem. 

 V souvislosti s liberalizačním procesem v tzv. síťových odvětvích je dále 

zapotřebí poukázat na vztah procesu privatizace v těchto sektorech hospodářství a 

komunitárního práva.346 Komunitární právo nepožaduje privatizaci státních 

                                                                                                                                                                         
 

343 Srov.: Peltzman, S.; Winston, C. (Eds.): Deregulation of Network Industries: Whats 
next? American Enterprise Institute Press 2000, s. 20 – 40.  

 
344 Srov.: Freytag, A.; Jäger, B.: Der künftige Ordnungsrahmen des deutschen 

Telekommunikationsmarktes, ORDO 1996, s. 216 – 240. 
 

345 Srov.: Henry, C.; Matheu, M.; Jeunemaitre, Alain (Eds.): Regulation of Network 
Utilities : The European Experience, Oxford University Press, Oxford 2001, s.  261 – 270. 

 
346 Tzv. síťová odvětví mají značný politický význam. Elektrická energie, zemní plyn, 

telekomunikační služby, železniční doprava a pošta jsou strategické pro fungování téměř 
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podniků, tj. jejich převod do rukou soukromých vlastníků. Podniky ve vlastnictví 

státu a veřejnoprávních korporací (subjekty veřejného práva) jsou ovšem v zásadě 

podřízeny stejným soutěžním pravidlům jako podniky ve vlastnictví soukromých 

subjektů. Státní vlastnictví a účast státu na podnikání v energetickém sektoru není v 

rozporu s požadavky komunitárního práva, podniky ve vlastnictví státu ovšem nesmí 

disponovat takovými právy, které by je zvýhodňovaly před jinými podnikateli. Tento 

požadavek je zakotven v čl. 31 odst. 1 SES, který požaduje transformaci státních 

obchodních monopolů za účelem odstranění diskriminace mezi příslušníky 

členských států.347 Dále je obsažen v čl. 86 odst. 1 SES, který stanovuje, že veřejný 

sektor nemůže prostřednictvím svých jednotek (podniků veřejného práva a podniků, 

kterým státy přiznávají zvláštní, anebo výlučná práva) narušovat volný oběh zboží v 

rámci vnitřního trhu, způsobovat jakoukoliv formu diskriminace na základě státní 

příslušnosti (čl. 12 SES), nebo jakkoliv narušovat mechanismus volné hospodářské 

soutěže mezi podniky (zásady stanovené v čl. 81 – 89 SES).348   

 
c) Interpretace požadavků nezávislosti regulačních orgánů ve stávajících 

komunitárních směrnicích 

 

 Jak již bylo uvedeno výše, je zřízení „nezávislého regulačního orgánu“ v tzv. 

liberalizačních směrnicích komunitárního práva považováno za jeden z nástrojů, 

pomocí kterého má být realizováno otevření tzv. síťových odvětví volné hospodářské 

soutěži.349 Komunitární předpisy dále vymezují komplex pravomocí, kterými mají 

tyto orgány disponovat za účelem výkonu regulace, tj. specifického druhu výkonu 

veřejné správy.  

                                                                                                                                                                         
všech odvětví národního hospodářství. Na fungování uvedených odvětví jsou závislá nejen 
jednotlivá odvětví těžkého a lehkého průmyslu, ale také zdravotnictví, doprava a domácnosti. 
Elektrická energie a zemní plyn nemají blízké substituty a přerušení jejich dodávek nelze 
funkčně nahradit. Uvedené skutečnosti byly důvodem toho, že tzv. síťová odvětví se zejména 
po druhé světove válce dostala ve většině evropských států do vlastnictví státu. Zhruba od 
80. let 20. století probíhá v těchto odvětvích proces jejich privatizace a odbourávání státní 
účasti.  

 
347 Srov.: Edward, David A. O.; Hoskins, Mark: Article 90: Deregulation and EC Law, 

CMLRev., Roč. 32, 1995, s. 157 – 160.  
 
 
348 Srov.: Gardner, A.: The Velvet Revolution: Art. 90 and the Triumph of the Free 

Market in Europe´s Regulated Sectors, ECLR, Roč. 16, 1995, s. 78 – 92.  
 
349 Srov.: Ulmen, W.; Gump, T.: Die neue Regulierungsbehörde für 

Telekommunikation und Post, CR 1997, s. 396 – 402. 
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 Co se týče vymezení komunitárním právem požadovaného „nezávislého“ 

postavení národních (vnitrostátních) regulačních orgánů,350 je možné ve stávajících 

směrnicích identifikovat následující obligatorní požadavky ohledně „nezávislého 

postavení“ těchto orgánů: 

• Čl. 3 odst. 2 rámcová směrnice č. 2002/21/ES (telekomunikace) stanovuje, že 

členské státy zaručí nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů tím, že zajistí 

jejich právní odlišení od organizací, poskytujících služby v regulovaném sektoru. Čl. 

3 směrnice č. 2001/13/ES (železniční doprava) stanovuje, že každý členský stát má za 

povinnost určit subjekt příslušný pro vydávání licencí a výkon povinností 

stanovených touto směrnicí. Čl. 22 směrnice č. 2008/6/ES (poštovní 

služby)stanovuje, že  každý členský stát určí jeden nebo více národních regulačních 

orgánů pro poštovní odvětví. Čl. 23 odst. 1 směrnice č. 2003/54/ES (trh s elektrickou 

energií) a čl. 25 odst. 1 směrnice č. 2003/55/ES (trh se zemním plynem) zavazuje 

členské státy určit jeden nebo více příslušných subjektů351 plnících funkci 

regulačního orgánu.  

• Označení příslušného vykonavatele vymezených úkolů je ve výše uvedených 

ustanoveních liberalizačních směrnic zvoleno s ohledem na rozdílnost 

administrativních konstelací v jednotlivých členských státech Společenství neutrálně 

(v angličtině jako „body“, ve francouzštině jako „organe“, v němčině jako „Stelle“). 

Existující komunitární předpisy proto v zásadě neobsahují konkrétní požadavky 

ohledně organizační struktury a právního charakteru příslušných orgánů. Zahraniční 

literatura v této souvislosti dovozuje, že požadavkům liberalizačních směrnic ohledně 

„určení“ příslušných regulačních orgánů mohou vyhovovat jak orgány kolegiální, tak 

                                                 
350 Srov.: Pielow, J.: Wie „unabhängig“ ist die Netzregulierung im Strom- und 

Gassektor? Anmerkungen zum neuen Energiewirtschaftsgesetz, DÖV 2005, s. 1017 – 1025. 
 
351 V českém překladu směrnic se ovšem jedná zřejmě o chybu, protože jiná jazyková 

vyhotovení jinojazyčný ekvivalent pojmu “subjekt” neuvádějí. V anglickém znění se jedná o 
„competent bodies”, ve francouzském o “organes compétents“, ve španělském o 
„organismos competentes“. Použití pojmu subjekt v české verzi směrnice tedy není možno 
vykládat jako obligatorní požadavek komunitárního práva přiznat regulačnímu orgánu 
právní subjektivitu, spíše se jedná o neznalost překladatele ohledně skutečnosti, že 
vykonavatelé veřejné správy v českém právu v zásadě právní subjektivitou nedisponují.  
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orgány monokratické, ale i toliko samostatná oddělení již existujících orgánů,352 

resp. jednotky disponující i postrádající právní subjektivitu.353 

• Příslušný orgán má dále dle požadavků liberalizačních směrnic působit jako 

regulační orgán.354 Z toho je dovozováno, že příslušný národní orgán musí být dle 

národního právního pořádku vykonavatelem veřejné správy. Splnění této podmínky 

bude muset být posuzováno dle kritérií konkrétního národního řádu, v zásadě se ale 

může jednat o celou škálu různých typů vykonavatelů veřejné správy, a to jak orgánů 

státu, tak i veřejnoprávních subjektů a subjektů soukromého práva.355 

• Liberalizační směrnice dále zavazují členské státy Společentví „určit“ (v 

anglickém znění směrnic „shall designate“) příslušné regulační orgány. Tento 

závazek je v zahraniční literatuře vykládán tak, že se jedná o závazek zabezpečit 

efektivní plnění vymezených úkolů.356 Tento závěr podporuje i analýza různých znění 

návrhů liberalizačních směrnic, které obsahovaly požadavky ve znění „zřídit“ (v 

anglickém znění: „shall establish“) regulační orgán. Ve svém konečném návrhu se 

ovšem Evropská komise přiklonila k verzi, která členským státům poskytuje větší 

                                                 
 

352 S touto možností explicitně počítá také právně nezávazný dokument Evropské 
komise ze dne 14. 1. 2004, vydaný za účelem interpretace jednotlivých ustanovení směrnic č. 
2003/54/ES a č. 2003/55/ES (Rolle der Regulierungsbehörden: Vermerk der DG Energie 
und Verkehr zu den Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG über den Elektrizitäts- und 
Ergasbinnenmarkt). 

 
353 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 

zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 
(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 
vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 
Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 39.  

 
354 V anglickém znění „regulatory authority”, ve francouzském znění “autorité de 

régulation“, v německém znění “Regulierungsbehörde.“ 
 

355 Srov.: Tettinger, P.; Pielow, J.: Zum neuen Regulator für den Netzzugang in der 
Energiewirtschaft aus Sicht des öffentliches Rechts, RdE 2003, s. 293 – 294. 
 

356 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 
zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 
(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 
vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 
Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 49.  
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míru volnosti ohledně výběru příslušného regulačního orgánu, který tak může být jak 

orgán již k datu přijetí směrnic existující, tak i orgán nově zřízený.357 

• Komunitární směrnice dále požadují, aby byl regulační orgán také „příslušný“ (v 

anglickém znění: „competent“). Tento požadavek je vykládán tak, že regulační orgán 

musí v souladu s národní legislativou disponovat jasně vymezenou působností, která 

má být jednoznačně ohraničena od působnosti jiných správních orgánů, a to za 

účelem zamezení možných kompetenčních střetů s těmito orgány (např. s orgány 

působícími v oblasti ochrany hospodářské soutěže).358 

 Čl. 3 odst. 2 rámcové směrnice č. 2002/21/ES (telekomunikace) dále požaduje, 

aby členské státy Společenství „zaručili nezávislost vnitrostátních regulačních 

orgánů“ tím, že zajistí, aby byly právně odlišeny a funkčně nezávislé na všech 

organizacích, které zajišťují sítě, zařízení nebo poskytují služby elektronických 

komunikací. Rámcová směrnice dále stanovuje, že členské státy, které si ponechají 

ve svém vlastnictví podniky, které zajišťují sítě a/nebo poskytují služby 

elektronických komunikací, a kontrolu nad nimi, zajistí účinné strukturální oddělení 

regulační funkce od činností spojených s vlastnictvím nebo kontrolou. Čl. 3 směrnice 

č. 2001/13/ES (železniční doprava) požaduje, aby členské státy určily jako regulační 

orgán takovou jednotku, která sama neprovozuje železniční dopravu a je nezávislá 

na subjektech nebo podnicích, které tuto dopravu provozují. Čl. 22 směrnice č. 

2008/6/ES (poštovní služby) stanovuje, že vnitrostátní regulační orgány pro 

poštovní odvětví mají být právně odděleny od provozovatelů poštovních služeb a 

působit nezávisle na nich. Směrnice dále požaduje, aby členské státy, které si 

ponechají ve vlastnictví podniky poskytující poštovní služby nebo kontrolu nad nimi, 

zajistily účinné strukturální oddělení regulačních funkcí od činností spojených s 

vlastnictvím nebo kontrolou. Konečně Čl. 23 odst. 1 směrnice č. 2003/54/ES (trh 

s elektrickou energií) a čl. 25 odst. 1 směrnice č. 2003/55/ES (trh se zemním 

plynem) shodně požadují, aby členské státy určily jeden nebo více příslušných 

subjektů plnících funkci regulačních orgánů. Tyto orgány musí být zcela nezávislé na 

zájmech elektroenergetického a plynárenského průmyslu. 

• Ve všech výše uvedených případech se jedná o požadavky ohledně zabezpečení 

nezávislosti výkonu regulace, tj. specifického typu výkonu vrchnostenské správy na 

zájmech účastníků trhu, tj. na subjektech podřízených regulaci, kteří nejsou ve 

vztahu k regulačnímu orgánu v rovnoprávném vztahu a nemohou práva a povinnosti 

                                                 
357 Srov.: Schütz, R.; Tüngler, S. 2003: Die geplante Novelle des EU – Energierechts – 

Inhalt und Umsetzungsbedarf, RdE 2003, s. 106. 
 
358 Srov.: Koenig, C.; Kühling, J.: Institutionelle Regulierungsordnung in der 

Eisenbahn- und Energiewirtschaft – sektorspezifische Regulierungsbehörden oder 
Bundeskartellamt, WuW 2001, s. 810.  
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plynoucí z tohoto vztahu jednostranně ovlivňovat.359 Volbu mechanismů, jejichž 

prostřednictvím bude tato nezávislost na účastnících trhu realizována, ponechává 

komunitární právo jednotlivým členským státům Společenství,360 ovšem s tím, že 

zvolená vnitrostátní právní úprava musí garantovat, že jakákoliv možnost 

ovlivňování činnosti regulačního orgánu ze strany účastníků trhu s následkem, že 

rozhodovací činnost bude odrazem jiného než veřejného zájmu, bude zamezena.361 

• S ohledem na vymezení významu pojmu „nezávislost“ v části druhé této studie – 

v souladu s názory, vyslovenými v zahraniční literatuře362 – je možné se přiklonit 

k závěru, že stávající předpisy sekundárního komunitárního práva v oblasti 

liberalizace tzv. síťových odvětví obsahují požadavky funkční nezávislosti národních 

regulačních orgánů ve smyslu jejich nestrannosti, objektivity, zamezení ovlivňování 

ze strany regulovaných subjektů. Tento výklad byl podpořen i rozhodovací činností 

Evropského soudního dvora.363 Čl. 23 odst. 1 směrnice č. 2003/54/ES (trh 

s elektrickou energií) a čl. 25 odst. 1 směrnice č. 2003/55/ES (trh se zemním 

plynem) přitom stanovují, že národní regulační orgány mají být „zcela“ nezávislé na 

zájmech regulovaného průmyslu.364 Dikce uvedených předpisů byla v literatuře 

interpretována jako „kvalifikovaná“ nezávislost, která má garantovat zamezení nejen 

                                                 
 
359 Srov.: Pielow, J.: Wie „unabhängig“ ist die Netzregulierung im Strom- und 

Gassektor? Anmerkungen zum neuen Energiewirtschaftsgesetz, DÖV 2005, s. 1017 – 1025. 
 
360 Srov.: Bysikiewicz, A.: Das Gebot der Unabhängigkeit als Aufbauprinzip der 

Medien- und Telekommunikationsaufsicht in Deutschland. (Eine Studie vor dem 
Hintergrund der Neuordnung der Aufsicht im Kommunikationssektor in Deutschland, in 
den Niederlanden und Großbritannien). Lit Verlag, Münster 2003, s. 32, 41, 111. 

 
361 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 

zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 
(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 
vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 
Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 39 - 43.  

 
362 Např. Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. 

(Zur organisationsrechtlichen Verselbständigung staatlicher Verwaltung am Beispiel der 
Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften zum Öffentlichen Recht. Band 818. 
Duncker & Humblot, Berlin 2000, s. 106 – 108.  

 
363 Srov.: C – 69/91 Decoster, Slg. 1993, I – 5335. 

 
364 Srov.: Becker, P.; Riedel, M.: Europarechtliche Mindestvorgaben für die 

Regulierung und die Schaffung nationaler Regulierungsbehörden mit Überlegungen zu 
einer möglichen Umsetzung in nationales Recht. ZNER 2003, s. 170 – 176.  
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přímého, ale i jakéhokoliv nepřímého ovlivňování rozhodovací činnosti regulačních 

orgánů zájmy regulovaných odvětví.365 366 

• Požadavky nezávislosti ve stávajících komunitárních směrnicích ovšem 

neimplikují závazky ohledně nezávislosti národních regulačních orgánů na vládě jako 

vrcholném orgánu moci výkonné, resp. na jiných orgánech výkonné moci. 

I v zahraničí literatuře existuje konsenzus v tom, že stávající požadavky nezávislosti 

národních regulačních orgánů v komunitárních směrnicích se týkají toliko vztahů 

těchto orgánů vůči subjektům trhu a nedotýkají se vertikálních anebo horizontálních 

vztahů v rámci organizace veřejné správy jednotlivých členských států Společenství. 

Internum veřejné správy tak zůstavá existujícími komunitárními směrnicemi 

v zásadě nedotčeno, sekundární komunitární právo tedy v současnosti neobsahuje 

obligatorní požadavky ohledně politické nezávislosti národních regulačních orgánů 

ve smyslu jejich nevázanosti pokyny vlády jako politického centra, resp. jejich 

vyčlenění z konvenční hierarchické struktury veřejné správy.367 V souvislosti 

s existujícími návrhy komunitárních směrnic pro oblast liberalizace energetiky 

a elektronických komunikací, které již explicitní požadavek politické nezávislosti 

národních regulačních orgánů obsahují,368 je ovšem nutné upozornit na skutečnost, 

že garance politické nezávislosti národních regulačních orgánů byla požadována 

Evropským parlamentem v souvislosti s návrhy komunitárních směrnic č. 

2003/54/ES a č. 2003/55/ES. Tyto požadavky byly ovšem Evropskou komisí 

v průběhu přijímání uvedených směrnic odmítnuty.369 

                                                 
365 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 

zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 
(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 
vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 
Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 41. 

 
366 V této souvislosti je možné poukázat také na skutečnost, že srovnatelný požadavek 

funční nezávislosti regulačního orgánu pro oblast letecké dopravy obsahuje i existující návrh 
směrnice o letištních poplatcích, KOM (2006) 820 final, 2007/013 (COD).  

 
367 Srov.: Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. 

(Zur organisationsrechtlichen Verselbständigung staatlicher Verwaltung am Beispiel der 
Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften zum Öffentlichen Recht. Band 818. 
Duncker & Humblot, Berlin 2000, s. 85 – 87; 187 – 193. 

 
368 Srov.: § 4 oddíl C) této části.  
 
369 Srov.: Pielow, J.: Wie „unabhängig“ ist die Netzregulierung im Strom- und 

Gassektor? Anmerkungen zum neuen Energiewirtschaftsgesetz, DÖV 2005, s. 1018 - 1019; 
Schütz, R.; Tüngler, S. 2003: Die geplante Novelle des EU – Energierechts – Inhalt und 
Umsetzungsbedarf, RdE 2003, s. 105 – 106.  
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• Jak již bylo uvedeno výše, stávající ustanovení komunitárních směrnic 

neobsahují žádné požadavky ohledně privatizace státní majetkové účasti 

v regulovaných odvětvích.370 Vzhledem ke skutečnosti, že pro sektory tzv. síťových 

odvětví je kvůli jejich značnému strategickému a politickému významu 

charakteristická přítomnost státního, resp. veřejného vlastnictví, deklarují existující 

směrnice explicitně také to, že státní účast v regulovaných odvětvích není vydáním 

těchto směrnic dotčena. Právě tato účast státu na regulovaných trzích může mít za 

následek možný střet zájmů mezi zájmy státu jako vlastníka a státu jako 

veřejnoprávní korporace, příslušné k vrchnostenské správě tržních vztahů ve formě 

tzv. regulace. Oblast regulace tzv. síťových odvětví je proto řazena mezi ty oblasti 

výkonu veřejné správy, ve které jsou na kvalitu tohoto výkonu a jeho nestrannosti 

kladeny specifické požadavky.371 Potenciál pnutí mezi zájmy státu jako vlastníka 

(akcionáře) a zájmy státu jako regulátora je pokládán za jeden z důvodů, proč jsou 

právě v těchto oblastech v jednotlivých evropských státech recipovány specifické 

modely výkonu veřejné správy, které mají často původ v anglo-americkém právním 

prostoru.372 373 

• Stávající komunitární směrnice v této souvislosti obsahují požadavky 

„strukturálního oddělení“ subjektů ve státním, resp. ve veřejném vlastnictví a orgánů 

příslušných pro výkon regulace. V souvislosti s tímto požadavkem převládá 

interpretace v tom smyslu, že se v případě existence státní účasti na podnikání 

v regulovaných odvětvích nejedná ani o požadavek privatizace této účasti, ani 

o požadavek vyčlenění příslušného regulačního orgánu z hierarchické struktury 

veřejné správy.374  Dle existujících interpretací postačuje, jestliže je působnost pro 

                                                 
370 Srov.: Paulweber, M.; Weinand, A.: Europäische Wettbewerbspolitik und 

liberalisierte Märkte, EuZW 2001, s. 232 – 240; Schwarze, J.: Der Staat als Adresat des 
europäischen Wettbewerbsrechts, EuZW 2000, s. 614 – 623., Stober, R.: Neuregelung des 
Rechts der öffentlichen Unternehmen? NJW 2002, s. 2361 – 2365. 
 

371 Srov. část druhá § 2 oddíl B).  
 
372 Srov.: Davis, M., H.: L' expérience américaine des independent regulatory 

commissions, in: Colliard, C., A.; Timsit, G. (Eds.): Les autorités administratives 
indépendantes, PUF, Paris 1989, s. 50 – 54.  

 
373 V německé literatuře je tato distinkce označována jako oddělení dominia (majetkové 

správy) a imperia (vrchnostenské správy). Srov.: Srov.: Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der 
Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. (Zur organisationsrechtlichen Verselbständigung 
staatlicher Verwaltung am Beispiel der Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften 
zum Öffentlichen Recht. Band 818. Berlin: Duncker & Humblot, 2000, s. 85 - 87; 187 – 193. 
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obě uvedené oblasti rozdělena mezi dva různé rezorty (např. rezort hospodářství 

a rezort financí).375 Jednotlivé právní úpravy členských států Společenství při 

zřizování regulačních orgánů ve výše uvedených sektorech přistoupily k různým 

způsobům řešení uvedeného problému a k aplikaci různých mechanismů, 

zabezpečujících „relativní“ nezávislost regulačního orgánu ve vztahu k jiným 

orgánům moci výkonné. 

(Analýze existujících modelů ve vybraných evropských právních řádech se 

věnuje část pátá předkládané práce).   

 
F)  Shrnutí 

 
 Zřízení „nezávislého regulačního orgánu“ je v ekonomické teorii považováno za 

jeden z klíčových nástrojů liberalizace tzv. síťových odvětví. Otevření se těchto 

odvětví volné hospodářské soutěži má být realizováno prostřednictvím specifické 

formy výkonu veřejné správy, kterou jak ekonomické teorie, tak i předpisy 

komunitárního práva označují jako „regulace.“376 Stávající předpisy komunitárního 

práva v oblasti liberalizace tzv. síťových odvětví požadavek zřízení, resp. určení 

„nezávislého regulačního orgánu“ z ekonomické teorie recipovali, čímž se stal pro 

jednotlivé členské státy Společenství závazným požadavkem. 

 Ohledně vymezení požadavků „nezávislosti“ regulačních orgánů ve stávajících 

předpisech komunitárního práva je možné v souladu s existující judikaturou 

Evropského soudního dvora377 a zahraniční literaturou378 konstatovat, že stávající 

                                                                                                                                                                         
374 Srov.: Lecherer, H.: Europarechtliche Vorgaben für die Regulierung – Status quo 

und Entwicklungsperspektiven, in: Pielow, J. (Hrsg.): Grundsatzfragen der 
Energiemarktregulierung, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 2005, s. 626.  

 
375 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 

zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 
(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 
vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 
Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 41. 

 
376 Srov.: Danwitz, T.: Was ist eigentlich Regulierung? DÖV 2004, s. 977 – 983. 
 
377 Srov.: C – 69/91 Decoster, Slg. 1993, I – 5335. 
 
378 Srov. např.: Bysikiewicz, A.: Das Gebot der Unabhängigkeit als Aufbauprinzip der 

Medien- und Telekommunikationsaufsicht in Deutschland. (Eine Studie vor dem 
Hintergrund der Neuordnung der Aufsicht im Kommunikationssektor in Deutschland, in 
den Niederlanden und Großbritannien). Lit Verlag, Münster 2003, s. 80 - 82; Ehricke, U.: 
Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung zu den Vorgaben der 
Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG (Beschleunigungsrichtlinien 
Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien vorgesehen 
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komnitární předpisy obsahují požadavek funkční nezávislosti regulačních orgánů, tj. 

jejich nestrannosti a nepodjatosti, požadavek prosazování veřejného (a contrario 

soukromého) zájmu. Požadavek politické nezávislosti regulačních orgánů ve smyslu 

jejich nevázanosti pokyny vlády jako politického centra, který by odrážel postuláty 

školy veřejné volby ohledně nezávislosti rozhodovací činnosti regulačních orgánů na 

politických rozhodnutích exekutivy, nebyl v existujících právních předpisech 

Společenství recipován.  

 Potenciálním ohniskem konfliktu může být skutečnost, že komunitární právo 

neobsahuje jakýkoliv požadavek ohledně privatizace státního vlastnictví 

v regulovaných odvětvích (které je vzhledem ke značnému strategickému významu 

těchto odvětví ve většině evropských států skutečností), čímž se stát posouvá do role 

vlastníka i regulátora zároveň. Komunitární právo je ve vztahu k řešení tohoto 

problému neutrální a požaduje toliko strukturální oddělení výkonu majetkové 

správy a regulačních činností. Realizace tohoto oddělení je v souladu s principem 

subsidiarity ponechána v působnosti jednotlivých členských států Společenství.  
 

 
§  4.    POŽADAVKY NEZÁVISLOSTI V NAVRHOVANÝCH KOMUNI-

TÁRNÍCH PŘEDPISECH 
 

 

 Jak bylo uvedeno výše, stávající předpisy evropského komunitárního práva 

obsahují výlučně požadavky směrem k funkční nezávislosti národních správních 

orgánů, tj. jejich nezávislosti na zájmech subjektů, průmyslu, resp. jiných skupin 

zainteresovaných na rozhodovací činnosti těchto orgánů. Je tedy možné konstatovat, 

že existující požadavky komunitárního práva ohledně nezávislosti národních 

správních orgánů se v zásadě kryjí s požadavkou nestrannosti, neutrality 

a objektivity výkonu veřejné správy.379 Tato skutečnost ovšem jednotlivým členských 

                                                                                                                                                                         
Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche Recht, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 39 - 42; Humpert, C.: Die Regulierungsbehörde 
im britischen Telekommunikationsrecht. Münsteraner Studien zur Rechtsvergleichung. 
Band 49. Lit Verlag, Münster 1999, s. 20 - 24; Oertel, K.: Die Unabhängigkeit der 
Regulierungsbehörde nach §§ 66 ff. TKG. (Zur organisationsrechtlichen Verselbständigung 
staatlicher Verwaltung am Beispiel der Privatisierung in der Telekommunikation.) Schriften 
zum Öffentlichen Recht. Band 818. Duncker & Humblot, Berlin 2000, s. 83 – 86.  

 
379 Tato zásada je uznávána i v rámci aplikace evropského komunitárnímiho práva 

institucemi Evropské unie, jak to deklaruje čl. 41 odst. 1 Charty základních práv Evropské 

unie: „Každý má právo na to, aby jeho zále.itost byla projednána nestranně a spravedlivě 

a v přiměřené lhůtě institucemi a orgány Unie.“ Srov.: Magiera, S.: Bürgerrechte, in: 
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státům ES nebrání v tom, aby v rámci své národní právní úpravy zavedly i prvky 

toho, co bylo výše kvalifikováno jako nezávislost politická, tj. nezávislost na vládě 

jako na centru politické moci. Některé z těchto modelů budou nastíněny v části páté 

této studie.  

 Aktuálně je ovšem možné pozorovat i na evropské komunitární úrovni jistý 

posun ohledně legislativní úpravy této problematiky. Jedná se o balíček návrhů 

Evropské komise na změnu stávajících směrnic, které požadavky nezávislosti 

národních správních orgánů v podobě požadavku jejich funkční nezávislosti již 

obsahují, a to v tom směru, že místo požadavku nezávislosti funkční je předmětem 

návrhu požadavek nezávislosti politické. Ačkoliv tyto návrhy doposud v zahraniční 

literatuře nebyly podrobeny obsáhlejší analýze, davá si tato část za cíl identifikovat 

klíčové znaky těchto návrhů a ideové proudy, ze kterých vycházely, a poukázat na 

modality jejich možné implementace pro futuro.380 

 

A) Návrhy směrnic pro oblast liberalizace trhů s elektřinou a se 

zemním plynem  

 

 Jak bylo uvedeno výše, obsahují stávající evropské směrnice pro oblast 

liberalizace trhů s elektrickou energií381 a trhů se zemním plynem382 požadavky 

ohledně  nezávislého postavení národních správních (regulačních) orgánů ve smyslu 

jejich nezávislosti funkční, tj. jejich nestrannosti vůči regulovaným subjektům 

(nezávislosti na zájmech regulovaného průmyslu).  

 Zasedání Evropské rady konané na jaře 2007 vyzvalo Evropskou komisi, aby 

navrhla nová opatření pro další harmonizaci pravomocí a větší nezávislost 

vnitrostátních energetických regulačních orgánů. Výsledkem byly dva návrhy 

Evropské komise, které jsou součástí tzv. třetího liberalizačního balíčku ze dne 19. 9. 

2007: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

                                                                                                                                                                         
Meyer, J.: Kommentar zur Charte der Grundrechte der Europäischen Union, Nomos 

Verlag, Baden Baden 2003, s. 452 – 453.  

 
380 Nástinem opcí pro implementaci těchto požadavků do českého právního řádu se 

bude věnovat část šestá § 3 této studie.  

 
381 Čl. 23 odst. 1 směrnice č. 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES, Úř. věstník L 176, ze 
dne 15. 7. 2003, 37. 

 
382 Čl. 25 odst. 1 směrnice 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech 

pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES, Úř. věstník L 176, ze dne 
15. 7. 2003, 57. 
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2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou383, a návrh 

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o 

společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.384 Uvedené návrhy 

nastínily následující evaluaci „nezávislého postavení“ národních regulačních orgánů 

a zároveň i cíle, které mají být předkládanými legislativními návrhy Komise 

dosaženy (zvýraznění textu provedl autor studie):  
„Prokazatelná nezávislost regulačních orgánů znamená důvěru trhu: 

Nezávislé regulační orgány představují klíčový princip dobrého řízení a zásadní podmínku 

důvěry trhu. Stávající právní předpisy vyzývají regulační orgány, aby byly plně nezávislé 

na zájmech plynárenského a elektroenergetického odvětví. Nespecifikují však, jak se může 

taková nezávislost prokazatelně zajistit, a nezaručují nezávislost na krátkodobých 

politických zájmech. Jak bylo na jaře 2007 zdůrazněno v závěrech Evropské rady i 

Evropského parlamentu, posilování nezávislosti vnitrostátních energetických regulačních 

orgánů proto představuje prioritu. Navrhuje se, aby byl regulační orgán právně 

samostatný a funkčně nezávislý na jakémkoli jiném veřejném či soukromém subjektu a aby 

jeho zaměstnanci a osoby zodpovídající za jeho řízení jednali nezávisle na jakýchkoli 

tržních zájmech a aby nevyhledávali ani nepřijímali pokyny od žádných subjektů státní 

správy ani jiných veřejných či soukromých subjektů. Za tím účelem se navrhuje, aby měly 

regulační orgány právní subjektivitu, rozpočtovou autonomii, vhodné lidské i finanční 

zdroje a nezávislé vedení. Směrnice 2003/54/ES zavedla požadavek, aby členské státy 

vytvořily regulační orgány vybavené specifickými pravomocemi. Zkušenosti však ukazují, 

že účinnost regulace je často omezena nedostatečnou nezávislostí regulačních orgánů na 

vládě, nedostatečnými pravomocemi a nedostatečnou volností rozhodování. Z tohoto 

důvodu Evropská rada na zasedání v Bruselu dne 8. a 9. března 2007 vyzvala Komisi, aby 

vypracovala legislativní návrhy na další harmonizaci pravomocí a posílení nezávislosti 

vnitrostátních energetických regulačních orgánů.“385 386 

Energetické regulační orgány musejí být schopny přijímat rozhodnutí o všech 

relevantních regulačních otázkách, má-li vnitřní trh řádně fungovat, a musejí být plně 

nezávislé na jakýchkoli veřejných či soukromých zájmech.387 388 

                                                 
383 KOM(2007) 528 final; 2007/0195 (COD);{SEK(2007) 1179}{SEK(2007) 1180}.  
 
 
384 KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD); {SEK(2007) 1179}{SEK(2007) 1180}.  

 
385 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD), s. 9. 

 
386 Stejně tak: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD), s. 9.  

 
387 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD), odůvodnění sub (17).  
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Energetické regulační orgány by měly mít pravomoc vydávat závazná rozhodnutí 

týkající se elektroenergetických (plynárenských) podniků a udělovat účinné, přiměřené a 

odrazující sankce těm elektroenergetickým (plynárenským) podnikům, které nedodrží své 

povinnosti. Musí jim být rovněž udělena pravomoc rozhodovat, bez ohledu na uplatňování 

pravidel hospodářské soutěže, o jakýchkoli vhodných opatřeních na podporu účinné 

hospodářské soutěže nutných pro řádné fungování trhu, jakož i zajišťovat vysoké 

standardy univerzální a veřejné služby v souladu s otevřením trhu, ochranu ohrožených 

zákazníků a plnou účinnost opatření na ochranu spotřebitele. Těmito ustanoveními by 

neměly být dotčeny ani pravomoci Komise, pokud jde o uplatňování pravidel hospodářské 

soutěže, včetně přezkoumávání spojení s významem pro celé Společenství, ani pravidla pro 

vnitřní trh, například volný pohyb kapitálu.389 390 

 Evropskou komisí předkládané návhy dále obsahují následující ustanovení, 

která v případě přijetí těchto návrhů na evropské úrovni budou muset členské státy 

ES implementovat do národních právních řádů (zvýraznění textu provedl autor 

studie): 
o Určení a nezávislost regulačních orgánů: 

1. Každý členský stát určí jediný vnitrostátní regulační orgán. 

2. Členské státy musejí zaručit nezávislost regulačního orgánu a zajistit, aby své 

pravomoci vykonával nestranně a průhledně. Za tímto účelem musí členský stát zajistit, 

aby při výkonu regulačních úkolů svěřených touto směrnicí byl regulační orgán právně 

odlišený od jakéhokoli jiného veřejného či soukromého subjektu a byl na něm funkčně 

nezávislý a aby jeho zaměstnanci a osoby pověřené jeho řízením jednali nezávisle na 

jakýchkoli tržních zájmech a aby nevyhledávali ani nepřijímali pokyny od žádných 

vládních ani jiných veřejných či soukromých subjektů. 

3. Za účelem ochrany nezávislosti regulačního orgánu musejí členské státy zajistit 

zejména: 

a) aby měl regulační orgán právní subjektivitu, rozpočtovou autonomii a 

odpovídající lidské i finanční zdroje pro výkon svých povinností; 

b) aby bylo jeho vedení jmenováno na pevně stanovenou dobu, kterou není možné 

prodloužit, o délce nejméně pěti let, a aby bylo možné jej z funkce odvolat během jeho 

funkčního období, pouze pokud již neplní podmínky stanovené tomto článku nebo se 

dopustilo vážného pochybení.”391 392 

                                                                                                                                                                         
388 Stejně tak: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD), odůvodnění sub (18).  

 
389 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD), odůvodnění sub (18).  

 
390 Stejně tak: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD), odůvodnění sub (19).  
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o Cíle politiky regulačního orgánu (pro oblast elektroenergetiky – pozn. autora): 

Při plnění svých regulačních úkolů specifikovaných v této směrnici přijme regulační 

orgán veškerá přiměřená opatření k dosažení těchto cílů: 

a) podpora – v těsné spolupráci s agenturou, regulačními orgány ostatních členských 

států a s Komisí – konkurenceschopného, bezpečného a environmentálně udržitelného 

vnitřního trhu s elektřinou v rámci Společenství a účinné otevření trhu pro všechny 

spotřebitele a dodavatele ve Společenství; 

b) rozvoj konkurenceschopných a řádně fungujících regionálních trhů v rámci 

Společenství k dosažení cíle uvedeného v písmenu a); 

c) potlačení omezení bránících obchodování s elektřinou mezi členskými státy, mimo 

jiné rozvoj vhodné přeshraniční přenosové kapacity k uspokojení poptávky, posilování 

integrace vnitrostátních trhů a umožnění neomezeného toku elektřiny po celém 

Společenství; 

d) zajištění rozvoje bezpečných, spolehlivých a účinných soustav, podpora energetické 

účinnosti, adekvátnosti soustavy a výzkumu a inovací zaměřených na uspokojení poptávky 

a rozvoj inovačních obnovitelných a nízkouhlíkových technologií, a to jak v krátkodobém, 

tak dlouhodobém horizontu; 

e) zajištění toho, aby byly provozovatelům sítí poskytovány odpovídající pobídky, jak 

krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu; 

f) zajištění účinného fungování příslušného vnitrostátního trhu a podpora účinné 

hospodářské soutěže ve spolupráci s orgány pro hospodářskou soutěž.393 

 

o Při plnění svých regulačních úkolů specifikovaných v této směrnici přijme regulační 

orgán (pro oblast plynárenství – pozn. autora) veškerá přiměřená opatření k dosažení 

těchto cílů: 

(a) podpora – v těsné spolupráci s agenturou, regulačními orgány ostatních 

členských států a s Komisí – konkurenceschopného, bezpečného a environmentálně 

udržitelného vnitřního trhu se zemním plynem v rámci Společenství a účinné otevření trhu 

pro všechny spotřebitele a dodavatele ve Společenství; 

(b) rozvoj konkurenceschopných a řádně fungujících regionálních trhů v rámci 

Společenství k dosažení cíle uvedeného v písmenu a); 

                                                                                                                                                                         
391 Čl. 22a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD).  

 
392 Stejně tak: čl. 24a směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD). 
 

393 Srov.: Čl. 22b návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice 2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, 
KOM(2007) 528 final; 2007/0195 (COD).  

 



 134

(c) potlačení omezení bránících obchodování se zemním plynem mezi členskými státy, 

mimo jiné rozvoj vhodné přeshraniční přepravní kapacity k uspokojení poptávky, 

posilování integrace vnitrostátních trhů a umožnění neomezeného toku zemního plynu po 

celém Společenství; 

(d) zajištění rozvoje bezpečných, spolehlivých a účinných soustav, podpora 

energetické účinnosti, adekvátnosti soustavy a výzkumu a inovací zaměřených na 

uspokojení poptávky a rozvoj inovačních obnovitelných a nízkouhlíkových technologií, a to 

jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu; 

(e) zajištění toho, aby byly provozovatelům sítí poskytovány odpovídající pobídky, 

jak krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování výkonnosti sítí a k podpoře integrace trhu; 

(f) zajištění účinného fungování příslušného vnitrostátního trhu a podpora účinné 

hospodářské soutěže ve spolupráci s orgány pro hospodářskou soutěž.394 

 

 Na tomto místě je možné spokojit se s konstatováním, že v případě výše 

nastíněných návrhů Evropské komise se jedná o další z případů, kdy evropské 

komunitární právo klade požadavky relevantní pro institucionální uspořádání 

veřejné správy v jednotlivých členských státech. Podrobná analýza uvedených 

návrhů a jejich konotace s ohledem na postuláty vymezené v části druhé předkládané 

studie budou uvedeny níže.  

 
B)  Návrh směrnice pro oblast elektronických komunikací 

 

 Situace v oblasti požadavků nezávislosti pro národní správní orgány, které 

vykonávají veřejnou správu v oblasti elektronických komunikací, je srovnatelná s 

výše nastíněnou situací v oblasti trhu s elektrickou energií a se zemním plynem.395 

Jak bylo uvedeno výše, obsahují stávající evropské komunitární právní předpisy 

požadavky nezávislosti národních správních orgánů, které je možné kvalifikovat jako 

požadavky funkční nezávislosti, tj. jejich nestrannosti vůči regulovaným subjektům 

(nezávislosti na zájmech regulovaného průmyslu).396  
                                                 
 

394 Stejně tak: čl. 24a směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD). 

 
395 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 

zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 

(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 

vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 

Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 40 – 42.  

 
396 Čl. 3 odst. 2 a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 

7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice), Úř. věstník L 108, ze dne 24. 4. 2002, 33.  
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 Stejně jako v oblasti liberalizace trhů se zemním plynem a elektrickou energií, 

i v oblasti liberalizace trhů elektronických komunikací dochází v současnosti ke 

změnám. Aktuální legislativní návrh Evropské komise ze dne 13. 11. 2007, návrh 

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o 

společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 

směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným 

zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 

sítě a služby elektronických komunikací,397 vymezil následující cíle, které by měly 

být budoucí právní úpravou dosaženy (zvýraznění textu provedl autor):  
„Měla by být posílena nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů, aby se zajistilo 

efektivnější uplatňování předpisového rámce a zvýšila se jejich autorita i předvídatelnost 

jejich rozhodnutí. Za tímto účelem by vnitrostátní právní předpisy měly obsahovat 

výslovné ustanovení, které by zajistilo, aby byl vnitrostátní regulační orgán při plnění 

svých úkolů chráněn proti vnějším zásahům nebo politickému tlaku, jež by mohly 

negativně ovlivnit jeho nezávislé posuzování záležitostí, které mu jsou překládány. Vinou 

takovéhoto vnějšího vlivu nemůže vnitrostátní orgán vykonávat v rámci předpisového 

rámce funkci vnitrostátního regulačního orgánu. Za tímto účelem by měla být předem 

stanovena pravidla týkající se důvodů propuštění ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu, aby se odstranily oprávněné pochybnosti o neutrálnosti orgánu a jeho odolnosti 

vůči vnějším faktorům. Je rovněž důležité, aby vnitrostátní regulační orgány měly svůj 

rozpočet, který by jim umožnil zejména přijmout dostatečný počet kvalifikovaných 

pracovníků. Pro zajištění transparentnosti by tento rozpočet měl být každoročně 

zveřejňován.“398 

 Evropskou komisí předkládané návrhy dále obsahují následující ustanovení, 

která v případě přijetí těchto návrhů na evropské úrovni budou muset členské státy 

ES implementovat do národních právních řádů (zvýraznění textu provedl autor 

studie): 
„Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány vykonávaly své pravomoci 

nezávisle, nestranně a průhledně. Vnitrostátní regulační orgány nevyžadují ani 

nepřijímají pokyny od jiného orgánu v souvislosti s každodenním plněním úkolů, které jim 

byly přiděleny podle vnitrostátních právních předpisů provádějících právo Společenství. 

                                                 
 
397 KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD); {SEK(2007) 1472}{SEK(2007) 

1473}. 
 

398 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 
směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením 
a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby 
elektronických komunikací, KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD), odůvodnění sub (6).  
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Pravomoc zrušit nebo zvrátit rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů mají pouze 

odvolací orgány zřízené v souladu s článkem 4 nebo vnitrostátní soudy.“399  

Členské státy zajistí, aby ředitel vnitrostátního regulačního orgánu a jeho/její 

zástupce mohli být propuštěni, jen když už nesplňují podmínky požadované pro výkon 

jejich povinností předem stanovených vnitrostátními právními předpisy nebo když se 

dopustí vážného pochybení. Rozhodnutí o propuštění ředitele vnitrostátního regulačního 

orgánu obsahuje důvody propuštění a zveřejňuje se v době propuštění.”400 

„Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly k provádění 

přidělených úkolů přiměřené finanční a lidské zdroje a aby měly samostatné roční 

rozpočty. Tyto rozpočty se zveřejňují.“401 

 

C)  Evaluace požadavků nezávislosti v navrhovaných směrnicích 

 

 V souvislosti s nástinem požadavků nových právních předpisů předložených 

Evropskou komisí je nutné provést jejich analýzu a kvalifikovat, do jaké míry 

znamenají tyto požadavky posun od znění stávajících komunitárních předpisů 

v uvedených oblastech.  

 Navrhované předpisy si stanovují za cíl vytvořit takový právní rámec pro výkon 

veřejné správy ve výše uvedených oblastech, který by „zaručil nezávislost na 

krátkodobých politických zájmech“, „zvýšil účinnost regulace dostatečnou 

nezávislostí regulačních orgánů na vládě“ a „zajistil plnou nezávislost na jakýchkoli 

veřejných či soukromých zájmech.“ 402 403 

                                                 
399 Čl. 3 odst. 3 alinea 1 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění 
pro sítě a služby elektronických komunikací, KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 

 
400 Čl. 3 odst. 3 alinea 2 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění 
pro sítě a služby elektronických komunikací, KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 

 
401 Čl. 3 odst. 3 alinea 3 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění 
pro sítě a služby elektronických komunikací, KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 

 
402 Srov.: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD), s. 9. 
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 Uvedené cíle korespondují s již výše nastíněnými postuláty některých 

ekonomických teoríi, zejména ale teorie veřejné volby (Public Choice).404 Jak již bylo 

uvedeno, podle teorie veřejné volby preferují politici taková rozhodnutí, která 

přinášejí výsledky v kratším časovém horizontu před těmi, ktera by mohla přinést 

pozitivní výsledky v časovém horizontu delším (tzv. shortsightedness effect). Právní 

rámec pro rozhodovací činnost orgánů veřejné správy by proto měl negovat časově 

nekonzistentní řešení, tj. taková řešení, která nejsou pro rozhodovatele ve zpětném 

pohledu optimální.405 

 Dále je možné připomenout, že výše uvedené požadavky v zásadě korespondují 

s postuláty, které jsou již delší dobu obsaženy v doporučeních vlivných 

mezinárodních organizací, jakými jsou Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj (OECD),406 Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) a 

Světová banka (World Bank).407 

 Možno tedy konstatovat, že zatímco existující komunitární právní předpisy 

obsahovaly požadavky ohledně zabezpečení nezávislosti vnitrostátních správních 

(regulačních) orgánů na zájmech regulovaného průmyslu, znamenají výše uvedená 

ustanovení posun směrem k požadavkům nezávislosti politické, tj. k odstínění 

rozhodovací činnosti těchto orgánů od vlivů politického cyklu. Je tedy možné 

                                                                                                                                                                         
403 Stejné postuláty také: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD), s. 9.  

 
404 Srov. část druhou, § 3 oddíl B) této studie.  
 
405 Srov.: Gwartney, J., D.; Stroup, R., L.; Sobel, R., S.; Macpherson, D., A.: Economics. 

Public and Private Choice, 10. Ed., Thompson, South – Western, Mason 2003, s. 138 - 140; 
McNutt, P.: The Economics of Public Choice, Edward Elgar, Cheltenham 1996, s. 99 – 100; 
Mueller, D.: Public Choice II., A Revised Edition of Public Choice, Cambridge Surveys of 
Economic Literature, 2. Ed., Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 334 – 335. 
 

406 Např. OECD/International Energy Agency: Regulatory Institutions in Liberalised 
Electricity Markets, Paris: OECD, 2001, s. 40 – 42.  
 

407 Např. Jamison, M.: Leadership and the Independent Regulator, World Bank Policy 
Research Working Paper No. 3620, 2005; Quintyn M.; Taylor M.: Regulatory and 
Supervisory Independence and Financial Stability, International Monetary Fund, Working 
Paper, 2002; Smith, W.: Utility Regulators – The Independence Debate, The World Bank 
Group, Note No. 127, October 1997 atd. 
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konstatovat, že se jedná o obdobné procesy a ideová východiska, které vedly ke 

garanci politicky nezávislého postavení centrálních bank.408 

 Výše uvedené návrhy komunitárních právních předpisů zároveň obsahují řadu 

mechanismů, které mají za cíl politickou nezávislost národních správních 

(regulačních) orgánů zajistit. Jak bylo uvedeno výše,  Michal Tomášek ve své právní 

analýze nezávislého postavení centrálních bank409 roztřídil mechanismy 

zabezpečující jejich politickou nezávislost do několika kategorií. Jedná se zejména 

o nezávislost institucionální, osobní a rozpočtovou.410 Analogicky je možné 

klasifikovat i mechanismy, které obsahují aktuální návrhy:  

• Institucionální nezávislost má dvě stránky, a to stránku aktivní – non facere, 

spočívající v zákazu regulačních orgánů ovlivňovat rozhodování centrální banky, 

a dále stránku pasivní – ommitere, spočívající v zákazu regulačních orgánů 

požadovat nebo přijímat pokyny od orgánů veřejné moci. Požadavky navrhovaných 

směrnic ohledně institucionální nezávislosti národních regulačních orgánů v oblasti 

energetiky a telekomunikací se tedy v zásadě kryjí s mechanismy, které zabezpečují 

tzv. institucionální nezávislost centrálních bank.   

• Za účelem objasnění obsahu navrhovaných požadavků této institucionální 

nezávislosti národních regulačních orgánů je možné v zásadě také použít závěry, 

které byly literaturou učiněny v souvislosti s analýzou institucionální nezávislosti 

centrálních bank. Návrhy směrnic pro oblast liberalizace trhů s elektrickou energií 

a se zemním plynem stanovují,  „aby jeho (národního regulačního orgánu – pozn. 

autora) zaměstnanci a osoby pověřené jeho řízením jednali nezávisle na jakýchkoli 

tržních zájmech a aby nevyhledávali ani nepřijímali pokyny od žádných vládních 

ani jiných veřejných či soukromých subjektů.“411 412 Návrh směrnice pro oblast 

liberalizace v oblasti elektronických komunikací stanovuje, že „vnitrostátní 

regulační orgány nevyžadují ani nepřijímají pokyny od jiného orgánu v souvislosti 

                                                 
408 Vývoj směrem k dalšímu šíření požadavků politické nezávislosti mimo oblast 

centrálního bankovnictví předvídal také Michal Tomášek ve své stati Evropské právo a 
nezávislost centrální banky, Právník, Roč. 140, 2001, č. 1, s. 15.  

 
409 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 22 – 37.  
 
410 Srov. část druhá, § 3 oddíl C) této studie.  
 
411 Čl. 22a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD).  

 
412 Stejně tak: čl. 24a směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD). 
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s každodenním plněním úkolů, které jim byly přiděleny podle vnitrostátních 

právních předpisů provádějících právo Společenství.“413 

• Jak bylo uvedeno výše, v rámci analýzy požadavků politické nezávislosti 

Evropské centrální banky došla odborná literatura k závěru, že zákaz přijímat 

a požadovat pokyny mezi centrální bankou a státními nebo unijními orgány se podle 

evropského práva vztahuje na veškeré zdroje a možnosti vnějšího vlivu, které by 

mohly ovlivnit nezávislé plnění vymezených hlavních úkolů centrální banky. Za 

požadování pokynů v rozporu s požadavky primárního komunitárního práva se 

považuje také takový postup guvernéra centrální banky, kdy by rozhodnutí centrální 

banky vyplývající z jejích základních úkolů konzultoval s politickými orgány.414 

V důsledku požadavku garance politické nezávislosti centrálních bank došlo proto 

všude tam, kde v právních úpravách vztahu centrální banky a vlády, resp. jiných 

orgánů moci výkonné, figuroval proces označený jako konzultace, zákonitě 

k diskusím o slučitelnosti takovéto právní úpravy s požadavky politické nezávislosti 

centrální banky v primárním komunitárním právu. V souvislosti s aktuálními návrhy 

komunitárních směrnic, které obsahují identické požadavky i pro národní regulační 

orgány, je možné očekávat, že obdobné diskuze budou vedeny i ohledně vztahů 

regulačních orgánů a vlády. V oblasti bankovnictví bylo řešení tohoto problému 

nalezeno v  interpretaci, že požadované konzultace mají mít výlučně informativní 

charakter a nesmějí zakládat podezření, že jsou při nich centrální bankou získávány 

nebo požadovány pokyny.415 Pro futuro je možné uvažovat o obdobném výkladu 

i ohledně nezávislého postavení národních regulačních orgánů pro oblast energetiky 

a telekomunikací.  

• Osobní (personální) nezávislost osob s rozhodovací pravomocí je 

v navrhovaných předpisech řešena zejména prostřednictvím požadavků ohledně 

fixního určení funkčního období a striktního vymezení důvodů pro odvolání těchto 

osob. Návrhy směrnic pro oblast liberalizace trhů elektrické energie a zemního plynu 

stanovují, že „vedení (má být – pozn. autora) jmenováno na pevně stanovenou 

dobu, kterou není možné prodloužit, o délce nejméně pěti let, a aby bylo možné jej z 

funkce odvolat během jeho funkčního období, pouze pokud již neplní podmínky 

                                                 
 

413 Čl. 1 odst. 3 alinea 1 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění 
pro sítě a služby elektronických komunikací, KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 
 

414 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 
banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 23 – 24.  

 
415 Srov.: Tomášek, M.: Evropské právo a nezávislost centrální banky. Právník, Roč. 

140, 2001, č. 1,  s. 8 – 11.  
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stanovené v tomto článku nebo se dopustilo vážného pochybení.”416 417 Návrh 

směrnice pro oblast liberalizace v oblasti elektronických komunikací obdobně 

stanovuje, že členské státy mají zabezpečit, „aby ředitel vnitrostátního regulačního 

orgánu a jeho/její zástupce mohli být propuštěni, jen když už nesplňují podmínky 

požadované pro výkon jejich povinností předem stanovených vnitrostátními 

právními předpisy nebo když se dopustí vážného pochybení. Rozhodnutí 

o propuštění ředitele vnitrostátního regulačního orgánu obsahuje důvody 

propuštění a zveřejňuje se v době propuštění.”418 

• Také co se týče požadavků na osobní (personální) nezávislost funkcionářů 

regulačních orgánů, je možné konstatovat identické rysy s požadavky, které již 

existují v oblasti nezávislého postavení centrálních bank. Ratio Komisí navrhovaných 

opatření je možné identifikovat tak, že plnění hlavních úkolů regulačních orgánů 

nesmí být vystaveno žádným vnějším politickým vlivům, a to zejména v souvislosti se 

jmenováním do funkcí, nebo naopak s odvoláváním z funkcí.419 Stejně jako je tomu 

v případě centrálních bank, i při jmenování a odvolávání funkcionářů regulačních 

orgánů má být pro futuro vyloučena interference politických sil, protože se vychází 

z předpokladu, že politické síly mohou mít zájem na jmenování takových osob, které 

budou následně během svého působení prosazovat jejich zájmy. Reakcí na tato 

nebezpečí je v navrhovaných směrnicích zakotvení mechanismů odvolávání 

dotčených osob, které vliv politických sil minimalizují. Jedná se mimo jiné o recepci 

modelů, které jsou imanentní americké koncepci independent regulatory authorities 

a které byly identifikovány v části třetí této studie. Tyto modely jsou přitom – jak 

bude nastíněno v části páté – kontinentálním právním řádům známé  a jsou již delší 

dobu aplikovaným nástrojem, jehož cílem je zabezpečení jisté míry nezávislosti na 

mechanismech politického cyklu.  

                                                 
 
416 Čl. 22a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD).  

 
417 Stejně tak: čl. 24a směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD). 

 
418 Čl. 1 odst. 3 alinea 2 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění 
pro sítě a služby elektronických komunikací, KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 

 
419 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 25. 
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• Dalším nástrojem, který má zaručit dostatečnou míru nezávislosti regulačních 

orgánů  na střídání politických elit v návaznosti na délku volebních cyklů, je 

explicitní právní úprava fixního funkčního období funkcionářů těchto orgánů. I zde 

se jedná o mechanismus, který je v případě centrálních bank již explicitně zakotven 

jak v evropském právním řádu, tak i v řadě právních řádů vnitrostátních.420 

V případě přijetí Komisí navrhovaných směrnic tak dojde k procesu, který již 

v minulosti proběhl v oblasti institucionálního uspořádání centrálních bank, a to, že 

jednotlivé členské státy budou muset zakotvit minimální, komunitárním právem 

požadované, fixní funkční období funkcionářů regulačních orgánů.  

• Dle existujících názorů je dále politická nezávislost centrální banky podmíněna 

i její nezávislostí rozpočtovou.421 Analogicky k tomu obsahují i aktuální návrhy 

Evropské komise požadavky ohledně rozpočtové autonomie regulačních orgánů. 

Návrhy Evropské komise pro oblast liberalizace trhů elektrické energie a zemního 

plynu stanovují povinnost členských států zabezpečit, „aby měl regulační orgán 

právní subjektivitu, rozpočtovou autonomii a odpovídající lidské i finanční zdroje 

pro výkon svých povinností“.422 423 Návrh Evropské komise pro oblast liberalizace 

trhů elektronických komunikací obsahuje obdobné ustanovení: „Členské státy 

zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány měly k provádění přidělených úkolů 

přiměřené finanční a lidské zdroje a aby měly samostatné roční rozpočty. Tyto 

rozpočty se zveřejňují.“424 

                                                 
 

420 Čl. 14 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 
stanoví, že funkční období guvernéra národní centrální banky musí být delší než pět let. 
Srov. dále: Berger, H.: Optimal central bank design: Benchmarks for the ECB. The Review 
of International Organisations, Roč. 1, 2006, č. 3, s. 207 – 235.  

 
421 Primární komunitární právo tento aspekt nezávislosti explicitně nevyžaduje, 

rozpočtová závislost by ovšem via facti implikovala i hrozbu politické závislosti. Srov.: 
Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální banky, Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 33 – 35. 

 
422 Čl. 22a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM(2007) 528 
final; 2007/0195 (COD).  

 
423 Stejně tak: čl. 24a směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD). 
 

424 Čl. 1 odst. 3 alinea 3 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění 
pro sítě a služby elektronických komunikací, KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 
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• Na tomto místě je nutné upozornit na skutečnost, že v případě přijetí výše 

uvedených směrnic vznikne členským státům ES nejen závazek implemetovat výše 

uvedené požadavky institucionální, osobní a rozpočtové nezávislosti do národních 

právních řádů, ale členské státy ES budou muset současně čelit obdobným právním 

otázkám, které přineslo i zřizování politicky nezávislých centrálních bank.425 

o Klíčovou otázkou bude zabezpečení odpovědnosti za rozhodovací činnost 

nezávislých regulačních orgánů. Stejně jako je tomu v případě politicky nezávislých 

centrálních bank, je možné vycházet z konstatování, že vláda nemůže nést 

odpovědnost za činnost těch orgánů disponujících pravomocemi v oblasti výkonu 

veřejné správy, které nemůže sama svými pokyny ovlivňovat. Z toho bude – stejně 

jako je tomu v případě nezávislých centrálních bank – plynout nutnost vytvořit 

mechanismy odpovědnosti, které by přímou odpovědnost vlády vůči legislativě 

suplovaly, a překlenuly tak hrozbu demokratického deficitu. V této souvislosti je 

možné poukázat na skutečnost, že odpověď na otázku, jaké mechanismy budou při 

implementaci výše nastíněných požadavků navrhovaných směrnic použity 

v jednotlivých členských státech ES, do značné míry závisí na tom, jaké konstrukce 

těchto vztahů již jednotlivé právní řády těchto států znají. Jak bude nastíněno v části 

páté této studie, jednotlivé evropské právní řády různé modely „nezávislých 

správních orgánů“ znají a s jejich vztahy vůči vládě, resp. legislativě se do určité míry 

vypořádaly.  

o Stejně jako v případě požadavku politické nezávislosti centrální banky se zřejmě 

v rámci budoucí implementace požadavků politické nezávislosti národních 

regulačních orgánů ukáže jako stěžejní diskuse ohledně oddělení nezávislosti cílové 

(goal independence) a nezávislosti instrumentální (instrumental independence). Jak 

bylo nastíněno výše, návrhy směrnic obsahují vymezení cílů, které mají regulační 

orgány sledovat. Členské státy tedy budou povinny implementovat tyto cíle do 

národní legislativy a vymezit tak mantinely „politické“ činnosti regulačních orgánů – 

obdobně jako je tomu v případě centrálních bank, v případě kterých je jednou z opcí 

pro vymezení jejich rozhodovací činnosti zakotvení cílů monetární politiky přímo 

v zákoně.426 Dvě výše naznačené opce pro vymezení cílů, tj. možnost vyjednání cílů 

mezi nezávislým orgánem a vládou,427 resp. ponechání stanovení cílů v působnosti 

regulačního orgánu samotného, nejsou s dikcí navrhovaných směrnic v souladu. 

                                                                                                                                                                         
 
425 Srov. část druhá, § 3 oddíl D.  
 
 
426 Srov.: část druhá § 3 oddíl D. 
 
427 Srov.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 

odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 189 – 191.  
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Nabízí se ovšem otázka – stejně jako v případě stanovování cílů v rámci monetární 

politiky centrálních bank – zda jednotlivé státy budou moci v rámci svých národních 

právních úprav přisoudit jednotlivým cílům prioritu před jinými. Detailní stratifikace 

cílů je v některých existujících evaluacích nezávislosti centrálních bank považována 

za garanci vysoké míry odpovědnosti centrálních bank. Otázkou ovšem zůstává, jestli 

k takovému kroku mohou jednotlivé členské státy přistoupit, protože rozdílná 

stratifikace cílů by v konečném důsledku mohla vést k rozdílnému uplatňování 

politik v rámci Společenství.  

o  Dále je zapotřebí poukázat na skutečnost, že v případě schválení navrhovaných 

směrnic a implementace výše uvedených požadavků do národních právních řádů 

jednotlivých států je možné – podobně jako je tomu v případě nezávislého postavení 

centrálních bank – očekávat diskusi ohledně distinkce mezi nezávislostí regulačních 

orgánů de iure a nezávislostí regulačních orgánů de facto. Na nezávislé postavení 

vnitrostátních regulačních orgánů tedy bude mít vliv i řada jiných, než ryze právních 

faktorů, ačkoliv právní zakotvení nezávislosti je možné považovat za conditio sine 

qua non.  

• V souvislosti s výše uvedeným konstatováním, že mechanismy zabezpečení 

osobní nezávislosti v navrhovaných směrnicích jsou do značné míry identické s těmi 

mechanismy, které jsou pokládány za specifické pro americkou koncepci 

independent regulatory authorities, je možné upozornit na skutečnost, že jednou 

z hrozeb souvisejících s implementací aktuálně navrhovaných směrnic může být 

v důsledku vyčlenění regulačního orgánu z obecné hierarchické struktury veřejné 

správy jev označovaný jako „regulatory capture“, tj. ovládnutí regulátora 

regulovanými odvětvími. Na tyto hrozby je již v současnosti – v souvislosti s aprobací 

anglo-amerických modelů výkonu veřejné správy – v zahraniční literatuře 

poukazováno.428  

• Nakonec je ještě nutné uvést další otázku, která se v souvislosti s aktuálním 

vývojem nabízí a která již byla zmíněna výše. A sice, zda je možné vymezit hranice 

pro garantování politické nezávislosti prostřednictvím komunitárního práva. Pokud 

sledujeme výčet stávajících směrnic a ideové pozadí, které vedlo k zakotvení 

požadavků politické nezávislosti, můžeme konstatovat, že stejné ideové postuláty 

mohou být uplatněny i na postavení regulačních orgánů v oblasti pošt, železnic, 

anebo letecké dopravy. Teoreticky je tedy možné v budoucnosti očekávat rozšíření 

požadavků politické nezávislosti v komunitárních předpisech i na tyto oblasti.  

 

 

 

                                                 
428 Srov.: Danwitz, T.: Was ist eigentlich Regulierung? DÖV 2004, s. 977 – 983.  

 



 144

§  5.   SHRNUTÍ  
 

 Analýzou ustanovení stávajících a navrhovaných komunitárních směrnic je 

možné dojít k závěru, že požadavky komunitárního práva ohledně nezávislého 

postavení národních správních (regulačních) orgánů vykazují posun od požadavků 

funkční nezávislosti ve smyslu nestrannosti, objektivity a nepodjatosti výkonu 

veřejné správy k požadavkům politické nezávislosti, tj. nevázanosti regulačního 

orgánu pokyny vlády jako politického centra. Je tedy možné konstatovat, že 

komunitární právní úprava recipuje postuláty výše nastíněných ekonomických teorií 

školy veřejné volby, tj. identické ideové postuláty, jaké vedly ke garanci nezávislého 

postavení centrálních bank.  

 Analýzou ustanovení navrhovaných komunitárních směrnic je dále možné dojít 

k závěru, že mechanismy zabezpečení nezávislosti v těchto předpisech jsou v zásadě 

totožné s mechanismy, které slouží k zabezpečení nezávislého postavení centrálních 

bank. Navrhované komunitární předpisy tedy budou mít v případě svého přijetí za 

následek, že členské státy Společenství budou povinny vyčlenit z působnosti 

exekutivy výseč hospodářské politiky, jejíž výkon budou muset svěřit do působnosti 

na vládě nezávislého orgánu, stejně jako se to stalo s působností v oblasti monetární 

politiky.  

 Vzhledem k charakteru ekonomických teorií, které za požadavky zřizování 

politicky nezávislých orgánů stojí, je možné pro futuro předpokládat, že požadavky 

na zřízení politicky nezávislého regulačního orgánu budou stanoveny i v dalších 

sektorech hospodářství, např. v železniční dopravě, letecké dopravě, nebo 

poštovních službách. Vzhledem ke skutečnosti, že nastíněné ekonomické teorie jsou 

recipovány komunitárním právem, budou uvedené požadavky pro členské státy 

Společenství závazné a nebudou již představovat opci v rámci reformních procesů 

v oblasti výkonu veřejné správy, jak tomu v zásadě doposud bylo.  
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5.   „Nezávislé správní orgány“ ve vybraných 

právních řádech 

 

 

 
Odlišení požadavků politické a funkční nezávislosti v evropském komunitárním 
právu; Požadavky nezávislosti v evropském komunitárním právu jako 
minimální standard inter-institucionálního uspořádání; Determinanty 
implementace požadavků nezávislosti; Non-departmental public bodies a 
quasi-non governmental organisations (quangos) ve Velké Británii; Otázka 
politické odpovědnosti v britském modelu správy prostřednictvím quasi-non 
governmental organisations (quangos); Modely a charakteristické rysy 
autorités administratives indépendantes, AAI ve Francii; Ústavně-právní 
limity pro jejich zřizování; Modely tzv. ministerialfreie (weisungsfreie) 
Verwaltung v Německu a ústavně-právní vymezení prostoru pro jejich 
zřizování; Modely delegace pravomocí v oblasti výkonu veřejné správy na 
„nezávislé“ orgány v Rakousku (die Beleihung) a rakouská koncepce 
kolegiálních orgánů se soudcovským prvkem (Kollegialbehörden mit 
richterlichen Einschlag); Požadavky „nezávislosti“ vybraných správních orgánů 
v právním řádu Slovenské republiky a politické kontroverze ohledně 
„nezávislého“ postavení regulačních orgánů; Identifikace identických znaků a 
problémů v rámci procesu vytváření „nezávislých“ orgánů, kterým je svěřována 
pravomoc v oblasti moci výkonné.  

 

 

§  1.    ÚVOD 

 

 Předmětem předcházející, čtvrté části této studie byla inter alia analýza 

požadavků ohledně nezávislého postavení správních orgánů jednotlivých členských 

států ES. Při analýze těchto stávajících požadavků byl kladen důraz na povahy těchto 

požadavků, a to zejména na odlišení: 

• požadavku politické nezávislosti ve smyslu odstínění rozhodovací činnosti 

instituce na politických cyklech429 a 

                                                 
 

429 Srov. : Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2. Éd., Clefs 
Politique, Montchrestien, Paris 1994, s. 52 – 60.  
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• požadavku funkční nezávislosti ve smyslu objektivnosti, nestrannosti, 

neutrality, nepodjatosti rozhodování, tj. nezávislosti na subjektech zúčastněných na 

řízení, požadavek prosazování výlučně veřejného zájmu, a ne zájmů soukromých.430  

 Na tomto místě je možno opětovně zdůraznit skutečnost, že výše nastíněné 

požadavky evropského komunitárního práva ohledně nezávislého postavení 

národních správních orgánů, resp. nezávislého postavení těch institucí, kterým byly 

svěřeny pravomoci v oblasti výkonu veřejné správy, představují jenom minimální 

standard pro uspořádání vztahů těchto institucí vůči ostatních orgánům veřejné 

správy, resp. vůči subjektům, které jsou dotčeny rozhodovací činností těchto 

institucí. Realita těchto vztahů je totiž determinována celou řadou dalších faktorů: 

• Požadavky nezávislosti v předpisech evropského komunitárního práva mají být 

předmětem implementace do jednotlivých národních právních řádů členských států 

Evropského společenství, přičemž ústavní uspořádání, tradice výstavby a organizace 

státní správy  v těchto státech se do značné míry odlišuje. 

• Také forma implementace požadavků nezávislosti evropského komunitárního 

práva do jednotlivých národních právních řádů se může lišit, a to v závislosti na celé 

řadě faktorů, jakými je např. politická orientace exekutivy (empiricky je např. 

doloženo, že liberálně orientované vlády mají tendenci prosazovat vytváření institucí, 

které mají některé charakteristické znaky anglo-amerických modelů vykonavatelů 

státní správy /např. právní subjektivita, kolegiální charakter, fixní stanovení 

funkčního období atd./, nebo využívají i jiné vzory, a to mimo jiné pod vlivem 

liberálních ekonomických teorií /např. školy veřejné volby/, resp. pod vlivem 

doporučení mezinárodních organizací, jakými jsou např. OECD, anebo Světová 

banka).431  

 Cílem této části předkládané studie je nastínit výše uvedené determinanty 

implementace požadavků nezávislosti pomocí stručné analýzy situace ve vybraných 

členských státech Evropského společenství a demonstrovat tak skutečnost, že pojem 

„nezávislý správní orgán“ má v každém z těchto států jiné konotace. Předmětem 

                                                 
 
 
430 Srov.: Mikule, V.: Nepodjatost ve veřejné správě jako jeden z principů dobré 

správy, in: Hrabcová, D. (Ed.): Principy dobré správy: Sborník příspěvků přednesených na 
pracovní konferenci: Kongresový sál kanceláře veřejného ochránce práv, Brno 22. března 
2006, 1. vyd., ASPI, Praha 2006, s. 118 – 119. 

 
431 Jacobzone, S.: Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities: A 

Comparative Overview across OECD Countries, in OECD Working Party on Regulatory 
management and Reform: Designing independent and accountable authorities for high 
quality regulation, Paris: OECD, 2005, s. 33 – 36. 
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analýzy budou právní řády Velké Británie, Francie, Spolkové republiky Německo, 

Rakouska a Slovenské republiky.  

 

§  2.   QUANGOS (VELKÁ BRITÁNIE) 

  

 V literatuře je pravidelně zdůrazňována skutečnost, že americké modely 

independent regulatory authorities byly doposud v nejširší míře recipovány v právní 

řádu Velké Británie.432 Jednotlivé prvky britských modelů výkonu státní správy 

prostřednictvím institucí, které disponují specifickým postavením ve vztahu k vládě, 

označované také jako „at arms lenght administration“ jsou také – společně s prvky 

amerických modelů independent regulatory authorities – předmětem recepce 

v právních řádech kontinentální Evropy.433 

 V souvislosti s výše uvedenými procesy rostl v průběhu uplynulých desetiletí 

zájem kontinentální administrativistiky o poznání britských modelů výkonu státní 

správy. Proces hledání a identifikace společných znaků je ovšem do značné míry 

komplikován skutečností, že – jak výstižně uvádí autoritativní učebnice anglického 

veřejného práva z pera Petera Birkse a Davida Feldmana – v britském právním řádu 

absentují unifikované procesněprávní, resp. hmotněpráví principy, které by 

institucionálnímu uspořádání britské správy daly určitou koherentní strukturu.434 

Výše uvedení autoři upozorňují na to, že (kontinentální) čtenář britských studií 

snažících se o deskripci právního rámce existujících agencies, statutory boards, 

authorities, non-departmental public bodies atd. zřejmě dospěje ke konstatování, že 

zřizování a fungování těchto institucí, stejně jako právní úprava jejich vztahu k jiným 

orgánům jak moci výkonné,  tak i moci soudní a moci zákonodárné jsou zcela vedeny 

principem pragmatismu a navíc při absenci jakékoliv konzistence.435 436 Uvedené 

                                                 
 
432 Longobardi, N.: Les autorités administratives indépendantes, laboratoires d'un 

nouveau droit administratif, Petites Affiches 30. et 31. 8. 1999, s. 4 – 16; 6 – 10; 10 – 16. 

 
433 Srov.: Schneider, J.: Flexible Wirtschaftregulierung durch unabhängige Behörden 

im deutschen und britischen Telekommunikationsrecht, ZHR, Roč. 164, 2000, č. 5 – 6, s. 
513 - 520; Humpert, C.: Die Regulierungsbehörde im britischen Telekommunikation-recht. 
Münsteraner Studien zur Rechtsvergleichung. Band 49. Lit Verlag, Münster 1999, s. 45 – 65. 
 

434 Srov.: Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 
2005, s. 288 - 289. Ve stejném smyslu také: Bailey, S.; Jones, B.; Mowbray, A.: Cases and 
Materials on Administrative Law, 3. Ed., Sweet and Maxwell, London 1997, s. 328 – 330 a 
Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: Zwart, T.; Verhey, L. (Eds.): 
Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum № 42, Intersentia, 
Antwerp 2003, s. 19 – 36. 
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skutečnosti determinují nejen proces implementace požadavků evropského 

komunitárního práva do práva Velké Británie, ale také již výše zmíněný proces 

ovlivňování kontinentálních právních řádů britskými modely.437  

 Britská literatura se při pokusech o souhrnné označení těchto orgánů uchyluje 

k pojmu quasi-non governmental organisations (quangos). Tento pojem je 

používán i v pracovních dokumentech britské vlády (např. Opening up Quangos 

1997, Quangos: Opening the doors 1998) a bude pro zjednodušení používán i v této 

části studie. 

 
A)  Historické konsekvence vzniku specifických orgánů moci 

výkonné v Anglii 

 
 Jak bylo uvedeno v úvodu této části, působí vnější vlivy – a tedy také požadavky 

komunitárního práva ohledně nezávislosti národních správních orgánů –  na 

jednotlivé právní řády v jistém stádiu jejich vývoje. Britská (anglická) právní 

literatura poukazuje na skutečnost, že vytváření institucí působících v oblasti veřejné 

správy, které stojí mimo konvenční strukturu veřejné správy, tj. nejsou podřízeny 

centrálním exekutivním orgánům (specialised public agencies), má v Anglii 

dlouhodobou tradici.438 439 V literatuře je pravidelně uváděn kolegiální orgán 

jménem Poor Law Commission, zřízený v r. 1834 (existující do r. 1847), dále 

                                                                                                                                                                         
435 Ibid, s. 331 – 332. Srov. také: Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango 

State, in: Zwart, T.; Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius 
Commune Europaeum № 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 19 – 36. 
 

436 Situace je dále komplikována tím, že mnohé z těch institucí, které britská právní 
věda označuje jako „agentury“ (agencies) nebo „regulační orgány“ (regulators), nebyly 
zřízeny na základě právního předpisu vydaného Parlamentem. Mezi tyto orgány jsou 
dokonce zařazovány i instituce, které byly zřízeny ryze na bázi soukromých ujednání mezi 
soukromými subjekty. Příkladem může být Panel on Take-overs and Mergers, jehož činnost 
se neopírá o žádný psaný právní předpis („performs its functions without visible means of 
legal support“). Srov.: Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, 
Oxford 2005, s. 288.  

 
437 Srov. dále: Bell, J.: L’ exerience anglaise en matière d’ autorités administratives 

indépendantes. in : Pochard, M. at al.: Considérations générale du Conseil d´État sur Les 
autorités administratives indépendantes. Rapport public. LDF, Paris 2000, s. 401 – 411.  

  
438 Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 2005, 

s. 288 – 289.   
 
439 Hood, Ch.: The Rise and Rise of the British Quango, New Society, Roč. 25, 1973, s. 

386- 388. 
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General Board of Health, zřízený v r. 1848, nebo Electricity Commission, zřízená 

v r. 1919.440 

 Ke zrušení celé řady specialised public agencies došlo v období po druhé 

světové válce, a to v souvislosti s procesem znárodnění. Výkon veřejné správy 

prostřednictvím specialised public agencies byl v mnoha případech podřízen přímé 

kontrole vlády, nebo nahrazen státním vlastnictvím.441 442 Existence a činnost 

specialised public agencies pokračovala zejména v těch oblastech, kde i nadále 

existovala paralelní činnost soukromého a veřejného sektoru.443 Příkladem je oblast 

letecké dopravy,444 televizního vysílání445 a sociální správy.446 I přes jistou 

                                                 
440 Bradley, A., W.; Ewing, K., D.: Constitutional and Administrative Law. 12 Ed. 

Longman, London 1997, s. 328.  
 

441 Hogwood, B.: The ‘Growth’ of Quangos, in Ridley, F.; Wilson, D. (Eds.): The 
Quango Debate, Oxford University Press, Oxford 1995, s. 32. 
 

442 Již v r. 1950 se předmětem sporů stalo postavení kolegiálního orgánu, působícího v 

oblasti veřejné dopravy (British Transport Commission). Zabýval se jím Court of Appeal ve 

věci Tamlin vs. Hannaford, ve které bylo judikováno, že z „právní perspektivy se tato 

korporace řídí sama (is ist own master) a disponuje stejnou mírou odpovědnosti jako 

jakákoliv jiná osoba, nebo korporace (is answerable as fully as any other person or 

corporation). (British Transport Commission) nejedná jménem Koruny a není 

beneficiantem jejích privilegií nebo imunit. Zaměstnanci (British Transport Commission) 

nejsou veřejnými funkcionáři a vlastnictví (British Transport Commission) nepatří Koruně. 

Samozřejmě se jedná o instituci veřejné povahy (public authority), která při své činnosti 

sleduje veřejné účely (public purposes); nejedná se ovšem o orgán vlády, ani není vládě 

podřízena (it is not a government department nor do its powers fall within the province of 

government).“ Postupné zřizování různých agencies ovšem potvrdilo nekonzistentnost 

těchto institucí a vysokou míru pragmatismu při jejich modelování. Např. Health and Safety 

at Work Act 1974 zřídil Health and Safety Commission, která měla podle uvedené právní 

úpravy jednat jménem Koruny. National Audit Act 1983 explicitně stanovil, že National 

Audit Office jménem Koruny nejedná. Srov.: Bradley, A., W.; Ewing, K., D.: Constitutional 

and Administrative Law. 12 Ed. Longman, London 1997, s. 333 – 334. 
 
443 Srov.: Tony W.: Reforming the Patronage State, in Flinders, M.; Smith, M.: 

Quangos, Accountability and Reform, The Politics of Quasi Government, MacMillan Press 
Ltd., London 1999, s. 191. 
 

444 Licenční správou v oblasti letecké dopravy byla pověřena v r. 1938 zřízená Air 
Transport Licensing Authority. V r. 1960 byla přeměněna na Air Transport Licensing 
Board a v r. 1971 na Civil Aviation Authority.  
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nekonzistenci uvedených modelů je možné konstatovat, že jejich jednotícím prvkem 

byla kolegiální povaha těchto institucí (commission, board). 

 Klíčovým obdobím pro zřizování anglických „nezávislých“ orgánů bylo období 

privatizace po r. 1984.447 Zatímco v předešlém období byly zřizovány zejména 

specialised public agencies ve formě kolegiálních orgánů, od poloviny 80. let se 

postupně prosazuje model monokratický.448 Tento model se uplatnil během 

zřizování regulačných orgánů v průběhu privatizace celé řady odvětví hospodářství 

(regulatory agencies): pro oblast telekomunikací byl v r. 1984 zřízen Office of 

Telecommunications (OFTEL), pro zásobování zemním plynem v r. 1986 Office of 

Gas Supply (OFGAS) a pro zásobování elektrickou energií v r. 1989 Office of 

Electricity Regulation (OFFER); dva posledně uvedené orgány byly posléze spojeny 

do Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM), který byl v r. 2001 nahrazen 

orgánem opět kolegiálního charakteru, Gas and Electricity Markets Authority. Do 

této vlny jsou zařazovány ještě v r. 1989 zřízený Office of Water Services (OFWAT) 

a v r. 1993 zřízený Office of Rail Regulator (ORR). Po změně exekutivy v r. 1997 se 

stal favorizovaným modelem opětovně model kolegiálnícho orgánu (commission). 

Příkladem může být zřízení Postal Services Commission (Postcomm) v r. 2000. 

 Z výše uvedeného je patrné, že proces zřizování anglických regulatory agencies 

o jednu dekádu předchází zakotvení požadavků funkční nezávislosti národních 

správních orgánů v předpisech evropského komunitárního práva (srov.: 

Telecommunications Act 1984 - směrnice č. 97/51/ES, která byla vydána s cílem 

zavedení soutěžního prostředí do sektoru telekomunikací; Gas Act 1986 - směrnice 

2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
                                                                                                                                                                         

445 V r. 1951 byla zřízena Independent Television Authority, které byly svěřeny 
pravomoci v oblasti licenční správy. Později byla změněna na Independent Broadcasting 
Authority a v r. 1991 na Independent Television Commission.  

 
446 Např. Race Relation Board (1965), Community Relations Commission (1968), 

Equal Opportunities Commission (1975) a Commission for Racial Equality (1977).  
 
447 Proces privatizace státního (veřejného) vlastnictví  v období let 1979 – 1997 

zahrnoval privatizaci původně státních společností British Gas (Gas Act 1986), British 
Airways (Civil Aviation Act 1980), British Telecom (Telecommunications Act 1984), British 
Rail (Railways Act 1993) a British Coal (Coal Industry Act 1994), prodej státních akcií ve 
společnostech Amersham International a British Nuclear Fuels Ltd. (Atomic Energy Act 
1981) a Cable and Wireless (British Communications Act 1981) a privatizaci státem 
vlastněného holdingu ve společnosti British Petroleum. Privatizace státního vlastnictví byla 
uskutečněna také v v sektoru distribuce vody (Water Act 1989) a elektrické energie 
(Electricity Act 1989). Srov.: Bradley, A., W.; Ewing, K., D.: Constitutional and 
Administrative Law. 12 Ed. Longman, London 1997, s. 330 – 332.  
 

448 Za první orgán tohoto typu je považován Office of Fair Trading (1973). Srov.: 
Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 290.  
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zemním plynem; Electricity Act 1989 - směrnice č. 2003/54/ES ze dne 26. června 

2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice; 

Railways Act 1993 - směrnice č. 2001/13 o udělování licencí železničním 

podnikům).449 Anglické právní předpisy vytvořily rámec pro privatizaci uvedených 

odvětví, tj. pro odbourání státního vlastnictví. Jelikož činnost státních korporací byla 

řízena přímo exekutivou,450 přinesla privatizace ve výše uvedených odvětvích 

potřebu zřídit instituce, které by disponovaly pravomocí vykonávat v těchto 

odvětvích veřejnou správu. Ve vztahu k vývoji v evropském komunitárním právu je 

tak možné konstatovat, že zatímco k procesu zřízení anglických regulatory agencies 

došlo paralelně s politickým rozhodnutím privatizovat státní vlastnictví, evropské 

komunitární právo se k problematice privatizace staví neutrálně (srov. případ 

Francie) a omezuje se toliko na vytvoření mechanismů vedoucích ke vzniku 

prostředí volné hospodářské soutěže s tím, že požadavek funkční nezávislosti 

(nezávislosti výkonu veřejné správy v dotčených odvětvích na zájmech regulovaného 

průmyslu) je jedním z klíčových mechanismů tohoto procesu. Ve vztahu evropského 

komunitárního práva a právního řádu Anglie je možné v zásadě konstatovat, že 

zakotvení požadavků funkční nezávislosti v tzv. liberalizačních směrnicích pro 

oblasti telekomunikací, energetiky, železniční a letecké dopravy mělo ve vztahu 

k anglickému právnímu systému spíše deklaratorní charakter, protože požadované 

oddělení bylo v rámci anglického systému již delší dobu skutečností.451 V literatuře je 

                                                 
 
449 Srov.: Humpert, C.: Die Regulierungsbehörde im britischen Telekommunikation-

recht. Münsteraner Studien zur Rechtsvergleichung. Band 49. Lit Verlag, Münster 1999, s. 
45 – 65. 
 

450 Pro řízení do té doby existujících státních společností neexistoval jednotný právní 
rámec. Za typický příklad tohoto právního rámce je pokládán rámec státního plynárenského 
průmyslu (British Gas Corporation). Tato korporace “poskytovala veřejnou službu v oblasti 
dodávky zemního plynu občanům státu, a to pod kontrolou státu, který má pravomoc 
prosazovat svoji politiku a ponechávat si výnosy z poskytovaných služeb” (“provided a public 
service, the supply of gas, to citizens of the state generally under the control of the state 
which could dictate its policies and retain its surplus revenue”, judikováno v r. 1991 v 
případě Foster v British Gas plc.). Předsedu a deset až dvacet členů představenstva 
korporace jmenoval státní sekretář (Secretary of State). Příslušný ministr byl oprávněn 
udělovat korporaci pokyny, které uznal za vhodné s cílem zabezpečit její optimální činnost a 
s cílem zabezpečit naplnění státních zájmů (“directions of general character as to the 
exercise and performance by the Corporation of their functions … in relation to matters 
which appear to him to affect the national interest”). Srov.: Bradley, A., W.; Ewing, K., D.: 
Constitutional and Administrative Law. 12 Ed. Longman, London 1997, s. 336 – 338. 

 
451  Srov.: Bradley, A., W.; Ewing, K., D.: Constitutional and Administrative Law. 12 

Ed. Longman, London 1997, s. 339 – 340; stejně tak: Feldman, D.; Birks, P.: English Public 
Law, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 290 – 292. 
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naopak upozorňováno na skutečnost, že prvky anglických modelů next step agencies 

se společně s modely amerických independent regulatory authorities staly inspirací 

pro zřizování nových typů správních orgánů v právních řádech kontinentální 

Evropy: příkladem mohou být např. rakouské regulační orgány Energie Control 

GmbH  a Energie Kommission GmbH (2000), Schienen Control GmbH a Schienen 

Control Kommission (2002) a Telecom Control GmbH a Telecom Control 

Kommission (2003)452 anebo (dnes již neexistující) slovenský Úrad pre finančný 

trh.453 Jednotlivým aspektům těchto prvků se bude věnovat následující oddíl.  

 

B)  Druhy a charakteristické rysy quasi-non governmental 

organisations 

 
 Jak již bylo uvedeno výše a jak je patrné rovněž z krátkého historického 

exkurzu, má zřizování různých institucí mimo hierarchickou výstavbu veřejné správy 

(„at arms lenght administration“), pověřených výkonem veřejné správy v Anglii, 

dlouhou tradici, zřizování a právní rámec těchto institucí ovšem do značné míry 

postrádá jednotná a koherentní pravidla a zásady. Je snad možné konstatovat, že 

proces vytváření těchto orgánů je – stejně jako je tomu v případě amerických 

independent regulatory authorities – veden spíše pragmatismem, aktuálními 

politickými preferencemi vládnoucí exekutivy a je v mnoha případech odrazem 

specifických problémů v odvětvích, ve kterých dochází k restrukturalizaci 

vlastnických vztahů anebo k nové konstelaci zainteresovaných subjektů. I přes tyto 

skutečnosti anglická právní věda již delší dobu a s více nebo méně přesvědčivými 

výsledky usiluje o jistou míru zobecnění základních chrakteristických rysů těchto 

institucí.454 

 Literatura se již v široké míře zabývala hledáním odpovědi na otázku, jaký byl 

důvod zřizování velkého počtu těchto orgánů. Dřívější druhý tajemník britského 

                                                 
 
452 Srov.: Holoubek, M.: Organisation und Aufgaben der Elektrizitätsaufsicht. in: 

Pauger, D. (Hrsg): Das Elektrizitätsrecht nach der ElWOG – Novelle. Manz, Wien 2001, s. 

55 – 75; Urbantschitsch, W.; Feiel, W.: Schienen-verkehrsmarkt – Regulierungsgesetz: 

Behörden und Zuständigkeiten, JBl 2000, s. 431 – 436.  

 
453 Srov.: Handrlica, J.: Problematika koncepcie úradov typu nezávislého regulačného 

orgánu a jej reflexia v slovenskom právnom poriadku, Právny obzor, Roč. 88, 2005, č. 1, s. 

90 – 92.  

 
454 Srov.: Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 

2005, s. 291 – 307. 
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ministerstva obchodu Leo Pliatzky to ve své studii o agenturách ve Spojeném 

království odůvodňuje jak organizačním pragmatismem (pověření vybrané instituce 

vysoce specializovanými úkoly), tak snahou Parlamentu a centrální vlády postavit 

řešení některých otázek mimo spektrum politického rozhodování (in order to place 

the performance of a particular functions outside the party political arena).455 

Některé důvody pro zřizování a existenci britských quangos byly uvedeny 

v dokumentu labouristické vlády Opening up quangos z r. 1997:456  

• „Existuje množství úkolů veřejné správy, které musí být plněny mimo 

rozhodovací pravomoci ministrů (need to be carried out at arms lenght from 

ministers). Jedná se o oblasti, kde jsou pro rozhodování klíčová hlediska odbornosti 

a politické ohledy zde nemohou hrát roli (where political considerations could not 

play a part in taking certain decisions).“ 

• „Quangos vytvářejí prostor pro interakci mezi zájmy centrální vlády a zájmy 

jiných skupin. To umožňuje skutečnost, že jiné zainteresované instituce (např. 

místní správa, odbory) mohou do výborů quangos delegovat své zástupce.“ 

• „Quangos mohou být činné v celé řadě komerčních aktivit. Z tohoto důvodu je 

nutné zabezpečit určitou míru nezávislosti jejich rozhodování na vládě (board 

members need a degree of independence from government to make decisions).“ 

 Orgány, které jsou specifické tím, že nejsou zařazeny v hierarchické struktuře 

anglické státní správy, tj. nejsou podřízeny příslušnému ministerstvu, jsou 

v literatuře rozdělovány zejména do následujících typů:457 458 

• Non-departmental public bodies jsou charakterizovány jako „instituce, které 

vykonávají úkoly centrální, ovšem nejsou součástí této vlády, a které tyto úkoly 

vykonávají ve větší nebo menší míře nezávislosti na vládě“ (a body that has a role in 

the posseses of the national government, but is not a governmental department or 

part of one, and which accordingly operates to a greater or lesser extent at the 

arms leght from Ministers).459 V literatuře460 jsou „non-departmental public 

                                                 
455 Pliatzky, L.: Quangos and agencies, Public Administration, Roč. 70, č. 4, 1992, s. 557.  

 
456 Srov.: Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: Zwart, T.; 

Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum 
№ 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 24 – 25. 
 

457 Ibid, s. 25 – 28. 
 

 458 Dalšími druhy quangos jsou např. Ad – hoc groups of experts, local spublic 
spending bodies a National Health Service bodies.  

 
 459 Pliatzky, L.: Quangos and agencies, Public Administration, Roč. 70, č. 4, 1992, s. 556.  
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bodies“ rozdělovány do následujících kategorií: Výkonné agentury (executive bodies) 

disponují v zásadě pravomocí vydávat závazná rozhodnutí (akty aplikace práva). 

Poradní orgány (advisory bodies) mají za úkol poskytovat poradenství a zajišťovat 

informativní podporu jiným orgánům státní správy.461 Tribunály (tribunals) 

rozhodují ve sporných řízeních.462 Podle údajů britské vlády existovalo v červnu 

2006 ve Velké Británii celkově 882 „non-departmental public bodies“ (z toho 198 

executive bodies, 448 advisory bodies, 40 tribunals a 2 public broadcasting 

authorities). 463 464 

• Nationalisied industries and public corporations mají charakter podniků ve 

veřejném vlastnictví s tím, že jejich management má v zásadě volnostohledně 

rozhodování o obchodní strategii.465 

• Nex step agencies (NSAs) jsou součástí ministerstev a jsou těmto 

ministerstvům odpovědné. V r. 2003 existovalo 134 next step agencies, které 

zaměstnávaly zhruba 75 % z celkového počtu britských civil servants.466  

• Non-ministerial government departments jsou monokratickými orgány, 

řízenými v zásadě ředitelem (director general), resp. kolegiálními orgány (boards), 

                                                                                                                                                                         
460 Srov.: Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: Zwart, T.; 

Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum 
№ 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 19 – 36. 
 

461 Např.: Advisory Committee on Pesticides, Advisory Committee on NHS Drugs, 
nebo Broadcasting Standards Council.  

 
462 Např.: Diary Produce Quota Tribunal, Foreign Compensation Commission, nebo 

Menthal Health Review Tribunal. 
 
463 Cabinet Office/Agencies and Public Bodies Team: Public Bodies: A Guide for 

Departments, June 2006, 
http://www.civilservice.gov.uk/documents/pdf/public_bodies/2006/overview.pdf. Jedná 
se o jeden z pokusů o tzv. mapování quangos (mapping quangos).  

 
464 Na tomto místě je ovšem zapotřebí poukázat na skutečnost, že nejasnost vymezení 

„non-departmental public bodies“ v britské nauce vede zároveň ke skutečnosti, že i udávaný 
počet těchto institucí značně kolísá. Např. A. Bradley a K. Ewing uvádějí, že v r. 1979 
existovalo celkem 2167 „non-departmental public bodies“ a v r. 1996 1194 těchto institucí. 
Současně ovšem uvádějí, že jiné zdroje uvádějí, že v r. 1996 existovalo ve Velké Británii 
zhruba 5500 těchto institucí. Srov.: Bradley, A., W.; Ewing, K., D.: Constitutional and 
Administrative Law. 12 Ed. Longman, London 1997, s. 327. 
 

465 Např. London Regional Transport, BBC.  
 
466 Např. United Kingdom Passport Agency, Driver and Vehicle Inspector Agency, 

Social Security Benefits Agency, Meteorological office, HM Prison Service.  
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které byly vytvořeny za účelem výkonu správy ve specifických oblastech 

hospodářského života. Do této kategorie patří i řada regulačních agentur, zřízených 

v průběhu privatizace.467 

 Značná část „quasi-non governmental organisations“ byla vytvořena na 

základě konkrétního právního předpisu (tzv. statutory boards).468 V případě, že byla 

instituce zřízena na základě konkrétního právního předpisu (statute), by bylo možné 

předpokládat, že tento předpis stanovuje konkrétní vymezení pravomocí, vztahů 

k jiným institucím v rámci státní správy a odpovědnosti této instituce. Anglická 

právní literatura ovšem upozorňuje na skutečnost, že tento předpoklad není v reálu 

ve všech případech naplněn a že obecně platné modely vymezení pravomocí, jejich 

uplatňování a odpovědnosti quangos v zásadě chybí.469 Příkladem může být Postal 

Services Act 2000, na jehož základě byla zřízena Postal Services Commission jako 

orgán jednající jménem Koruny (a body corporate performing its functions on 

behalf of the Crown). Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a nejméně ze tří 

členů, jmenovaných státním sekretářem (Secretary of State). Členové komise 

mohou být odvoláni pouze ve striktně stanovených případech. Problémem je, že – 

stejně jako v případě jiných quangos – v právní úpravě chybí explicitní vyjádření 

vztahu vůči vládě jako centru politické moci.470 471 

 Mezi „quasi-non governmental organisations“ jsou dále zařazovány také 

obchodní společnosti, kterým byly svěřeny úkoly na poli výkonu veřejné správy. 

Příkladem může být Financial Services Authority, která je obchodní společností 

(company limited by guarantee) a které Financial Services and Markets Act 2003 

svěřil výkon pravomocí v oblasti finančních trhů, ovšem s tím, že Financial Services 

Authority nejedná jménem Koruny („Authority is expressed not to be acting on 

                                                 
467 Např. Office of Water Services (Ofwat), Office of Gas and Electricity Markets 

(OFGEM), Gas and Electricity Markets Authority (GEMA), Office of Communication 
(OFCOM), Postal Services Commission, Office of Rail Regulator. 

 
468 Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: Zwart, T.; Verhey, L. 

(Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum № 42, 
Intersentia, Antwerp 2003, s. 20 – 36. 
 

469 Srov.: Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 
2005, s. 291 – 292. 
 

470 Heringa, A., W.; Verhey, L.: Independent Agencies and Political Control, in: Zwart, 
T.; Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law. Antwerp: Ius Commune 
Europaeum № 42, Intersentia, 2003, s. 155 – 157.  

 
471 Výjimku zřejmě tvoří výše uvedené next steps agencies, protože jejich vztah k 

příslušnému ministerstvu pravidelně upravuje tzv. framework agreement. Srov.: Craig, P.: 
Admnistrative Law, 4. Ed., Sweet and Maxwell, London 1999, s. 94.  
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behalf of the Crown“). Paradoxem je, že právní úprava odpovědnosti této instituce 

vůči legislativě je daleko detailnější, než je tomu v případě „non-departmental public 

bodies“ zřízených na základě právního předpisu (tzv. statutory boards).472 

 Konečně jsou mezi „quasi-non governmental organisations“ v anglické 

literatuře zařazovány také instituce zřízené na základě smlouvy nebo jiného ujednání 

(by contract or other agreement) mezi jednotlivými „hráči“ na určitém trhu (tzv. 

self-regulatory organizations). Tradičně byla tato forma rozšířena v sektoru 

finančnictví, v průběhu posledních desetiletí jsou ovšem self-regulatory 

organizations postupně – zejména z důvodu diskuse ohledně nedostatku 

transparence – nahrazovány orgány zřízenými na základě právního předpisu (tzv. 

statutory boards). 

 Systém britských quangos je – stejně jako je tomu v případě amerických 

independent regulatory authorities – produktem specifického historického vývoje. 

Ačkoliv jsou britské modely, resp. některé jejich  prvky předmětem recepce 

v zahraničních právních úpravách, je nekonzistentní systém quangos přímo 

v Británii již delší dobu podrobován ostré kritice.473  Tato se zaměřuje zejména  na 

nejasné vymezení jejich odpovědnosti a na absenci demokratické legitimity výkonu 

veřejné správy prostřednictvím institucí, na které má z demokratických voleb vzešlá 

vláda omezený vliv.474 Jedním z diskutovaných řešení je přitom i reinkorporace 

quangos do struktury hierarchicky organizované státní správy.475 

 

C)  Problematika odpovědnosti a kontroly quasi-non governmental 

organisations 

 

 Již z výše uvedeného je zřejmé, že klíčovou otázkou je otázka odpovědnosti, 

legitimity a kontroly britských quasi-non governmental organisations.476 Tato 

                                                 
 
472 Srov.: Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 

2005, s. 292. 
 

473 Srov.: Johnson, N.: Quangos and the structure of British Government, Public 
Administration, Roč. 57, č. 4, 1979, s. 379 – 395.  

 
474 Srov.: Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: Zwart, T.; 

Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum 
№ 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 30.  

 
475 Srov.: Craig, P.: Admnistrative Law, 4. Ed., Sweet and Maxwell, London 1999, s. 100. 
 
476 Samotný pojem “accountability” je v britské literatuře používán jak v užším 

(odpovědnost quangos vůči vládě, resp. přímo vůči legislativě), tak i v širším smyslu tohoto 
slova ve smyslu transparence, otevřenosti (openness), participace zájmových skupin (public 



 157

problematika je v britské literatuře předmětem rozsáhlých analýz477 a její závěry jsou 

– z důvodu již výše zmíněného procesu ovlivňování kontinentálních právních řádů 

britskými modely – relevatní i pro diskusi o modelech „nezávislých“ správních 

orgánů obecně.478 

 Východiskem je, že – jak bylo uvedeno výše – existující systém britských quasi-

non governmental organisations vznikl v průběhu určitého historického vývoje, 

v jehož průběhu se vytvořila v zásadě jednotná pravidla pro uspořádání vztahů 

quangos k legislativě, exekutivě a k moci soudní. G. Drewry a T. Butcher problém 

definovali celkem precizně, když ve své studii Civil Service Today (1988) uvedli, že 

„základní problém je celkem jednoduchý, ovšem ne zcela jednoduše řešitelný: Jak 

mohou členové vlády dostát svým závazkům, plynoucím z jejich politické 

odpovědnosti vůči legislativě za situace, kdy tradiční model ministerské 

odpovědnosti nebyl reformními procesy modifikován, ovšem nově zřízené agentury 

mají rozhodovat mimo sféru ministerské kontroly?“479 Tradiční model odpovědnosti 

orgánů moci veřejné vůči vládě a jejím prostřednictvím vůči zástupcům lidu 

v legislativním sboru (parlamentu) (tzv. traditional accountability) je tedy 

v britském systému narušena právě tím, že značný počet britských quasi-non 

governmental organisations není podřízen pokynům vlády a existuje mimo 

hierarchickou strukturu veřejné správy. Odpověď na výše nastolenou otázku je 

přitom relevantní nejen v případě Velké Británie, ale také v případě těch právních 

řádů, které – např. za účelem implementace požadavků nezávislosti v právních 

předpisech komunitárního práva – recipují některé prvky britských modelů.  

 Mechanismy odpovědnosti a kontroly britských quasi-non governmental 

organisations byly vytvořeny do značné míry ad hoc, a to na základě explicitní 

právní úpravy, na základě judikatury, anebo na základě ustálené praxe. Literatura je 

obvykle rozděluje do následujících forem: 

                                                                                                                                                                         
participation). Srov.: Craig, P.: Admnistrative Law, 4. Ed., Sweet and Maxwell, London 
1999, s. 98 – 99.  

 
477 Srov.: Craig, P.: Admnistrative Law, 4. Ed., Sweet and Maxwell, London 1999, s. 97 

– 100, 102 – 105; Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, 
Oxford 2005, s. 294 – 300; Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: 
Zwart, T.; Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune 
Europaeum № 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 31 – 35. 
 

478 Srov. : Bell, J.: L’ exerience anglaise en matière d’ autorités administratives 
indépendantes. in : Pochard, M. at al.: Considérations générale du Conseil d´État sur Les 
autorités administratives indépendantes. Rapport public. LDF, Paris 2000, s. 410 – 411.   

 
479 Craig, P.: Admnistrative Law, 4. Ed., Sweet and Maxwell, London 1999, s. 102 – 103. 
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• Zřejmě nejhůře uchopitelnými jsou mechanismy vztahů mezi quasi-non 

governmental organisations a vládou, resp. příslušnými ministerstvy.480 

V teoretické rovině by bylo možné vycházet z toho, že pokud bylo úmyslem 

zákonodárce vytvořit instituci nezávislou na centrální vládě, neměly by v této rovině 

mechanismy kontroly a odpovědnosti existovat. Opak je ovšem pravdou a v průběhu 

desetiletí se vytvořily mechanismy formálních vztahů (např. kontrola rozhodnutí ex 

ante) a (mnohem častější) mechanismy neformálních vztahů, založených na 

vzájemném informování a sdílení informací.  

• Ústřední roli v této problematice sehrává diskuse o vztazích mezi quasi-non 

governmental organisations a Parlamentem. Východiskem je konstatování, že 

pokud jsou vztahy podřízenosti, nadřízenosti a vázanosti pokyny mezi quangos 

a centrální vládou oslabeny, musí být v zájmu legitimity rozhodování posíleny vztahy 

odpovědnosti a kontroly mezi těmito orgány „at arms lenght administration“ a 

legislativou. Jak již bylo uvedeno výše, byly tyto vztahy konstituovány postupně buď 

na základě explicitní právní úpravy, anebo na základě soudních rozhodnutí, resp. 

ustálených zvyklostí.481 Britská nauka rozlišuje následující mechanismy 

odpovědnosti a kontroly quasi-non governmental organisations prostřednictvím 

Parlamentu:482 

• Jedním z mechanismů je kontrola finančního hospodaření quasi-non 

governmental organisations, kterou provádí House of Commons Public Accounts 

Committee (PAC).483  

• Za ústřední mechanismy odpovědnosti a kontroly quasi-non governmental 

organisations jsou považovány zvláštní výbory legislativy, tzv. Departmental Select 

Committees. V pravomoci těchto výborů je provádění hloubkových šetření 

(inquiries) rozhodovací činnosti quasi-non governmental organisations, a to jak ex 

post, tak i ex ante. V rámci své činnosti provádějí  Departmental Select Committees 

zejména slyšení vrcholných funkcionářů kontrolovaných orgánů a publikují své 

každoroční evaluace jejich rozhodovací činnosti. Činnost Departmental Select 

Committees se v současnosti zaměřuje zejména na oblast televizního a rozhlasového 

                                                 
480 Srov.: Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in Zwart, T.; 

Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum 
№ 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 31 – 32. 

 
481 Srov.: Craig, P.: Admnistrative Law, 4. Ed., Sweet and Maxwell, London 1999, s. 98 – 99. 
 
482 Srov. : Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 

2005, s. 294 – 295.  
 
483 Srov.: Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: Zwart, T.; 

Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum 
№ 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 33 – 34.  



 159

vysílání, na finanční trhy, dopravu a regulovaná odvětví.484 Ačkoliv – zejména ze 

strany labouristické vlády – existovala snaha o posílení kontroly quasi-non 

governmental organisations prostřednictvím Departmental Select Committees, 

nebyly tyto vztahy doposud do větší míry unifikovány ve formě univerzálně platných 

pravidel. Naopak: myšlenky posílení oprávnění Departmental Select Committees – 

které jsou ostatně složeny z představitelů politické reprezentace – byly kritizovány 

z toho důvodu, že ve své podstatě popírají původní smysl zřizování orgánů mimo 

hierarchickou výstavbu státní správy, a to vymanění některých oblastí výkonu 

veřejné správy ze sféry politického rozhodování.485 

• Konečně je jako jedna z forem kontroly rozhodovací činnosti quasi-non 

governmental organisations uváděna možnost soudního přezkumu jejich 

rozhodnutí (judicial review).486 I v této rovině ovšem dochází k nejasnostem 

ohledně přezkoumatelnosti rozhodnutí některých quasi-non governmental 

organisations, a to zejména v případech, kdy tyto nejsou zřízeny přímo zákonem 

(statutory boards), ale např. na základě smluvních ujednání  mezi účastníky trhu.487 

 Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že stejně jako v případě problematiky 

zřizování a uspořádání britských quasi-non governmental organisations, tak 

i v oblasti jejich odpovědnosti a kontroly do značné míry absentují jednotná 

a koherentní pravidla. Ta jsou nahrazována většinou řešeními ad hoc, resp. řešeními 

mimoprávní (neformální) povahy. Problematika britských quasi-non governmental 

organisations tak do značné míry uniká pokusům o systematizaci a abstrakci 

jednotných pravidel.  

                                                 
 
484 Srov.: National Audit Office: The Work of the Directors General 

Telecommunications, Gas Supply, Water Services and Electricity Supply (1995 – 96 HC 
645); Public Accounts Committee: The Work of the Directors General Telecommunications, 
Gas Supply, Water Services and Electricity Supply (1996 – 1997); National Audit Office: 
Pipes and Wires (2001 – 2002 HC 723); Public Accounts Committee: Pipes and Wires 
(2002 – 2003 HC 831).  

 
 
485 Srov.: Verhey, L.: British Agencies: Surveying the Quango State, in: Zwart, T.; 

Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative Law, Ius Commune Europaeum 
№ 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 34. 

 
486 Srov. : Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, Oxford University Press, Oxford 

2005, s. 296 – 299.  
 
487 Příkladem může být Take-overs Panel, zřízený na základě smluvního ujednání mezi 

hráči na trhu, jehož rozhodnutí mohou být ovšem podle judikatury britských soudů 
přezkoumatelná v rámci judicial review. Srov. : Feldman, D.; Birks, P.: English Public Law, 
Oxford University Press, Oxford 2005, s. 298.  



 160

 

D)  Shrnutí 

 
 Existence specifického modelu britských quasi-non governmental 

organisations může sloužit jako dobrý příklad toho, jak rozmanité jsou národní 

právní řády, které požadavky evropského komunitárního práva ovlivňují. Britské 

quasi-non governmental organisations jsou produktem specifického historického 

vývoje, který byl – přes nespornou existenci pokusů o konzistentní přístup 

a minimalizaci institucí působících „at arms lenght administration“ – veden spíše 

pragmatickými potřebami a uchyloval se spíše k řešením ad hoc, než k zavádění 

univerzálně platných zásad a pravidel.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že v Británii již v průběhu 80. let proběhly rozsáhlé 

projekty privatizace původně státních sektorů hospodářství, přesouvá se 

problematika zabezpečení funkční nezávislosti příslušných quasi-non governmental 

organisations do roviny transparence jejich vztahů k regulovaným subjektům, 

případně do různých forem participace zájmových skupin na jejich rozhodování.  

 Naopak britské modely quasi-non governmental organisations mohou být 

relevantní v tom případě, jestliže se kontinentální zákonodárce rozhodne recipovat 

v některých oblastech veřejné správy postuláty politické nezávislosti, resp. v případě 

implementací těch předpisů evropského komunitárního práva, které tyto požadavky 

budou v budoucnosti obsahovat. V těchto případech je zapotřebí vzít v úvahu nejen 

pozitiva činnosti britských quasi-non governmental organisations, ale také jejich 

limity a existenci doposud ne zcela vyřešených otázek jejich odpovědnosti a kontroly.  

 
§  3.   AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES 

(FRANCIE) 

 
 
 Problematika „nezávislých správních orgánů“ (autorités administratives 

indépendantes, AAI) je předmětem odborné diskuse i ve Francii.488 489 

                                                 
 
488 Z existujících monografií srov. zejména: Gentot, M.: Les autorités administratives 

indépendantes, 2. Éd., Paris: Montchrestien, Paris 1994 a Guédon, M. – J.: Les autorités 
administratives indépendantes, L.G.D.J., Paris 1991. 

  
489 Z existujících článků srov. např.: Autin, J.: Du juge administratif aux autorités 

administratives indépendantes, R.D.P. 1988, č. 2, s. 1213 – 1226; Collet, M.: La création des 
autorités administratives indépendantes: symptôme ou remède d'un Etat en crise? Regards 
l'actualité. La documentation française 2007, s. 5 - 25; Hertzog, R.: Réflexions sur l' 
indépendence des organes public, Revue française d' administration publique 1999, s. 215 – 
225; Longobardi, N.: Les autorités administratives indépendantes, laboratoires d'un 
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K rozsáhlejšímu vytváření  autorités administratives indépendantes došlo ve Francii 

zhruba od 70. let 20. století: příkladem může být Commission nationale de l' 

informatique et des liberté (1973) a Commission d' accés aux documents 

administratives (1978). Ve francouzské literatuře je široce diskutováno o tom, že 

zřizování autorités administratives indépendantes je projevem ovlivňování 

francouzského právního řádu zahraničními – zejména americkými a britskými – 

vzory.490 Již Loi No. 78 – 17 du 6. Janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, na jehož základě byla zřízena Commission nationale de l' 

informatique et des liberté, stanovoval, že tato Komise je nezávislá na pokynech 

ministerstva a vlády a že se ze své činnosti odpovídá pouze parlamentu a prezidentu 

republiky. Další autorités administratives indépendantes byly vytvořeny v průběhu 

90. let, a to zejména pod vlivem komunitárních liberalizačních směrnic, které 

požadují určení příslušných regulačních orgánů na národní úrovni (Autorité de 

régulation des communications électroniques et des postes, Commission de 

régulation de l’énergie).  

 Důvodem pro zřizování uvedeného typu institucí je v zásadě snaha o 

zabezpečení nestranného a objektivního výkonu veřejné správy v těch oblastech, kde 

může být i exekutiva samotná potenciálně zainteresována na výsledku, který není 

zákonodárcem považovaný za optimální.491 Konstrukce autorités administratives 

indépendantes tedy vytváří paralelu hierarchicky organizované státní správě sui 

generis.492  
 Zpráva senátora Patrice Gélarda z r. 2007 uvádí přehled následujících autorités 

administratives indépendantes:493 
 

• Agence d’ évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (2006) 

                                                                                                                                                                         
nouveau droit administratif, Petites Affiches 30. et 31. 8. 1999, s. 4 – 16; 6 – 10; 10 – 16; 
Sabourin, P.: Les autorités administratives indépendantes, L'  actualité juridique – Droit 
administratif 1983, č. 3, s. 275 – 286 a dále články uvedené níže v textu.  
 

490 Srov.: Davis, M., H. (1989): L' expérience américaine des independent regulatory 
commissions, in: Colliard, C., A.; Timsit, G. (Eds.): Les autorités administratives 
indépendantes, PUF, Paris 1989, s. 222 – 235.  
 

491 Srov. : Guédon, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., 
Paris 1991, s. 16 – 27.  
 

492 Srov.: Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2e éd., 
Montchrestien, Paris 1994, s. 48 – 52. 

 
493 Srov.: Maître, G.: Autorités administratives indépendantes : l'état des lieux in : 

Regards sur l’ actualité, La documentation Française, No. 330, avril 2007, s. 17.  
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• Agence française de la lutte contre le dopage (2006) 

• Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (1999) 

• Autorité des marchés financieres (2003) 

• Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (2005) 

• Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (2003) 

• Autorité de sûreté nucléaire (2006) 

• Autorité de régulation des mesures techniques de protection (2006) 

• Bureau central de tarification (1978) 

• Comité des établissements  de crédit et des entreprises d’ investissement (1984) 

• Comité national consultatif d’éthique pour led sciences (2004) 

• Comité national d’évaluation des établissements publics á caractére scientific (1989) 

• Commission d' accés aux documents administratives (1978) 

• Commission bancaire (1984)  

• Commission centrale permenente compétente en matière  de bénéfices agricoles (1941) 

• Commission consultative du secret de la défense nationale (1998) 

• Commission des infractions fiscales (1977) 

• Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

(2003) 

• Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’ élection du 

président de la Répulique (1964) 

• Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (1991) 

• Commission nationale du débat public (2002) 

• Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000) 

• Commission nationale d’équipement commercial (1993) 

• Commission nationale de l’informatique et des libertés (1978) 

• Commission paritaire des publications et agences de presse (1950) 

• Commission des participations et des transferts (1986) 

• Commission de régulation de l’énergie (2000) 

• Commission de sécurité des consommateurs (1983) 

• Commission des sondages (1977) 

• Commission pour transparence financiére de la vie politique (1988) 

• Conseil de la concurence (1986) 

• Conseil supérieur de l’ Agence France Presse (1957) 

• Conseil supérieur de l’audiovisuel (1989) 

• Défenseur des enfants (2000) 

• Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (2004) 

• Haute Autorité de la santé (2004) 

• Haut Conseil du commissariat aus comptes (2005) 

• Médiateur de la République (1973) 

• Médiateur du cinéma (1982) 
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A)  Ústavně-právní základy 

 

 Francouzská ústava z r. 1958 předpokládá hierarchickou výstavbu orgánů moci 

výkonné, v jejímž čele stojí ministr, resp. předseda vlády.494 Čl. 20 odst. 1 Ústavy 

stanovuje, že vláda je příslušná pro stanovení cílů politiky a nástrojů pro její 

uplatňování. Čl. 20 odst. 2 dále stanovuje, že za tímto účelem vláda disponuje státní 

správou (le gouvernement dispose de l’ administration). Konečně čl. 20 odst. 3 

stanovuje, že vláda je za realizaci své politiky a za činnost státní správy odpovědná 

legislativě. Dle čl. 21 Ústavy řídí činnost vlády její předseda. Francouzský model 

organizace moci výkonné tedy stojí na zásadě hierarchicky organizované správy, v 

jejímž čele stojí legislativě odpovědná vláda jako vrcholný orgán výkonné moci. 

Nezávislé postavení je ústavním řádem garantováno moci soudní, na vládě nezávislé 

orgány moci výkonné v tomto modelu v zásadě nemají místo.495 

 Dále je zapotřebí poukázat na skutečnost, že francouzská ústava předpokládá 

rozdělení oprávnění vydávat obecně závazné právní předpisy mezi moc 

zákonodárnou a vládu, přičemž oprávnění vlády v této oblasti jsou vymezena 

taxativním výčtem v čl. 34 Ústavy. Pravomocí ohledně kontroly tohoto rozdělení 

disponuje francouzský Ústavní soud (Conseil Constitutionnel), který posuzuje 

ústavnost právních předpisů navrhovaných legislativou, a Státní rada (Conseil d’ 

Etat), která je příslušná k přezkoumání předpisů vydaných vládou. Pravomoc 

vydávat obecně závazné právní předpisy v působnosti legislativního sboru přitom 

nemůže být delegována na jiný orgán, než je legislativa, a to s výjimkou explicitně 

stanovených případů v čl. 38 Ústavy.  

 K posuzování ústavnosti zřizování na vládě nezávislých orgánů proto dochází 

zejména v rámci rozhodovací činnosti Ústavního soudu (Conseil Constitutionnel) 

ohledně interpretace čl. 20 francouzské ústavy. Existující judikatura v této oblasti se 

opírá o tři základní postuláty ústavní konformity zřizování autorités administratives 

indépendantes:496 

• Nezávislost autorités administratives indépendantes musí být limitována 

existencí soudního přezkumu jejich rozhodnutí. Tento postulát vyjádřil Conseil 
                                                 

 
494 Srov. : Guédon, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., 

Paris 1991, s. 37 – 40.  
 

495 Srov.: Heringa, A., W.: Agencies in France. Autorités Administratives Centrales 

Indépendantes, in: Zwart, T.; Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative 

Law. Ius Commune Europaeum № 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 37 – 38.  

 
496 Srov. : Guédon, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., 

Paris 1991, s. 40 – 49.  
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Constitutionnel opakovaně v souvislosti s posuzováním ústavnosti právní úpravy 

Commission nationale de la communication et des libertés (1986), Conseil de la 

concurrence (1987), Conseil supérieur de l’ audiovisuel (1989) a Commission des 

operations de bourse (1989).497 Vzhledem ke skutečnosti, že autorités 

administratives indépendantes nejsou vázány pokyny vlády jako vrcholného orgánu 

moci výkonné, nemůže vláda za jejich činnost nést odpovědnost vůči legislativě 

a jejich kontrolu musí dle uvedených rozhodnutí Conseil Constitutionnel převzít moc 

soudní jako odvolací instance. 

• Pravomoci a působnost autorités administratives indépendantes musí být 

legislativou explicitně a taxativně vymezeny. Conseil Constitutionnel nepoužívá ve 

své judikatuře termínu „delegace“, ale termínu „zmocnění“ (habilitation), přičemž 

toto zmocnění musí mít jasně vymezené hranice. Dle existujících rozhodnutí Conseil 

Constitutionnel je např. v zájmu demokratické legitimity nepřípustné svěřit 

nezávislým orgánům pravomoci diskreční povahy.498 

• Posledním kritériem je, že do působnosti autorités administratives 

indépendantes nesmějí spadat záležitosti významné politické povahy („une 

competence normative trop importante“). Taková právní úprava by odporovala 

zásadě demokratické legitimity, protože vláda by nemohla nést politicku 

odpovědnost za rozhodování těchto orgánů vůči legislativě.  

 

B) Charakteristické znaky francouzských autorités administratives 

indépendantes 

 

 Francouzská věda správního práva charakterizuje „nezávislé správní orgány“ 

pomocí následujících společných znaků:499  

                                                 
497 Srov.: Chevallier, J.: Réflexions sur l' institution des autorités 

administratives indépendantes. La Semaine Juridique 1986, s. 3254 – 3256.  
 
498 Srov.: Heringa, A., W.: Agencies in France. Autorités Administratives Centrales 

Indépendantes, in: Zwart, T.; Verhey, L. (Eds.): Agencies in European and Comparative 
Law. Ius Commune Europaeum № 42, Intersentia, Antwerp 2003, s. 38 – 39. 
 

499 Srov.: Hertzog, R.: Réflexions sur l' indépendence des organes public, R. F. A. P., 
Roč. 90, 1999, s. 215 – 218; Chevallier, J.: Réflexions sur l' institution des autorités 
administratives indépendantes. La Semaine Juridique 1986, s. 3254 – 3255; Sabourin, P.: 
Les autorités administratives indépendantes. L'  actualité juridique – Droit administratif 
1983, s. 275 – 276.  
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• Autorités administratives indépendantes nejsou součástí hierarchicky 

organizované francouzské státní správy  a při své rozhodovací činnosti nejsou vázány 

pokyny ani rozhodutími vlády, anebo rezortních ministerstev.  

• Autorités administratives indépendantes ovšem jsou pokládány za orgány moci 

výkonné, mají – i přes své na vládě nezávislé postavení – charakter správních 

orgánů,500 jsou jim svěřeny pravomoci vydávat závazná správní rozhodutí a také 

obecně závazné (podzákonné) právní předpisy.  

• Jejich dalším společným znakem je jejich kolegiální charakter (commission, 

comité, conseil, organismes collégiaux),501 který bývá ve francouzské literatuře – 

stejně jako skutečnost, že autorités administratives indépendantes kumulují 

pravomoce charakteristické pro moc výkonnou, soudní a zákonodárnou – označován 

za projev anglo-amerického vlivu.502  

• Členové těchto kolegiálních orgánů (conseillers) jsou jmenováni prezidentem 

republiky, předsedou Senátu a předsedou Národního shromáždění (Assemblée 

nationale) na pevně stanovené funkční období. Např. v případě collége des 

commissairires Energetické regulační komise (Commission de régulation de 

l´énergie) jmenuje podle právní úpravy z r. 2000 prezident republiky jejího 

předsedu a jednoho dalšího člena této komise, dva místopředsedové a dva další řádní 

členové komise jsou jmenováni předsedou Senátu a předsedou Národního 

shromáždění, jeden člen komise je jmenován jako reprezentant zájmů 

spotřebitelů.503 Členem komise se nesmí stát osoba, která má majetkové zájmy 

v regulovaných odvětvích (régime d’ impompatibilité).504 V jiných případech jsou 

                                                 
500 Srov. : Guédon, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., 

Paris 1991, s. 53 – 60.  
 

501 S výjimkou Médiateur de la République, který je jmenován radou ministrů (Conseil 
des ministres).  

 
502 Srov.: Davis, M., H.: L' expérience américaine des independent regulatory 

commissions, in: Colliard, C., A.; Timsit, G. (Eds.): Les autorités administratives 
indépendantes, PUF, Paris 1989, s. 80 – 92.  
 

503 Srov. : Coin, R.: Commentaire législatif. Les instances de régulation dans la loi du 
10. février 2006, C. J. E. G. 2000, s. 6 – 12.  

 
504 Je ovšem zapotřebí poukázat na skutečnost, že již samotná právní úprava, podle níž 

je členem komise zástupce spotřebitelů, tj. skupiny zainteresované na určitém způsobu 
rozhodování, je z hlediska komunitárních požadavků diskutabilní.  
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členy komisí jmenováni soudci z povolání, kteří jsou nominováni orgány moci soudní 

(Cour de Cassation, Cour des Comptes).505 

• K mechanismům zabezečujicím jistou míru nezávislosti autorités 

administratives indépendantes na politických vlivech dále patří relativně dlouhá 

délka fixně stanoveného funkčního období (v platných právních úpravách 5 – 9 let) 

a obecné pravidlo, že mandát nemůže být vykonáván opakovaně.506 

• Odvolání členů komisí je v zásadě možné jen z výjimečných, právními předpisy 

taxativně stanovených důvodů, a prostřednictvím specifické procedury 

(empêchement). Jak bylo zdůrazněno výše, nemůže vláda ani ministerstva do 

rozhodovací činnosti autorités administratives indépendantes svými pokyny 

zasahovat. Tím je garantována jistá forma kontinuity rozhodovací činnosti těchto 

orgánů a jejich nezávislosti na změnách politického establishmentu.507 

 Ve francouzské literatuře je ovšem konstatováno, že v případě všech výše 

uvedených charakteristických znaků tohoto typu institucí se jedná o projevy pouze 

relativní nezávislosti.508 Jejich nezávislost je limitována zejména skutečností, že 

francouzské autorités administratives indépendantes čerpají své finanční 

prostředky ze státního rozpočtu, který je navrhován vládou, na které jsou tímto 

způsobem nepřímo závislé. Autorités administratives indépendantes nedisponují 

vlastními zdroji financí. Ministerstva mají také oprávnění delegovat do „nezávislých“ 

orgánů své nominanty, kteří v nich budou disponovat omezenými kontrolními 

pravomocemi. Příslušný ministr je dále dle platné francouzské právní úpravy 

oprávněn žalovat rozhodnutí nezávislého orgánu v řízení před správním soudem. O 

„politické nezávislosti“ francouzských autorités administratives indépendantes je 

tedy – i přes explicitní vyjádření jejich nevázanosti pokyny moci výkonné 

v existujících právních úpravách – možné diskutovat. 

 V souvislosti se specifickým postavením francouzských autorités 

administratives indépendantes se zcela přirozeně nabízí otázka jejich kontroly. 

                                                 
505 Tak je tomu u těch orgánů, kterým byly svěřeny rozsáhlejší pravomoci v oblasti 

rozhodování o sporných záležitostech (např. Comité de la réglementation bancaire, Comité 
des établissements du Crédit).  

 
506 Srov. : Guédon, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., 

Paris 1991, s. 73 - 74.  
 

507 Srov.: Collet, M. : La création des autorités administratives indépendantes: 
symptôme ou remède d'un Etat en crise? Regards l'actualité. La documentation française 
2007, s. 3 – 6.  
 

508 Srov. : Guédon, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., 
Paris 1991, s. 62 – 79.  
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Francouzská literatura klasifikuje v zásadě tři formy kontroly těchto „nezávislých“ 

správních orgánů: 

• Jako první z těchto forem je uváděn samotný způsob jmenování členů těchto 

orgánů, který je jistou formou garance odborné úrovně jejich rozhodování.509 Jak 

bylo uvedeno výše, je pravomoc jmenování conseillers sdílena vícero ústavními 

institucemi republiky, čímž má být garantováno, že „nezávislé“ správní orgány 

nebudou rozhodovat v závislosti na konkrétním politickém zadání od jediného 

ústavního činitele.  

• Druhou z forem kontroly je kontrola hospodaření autorités administratives 

indépendantes prostřednictvím Účetního dvora (Cour des Comptes). 

• Jako třetí a nejvýznamnější z forem kontroly francouzských autorités 

administratives indépendantes je identifikována možnost soudního přezkumu jejich 

rozhodnutí ve správním soudnictví.510 

 
C) Shrnutí 

 
 Zřizování a existence francouzských autorités administratives indépendantes je 

ve francouzské literatuře od počátku považováno za výjimku potvrzující pravidlo 

(„exception qui confirment la règle“), že výstavba státní správy je organizována 

hierarchicky v čele s vládou jako ústředním orgánem. Autorités administratives 

indépendantes jsou v rámci této hierarchické struktury státní správy nazírány jako 

bizardní instituce marginálního charakteru („phénomène bizarre son caractère 

marginal“).511  

 K jejich zřizování dochází ve francouzském právním řádu zejména v těch 

oblastech, kde zákonodárce identifikoval potřebu garantovat kontinuitu rozhodovací 

činnosti a její nezávislosti na mechanismech politického cyklu. Tato nezávislost je 

garantována zejména mechanismy osobní (personální) nezávislosti funkcionářů 

těchto orgánů. K této formě řešení přistoupil zákonodárce i v rámci implementace 

komunitárních liberalizačních směrnic. O skutečné politické nezávislosti 

francouzských autorités administratives indépendantes je ovšem možné vzhledem 

                                                 
 
509 Srov.: Gentot, M.: Les autorités administratives indépendantes, 2e éd., 

Montchrestien, Paris 1994, s. 87 – 89. 
 
510 Srov.: Frison – Roche, M.: Les autorités de régulation confrontées á la Convention 

européenne des droits de l'homme. Petite Affiches, № du 10. février 1999, s. 1 – 12.  

 
511 Srov. : Guédon, M. – J.: Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J., 

Paris 1991, s. 36 – 37.  
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k existenci specifických způsobů prosazování vlivu ministerstev na jejich rozhodovací 

činnost pochybovat.  

 

§  4.   MINISTERIALFREIE VERWALTUNG (NĚMECKO)  

 

 Problematika orgánů moci výkonné, které nejsou součástí hierarchické 

struktury moci výkonné a nepodléhají pokynům příslušného ministra, resp. 

pokynům vlády (tzv. weisungsfreie Verwaltung), je již delší dobu předmětem 

diskuse také v Německu. Kořeny této diskuse je možné hledat zhruba v 50. letech 20. 

století.512 513 Předmětem tehdejší diskuse byla zejména konstrukce a postavení 

Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesanstalt für Güterfernverkehr) a 

Spolkového úřadu pro leteckou bezpečnost (Bundesanstalt für Flugsicherung), 

zřízených v roce 1953,514 stejně jako ústavně-právní otázky spojené s existencí 

kolegiálních správních orgánů, které byly vyčleněny z hierarchické struktury státní 

správy s tím následkem, že nebyly v rozhodování vázané pokyny jiných orgánů státní 

správy (tzv. ministerialfreie Räume, ministerialfreie Verwaltung).515 516 Další vlna 

                                                 
 

512 Srov.: Eynern, G.: Das öffentlich gebundene Unternehmen, in Archiv für öffentliche 
und freigemeinschaftliche Unternehmen, Bd. 4, Heft 1, 1958, s. 1 – 59. 

 
513 V průběhu této diskuse bylo ovšem poukázáno na skutečnost, že orgán, disponující 

specifickým „nezávislým“ postavením na vládě existoval již v období Výmarské republiky. 
Jednalo se o Říšskou radu pro uhelný průmysl (Reichskohlenrat), která existovala v období 
1918 – 1933. V této souvislosti je zajímavé poukázat na skutečnost, že nezávislost této Rady 
na pokynech vlády jako vrcholného orgánu exekutivy vedla k provázanosti jejích rozhodnutí 
se zájmy zainteresovaných skupin, což následně vedlo k rozsáhlé kritice jejího působení. 
Gert von Eynern ve své stati z r. 1958 upozornil na paralelu s americkými teoriemi 
regulatory capture. Srov.: Eynern, G.: Das öffentlich gebundene Unternehmen, in Archiv 
für öffentliche und freigemeinschaftliche Unternehmen, Bd. 4, Heft 1, 1958, s. 22. 
 

514 Srov.: Kühne, K.: Die Regulierungsdebatte in den USA in ihrer Bedeutung für die 
Bundesrepublik Deutschland. in Thiemeyer, T. (Hrsg.): Öffentliche Bindung von 
Unternehmen (Beiträge zur Regulierungsdebatte). Nomos Verlag, Baden Baden 1983, s. 
100 – 102.  

 
515 Z monografií srov. zejména: Füßlein, P.: Ministerialfreie Verwaltung: Begriff, 

Erscheinungsformen und Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz, Rheinische Wilhelms 
Universität Bonn, Bonn 1972; Sodan, H. 1987: Kollegiale Funktionsträger als 
Verfassungsproblem. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der 
Kunststoffkommission des Bundesgesundheitsamtes und Transparenzkommission, Verlag 
Metzner, Frankfurt am Main 1987. 
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diskuse ohledně zřizování „nezávislých“ správních orgánů je v německé literatuře 

spojena s procesy liberalizace a požadavky „nezávislosti“ regulačních orgánů 

v předpisech evropského komunitárního práva.517 518 519  

 
A)  Ústavně-právní základy  

 

 Organizace výstavby spolkové státní správy je v Německu založena na několika 

ústavně-právních zásadách: zejména na zásadě suverenity lidu (Grundsatz der 

                                                                                                                                                                         
516 Z článků srov. zejména: Fichtmüller, C.: Zulässigkeit ministerialfreien Raums in 

der Bundesverwaltung, AöR , Roč. 91, 1966, 297 – 355; Kölble, J.: Ist Art. 65 GG 
(Ressortprinzip im Rahmen von Kanzlerrichtlinien und Kabinettentscheidungen) 
überholt?, DÖV 1973, 1 – 15; Loening, H.: Der ministerialfreie Raum in der 
Staatsverwaltung, DVBl. 1954, 173 – 180; Müller, W.: Ministerialfreie Räume, JuS 1985, 
497 – 506.  
 

517 K problematice zřízení „nezávislého“ regulačního orgánu pro oblast telekomunikací 
srov.: Eschweiler, W.: Die Regulierungsbehörde im Spannungsfeld zwischen 
Unabhängigkeit und Weisungsunterworfenheit, K&R 2000, 238 – 242; Freytag, A.; Jäger, 
B.: Der künftige Ordnungsrahmen des deutschen Telekommunikationsmarktes, ORDO 
1996, 216 – 240; Gramlich, L.: Ohne Regulierung kein Wettbewerb. Zum Start der 
Regulierungsbehörde für telekommunikation und Post, CR 1998, 463 – 472; Schneider, J.: 
Flexible Wirtschaftregulierung durch unabhängige Behörden im deutschen und britischen 
Telekommunikationsrecht, ZHR 2000, s. 513 – 520; Ulmen, W.; Gump, T.: Die neue 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, CR 1997, s. 396 – 402. 

 
518 K problematice zřízení „nezávislého“ regulačního orgánu pro oblast železniční 

dopravy srov: Koenig, C.; Kühling, J.: Institutionelle Regulierungsordnung in der 
Eisenbahn- und Energiewirtschaft – sektorspezifische Regulierungsbehörden oder 
Bundeskartellamt, WuW 2001, 810 – 819; 
 

519 K problematice zřízení „nezávislého“ regulačního orgánu pro oblast energetiky srov. 

Becker, P.; Riedel, M.: Europarechtliche Mindestvorgaben für die Regulierung und die 

Schaffung nationaler Regulierungsbehörden mit Überlegungen zu einer möglichen 

Umsetzung in nationales Recht. ZNER 2003, 170 – 176; Ehricke, U.: Die 

Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung zu den Vorgaben der 

Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG (Beschleunigungsrichtlinien 

Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien vorgesehen 

Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche Recht, Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004; Pielow, J.: Wie „unabhängig“ ist die 

Netzregulierung im Strom- und Gassektor? Anmerkungen zum neuen 

Energiewirtschaftsgesetz, DÖV 2005, s. 1017 – 1025; Pirstner – Ebner, R.: 

Regulierungsbehörden der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft: Neuregelungen auf 

Gemeinschaftsebene, NVwZ 2004, s. 69 – 76. 
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Volkssouverenität),520 zásadě dělby moci (Gewaltenteilungsgrundsatz),521 na zásadě 

tzv. rezortní odpovědnosti ministra  (Eigenantwortlichkeit der Ressortminister)522 a 

konečně na zásadě organizačního dělení struktury správy na jednotlivé rezorty 

(Ressortprinzip).523  

 Dle čl. 65 Základního zákona Spolkové republiky Německo (Grundgesetz) 

určuje základní směry politiky spolkový kancléř, který nese za jejich uskutečňování 

odpovědnost. V rámci těchto základních směrů řídí každý z ministrů svůj rezort a je 

za tento rezort odpovědný vůči parlamentu (Eigenantwortlichkeit der 

Ressortminister).524 Rubem této odpovědnosti vůči parlamentu (legislativě) je 

oprávnění příslušného ministra organizovat svůj rezort a vydávat závazná interní 

nařízení vůči podřízeným vykonavatelům státní správy (tzv. Organisationsrecht).525  

Existující ústavně-právní rámec tak předpokládá, že základním modelem 

organizačního uspořádání spolkové státní správy bude hierarchicky organizovaná 

správa na vrcholu s vládou, která je odpovědná legislativě. Výjimečným postavením 

disponuje Spolková banka (Bundesbank)526 a Spolkový účetní dvůr 

(Bundesrechnungshof).527 

                                                 
520 Srov.: Čl. 20 odst. 2 věta první Základního zákona Spolkové republiky Německo.  
 
521 Srov.: Čl. 20 odst. 2 věta druhá Základního zákona Spolkové republiky Německo.  
 
522 Srov.: Čl. 65 Základního zákona Spolkové republiky Německo.  
 
523 Srov.: Mangold, H.; Klein, F.; Starck, C.: Grundgesetz. Kommentar, Verlag Franz 

Vahlen, München 2005, s. 1607 – 1608; Schmidt – Bleibtreu, B.; Klein, F.: Kommentar zum 
Grundgesetz, 10. Aufl., Luchterhand, München 2004, s. 958 - 960; Seifert, K.; Hömig, D.: 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Taschenkommentar, Nomos Verlag, 
Baden Baden 2003, s. 431 – 432. 

 
524  Srov. Čl. 65 Základního zákona Spolkové republiky Německo:  
„Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinie der Politik und trägt dafür die 

Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen 
Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung.“ 

 
525 Srov.: Mangold, H.; Klein, F.; Starck, C.: Grundgesetz. Kommentar, Verlag Franz 

Vahlen, München 2005, s. 1607 – 1608; Schmidt – Bleibtreu, B.; Klein, F.: Kommentar zum 
Grundgesetz, 10. Aufl., Luchterhand, München 2004, s. 958 – 960; Seifert, K.; Hömig, D.: 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Taschenkommentar, Nomos Verlag. 
Baden Baden 2003, s. 431 – 432. 

 
526 Srov.: Čl. 88 Základního zákona Spolkové republiky Německo.  
 
527 Srov.: Čl. 114 odst. 2 Základního zákona Spolkové republiky Německo.  
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 Z uvedeného je zřejmé, že německý ústavní řád v zásadě nepředpokládá 

existenci orgánů moci výkonné, které by byly zřizovány mimo výše nastíněné rezortní 

uspořádání, ovšem jejich zřizování také explicitně nezakazuje. Oblasti, ve kterých 

takovéto orgány působí, jsou proto označovány jako ministerialfreie Räume, anebo 

ressortfreie Räume.528 Orgány, které v těchto oblastech působí, jsou označovány jako 

„pokyny nevázané“ správní orgány (weisungsfreie behördliche Einrichtungen). 

Předmětem diskuse tedy není přípustnost těchto orgánů, ale vymezení podmínek 

a limitů pro jejich zřizování.   

 
B)  Vymezení prostoru pro zřizování orgánů v rámci tzv. ministerialfreie 

Verwaltung 

 
 Východiskem je tedy konstatování, že ústavně-právní rámec striktně 

nepředpokládá takovou organizaci státní správy, která by měla být výlučně 

hierarchicky uspořádána a ve které by měl být každý orgán veřejné správy podřízen 

konkrétnímu ministertvu (ein lückenloses Ministerialsystem).529  

 Otázky vymezení hranic pro zřizování na vládě nezávislých správních orgánů se 

proto staly předmětem rozhodnutí Spolkového ústavního soudu.530 Ten ve svém 

rozhodnutí ve věci „Einigungsstelle der bremischen Personalvertretung“ mimo jiné 

kostatoval, že „pokyny nevázaným“ správním orgánům není možné svěřit 

rozhodování o těch otázkách, které kvůli jejich „politické důležitosti“ není možné 

vyjmout ze sféry vlivu vlády jako centra politické moci.531 V opačném případě by 

vláda jako ústřední orgán moci výkonné ztratila možnost realizovat své politické 

záměry.532 Vládou nekontrolovatelné a vládě neodpovědné orgány moci výkonné 

                                                 
 
528 Srov.: Fichtmüller, C.: Zulässigkeit ministerialfreien Raums in der 

Bundesverwaltung, AöR 91 (1966), s. 297 – 354. 
 
529 Srov.: Kölble, J.: Ist Art. 65 GG (Ressortprinzip im Rahmen von Kanzlerrichtlinien 

und Kabinettentscheidungen) überholt?, DÖV 1973, 3 – 10. 
 
530 Srov. zejména: BVerfGE 9, 268, 281 (Einigungsstelle der bremischen 

Personalvertretung); a BVerfGE 22, 106, 113 (Steuerausschüsse bei Finanzämter).  
 
531 Srov.: BVerfGE 9, 268, 281 (Einigungsstelle der bremischen Personalvertretung): 
 „Regierungsaufgaben, die wegen ihrer politischen Tragweite nicht generell der 

Regierungsverantwortung entzogen und auf Stellen übertragen werden, die von 
Regierung und Parlament unabhängig sind.“ 

 
532 Srov.: BVerfGE 9, 268, 281 (Einigungsstelle der bremischen Personalvertretung): 
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proto nemají dle výroku Spolkového ústavního soudu v zásadě v demokratickém 

zřízení místo. Výše uvedené kritérium „politické důležitosti“ (politische Tragweite) 

není dle závěrů soudu možné definitivně vymezit a je věcí rozhodování v konkrétních 

případech. 

  V případě zřizování „pokyny nevázaných“ orgánů veřejné správy se tedy jedná 

o realizaci koncepce politické nezávislosti. Weisungsfreie behördliche Einrichtungen 

jsou dnes v rámci výstavby německé veřejné správy spíše okrajovou kategorií. Jako 

příklady jsou v literatuře uváděny následující orgány: Státní úřad zkušebnictví 

(Staatlicher Prüfungsamt), Spolkový služební úřad (Bundespersonalausschuss), 

Úřad zmocněnce pro ochranu osobních údajů (Bundesbeauftragte für der 

Datenschutz), Spolkový úřad pro kontrolu publikací ohrožujících mládež 

(Bundesprüfungsstelle für jugendgefährdende Schriften), Spolková banka 

(Bundesbank) a Spolkový kartelový úřad (Bundeskartellamt).533  

 Jak bylo uvedeno výše, německá ústava zřizování správních orgánů 

nepodřízených vládě jako vrcholnému orgánu moci výkonné explicitně 

nepředpokládá. Nabízí se tedy otázka, jaké jsou formální předpoklady pro jejich 

zřizování. Čl. 86 věta první Základního zákona stanovuje, že orgány moci výkonné 

mohou být zřizovány jen na základě zákona (organisationsrechtlicher 

Gesetzesvorbehalt). V souladu s uvedeným ustanovením se část autorů domnívá, že 

formálním předpokladem pro zřízení na vládě nezávislého orgánu je zakotvení této 

nezávislosti v zákonném předpisu.534  

 Existují ovšem také názory, podle nichž výjimečný charakter těchto orgánů s 

sebou přináší také další podmínky pro jejich zřizování, a to „potřebu chránit 

důležitou, v ústavě chráněnou hodnotu“ („um ein kollidierendes 

Verfassungsrechtsgut in seinem Kernbereich zu schützen“).535   

 Podle jiných názorů je postavení weisungsfreie behördliche Einrichtungen 

natolik specifické, že je pro jejich zřízení bezpodmínečně nutné zakotvit jejich 

                                                                                                                                                                         
„Selbständige politische Entscheidungsgewalt der Regierung, ihre Funktionsfähigkeit 

zur Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben, ihre Sachverantwortung gegenüber 
Volk und Parlament…sind zwingende Gebote der demokratischen rechtlichen Verfassung.“ 
 

533 Srov.: Dreier, H.: Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat, Tübingen: 
J. C. B. Mohr, 1989, s. 134 – 136.  

 
534 Srov.: Müller, W.: Ministerialfreie Räume, JuS 1985, s. 505. 
 
535 Srov.: Kölble, J.: Ist Art. 65 GG (Ressortprinzip im Rahmen von Kanzlerrichtlinien 

und Kabinettentscheidungen) überholt?, DÖV 1973, 3 – 10. 
 



 173

existenci přímo na rovině ústavní tak, jak je tomu v případě Spolkové banky 

a Spolkového účetního dvora.536 537 

 
C)  Zřizování regulačních orgánů v rámci liberalizačního procesu 

  
 I v rámci hierarchicky organizované spolkové státní správy existují pohyby 

směrem k institucionálnímu vyčlenění jednotlivých správních orgánů, a to zejména 

pod vlivem implementace evropských komunitárních směrnic v oblasti liberalizace 

tzv. síťových odvětví.538 V této souvislosti je zapotřebí zmínit zejména Spolkovou 

agenturu pro elektrickou energii, zemní plyn, telekomunikace, pošty a železnice 

(Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, 

zkráceně: Bundesnetzagentur).539 Spolková agentura je regulačním orgánem pro tzv. 

síťová odvětví a podléhá odbornému, právnímu a služebnímu dohledu Spolkového 

ministerstva průmyslu a technologií.540 Nejedná se tedy o orgán, který by byl 

vyčleněn z hierarchické struktury státní správy.541  

                                                 
536 Srov.: Schmidt – Bleibtreu, B.; Klein, F.: Kommentar zum Grundgesetz, 10. Aufl., 

Luchterhand, München 2004, s. 958 – 960.  
 

537 Na tomto místě je nutné upozornit na skutečnost, že obdobné úvahy byly vysloveny 

i v České republice. Srov.: Mikule, V.: Nezávislé správní úřady?, in: Český stát a vzdělanost, 

Praha: Karolinum, 2001, s. 251 – 255.  

 
 
538 Srov.: Pielow, J.: Wie „unabhängig“ ist die Netzregulierung im Strom- und 

Gassektor? Anmerkungen zum neuen Energiewirtschaftsgesetz, DÖV 2005, s. 1017 – 1025. 
 
539 Spolková agentura byla zřízena v r. 2005 přetvořením do té doby působícího 

Regulačního úřadu pro telekomunikace a poštu (Regulierungsbehörde für 

Telekommunikation und Post, RegTP). Srov.: Scheil, S.; Friedrich, B.: Ein Jahr 

Bundesnetzagentur – Organisation, Zuständigkeiten und Verfahren nach dem 

Paradigmenwechsel im EnWG, N&R 2006, s. 90 – 98.  

 
540 Srov.: § 1 zákona o Spolkové agentuře pro elektrickou energii, zemní plyn, 

telekomunikace, pošty a železnice (Gesetz über der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen von 7. Juli 2005, BEGTPG): 

„§ 1 Rechtsform, Name: Die auf der Grundlage des Zehnten Teils des 
Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120), das zuletzt durch Artikel 4 
Abs. 73 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) geändert worden ist, errichtete 
"Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post" wird in "Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen" (Bundesnetzagentur) 
umbenannt. Sie ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie mit Sitz in Bonn.“ 

(§ 1 právní forma a jméno: Regulační úřad pro telekomunikace a poštu, který byl zřízen 
na základě desáté části telekomunikačního zákona ze dne 25. července 1996 (BGBl. I s. 1120) 
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 Právní rámec ovšem předpokládá, že postavení Spolkové agentury bude – ve 

srovnání s jinými orgány spolkové správy – ve vztahu k nadřízenému ministerstvu do 

jisté míry specifické. Německá literatura poukazuje na skutečnost, že jistá míra 

samostatnosti (nezávislosti) Spolkové agentury je garantována prostřednictvím dvou 

druhů mechanismů:542 

• Za první znak této relativní samostatnosti (Selbständigkeit) je označována 

modifikace pravomocí nadřízeného ministerstva ohledně organizačního uspořádání 

Spolkové agentury ve prospěch předsedy tohoto spolkového správního orgánu.543 

Uvedené ustanovení je pokládáno za prolomení ústavně-právního pravidla, že 

ministr disponuje tzv. organizační mocí (Organisationsgewalt) vůči podřízeným 

správním orgánům. Toto ustanovení ovšem neznamená, že by byl ministr omezen ve 

                                                                                                                                                                         
(naposledy změněno článkem 4 odst. 73 zákona ze dne 5. května 2004, BGBl. I s. 718), se 
tímto přejmenovává na Spolkovou agenturu pro elektrickou energii, zemní plyn, 
telekomunikace, pošty a železnice (Spolková agentura pro síťová odvětví). Spolková agentura 
je samostatným spolkovým orgánem, působícím v rezortu Spolkového ministertva průmyslu 
a technologií se sídlem v Bonnu – překlad autora).  
 

541 Srov.: Arndt, H.; Fetzer, T.: Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: Steiner, U. (Ed.): 
Besonderes Verwaltungsrecht, 8 Aufl., C.F. Müller, Heidelberg 2006, s. 794.    

 
 
542 Srov.: Salje, P.: Energiewirtschaftgesetz. Gesetz über die Elektrizitäts- und 

Gasversorgung vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970), Kommentar, Köln: Carl Heymanns 
Verlag, 2006, s. 1178. 

 
543 Srov.: § 3 odst. 1 zákona o Spolkové agentuře pro elektrickou energii, zemní plyn, 

telekomunikace, pošty a železnice (Gesetz über der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen von 7. Juli 2005, BEGTPG): 

„§ 3 Abs. 1 Organe. Die Bundesnetzagentur wird von einem Präsidenten oder einer 
Präsidentin geleitet. Der Präsident oder die Präsidentin vertritt die Bundesnetzagentur 
gerichtlich und außergerichtlich und regelt die Verteilung und den Gang ihrer Geschäfte 
durch eine Geschäftsordnung; diese bedarf der Bestätigung durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie. Bestimmungen in anderen Rechtsvorschriften über die 
Bildung von Beschlusskammern bleiben unberührt.“ 

„§ 3 odst. 1 orgány: Spolková agentura je vedena prezidentem anebo prezidentkou. 
Prezident anebo prezidentka zastupuje agenturu v řízení před soudem a v jiných řízeních 
navenek a řídí rozdělování  a realizaci úkolů Agentury prostřednictvím vnitřního řádu; tento 
řád musí být schválen Spolkovým ministerstvem průmyslu a technologií. Ustanovení 
předpisů ohledně sestavování rozhodovacích komor zůstávají tímto ustanovením nedotčena 
– překlad autora.“  
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svém oprávnění udělovat pokyny orgánům podřízeným ministerstvu v rámci 

vymezeného rezortu (Weisungsbefugnis).544 

• Ovšem i toto oprávnění ministra, tj. oprávnění udělovat podřízeným orgánům 

závazné pokyny (konkrétní a abstraktní povahy), je v případě Spolkové agentury do 

jisté míry modifikováno. Za druhý ze znaků relativní samostatnosti Spolkové 

agentury je specifická právní úprava vztahů mezi tímto orgánem a nadřízeným 

ministerstvem. Podle požadavků § 61 německého energetického zákona a současně § 

117 německého telekomunikačního zákona mají být všechny závazné pokyny 

ministerstva abstraktního charakteru (allgemeine Weisungen) publikovány společně 

s jejich odůvodněním ve věstníku Spolkové agentury.545 Uvedená ustanovení mají za 

cíl zvýšit úroveň transparentnosti vztahů mezi ministerstvem jako vrcholným 

orgánem rezortu a regulačním orgánem.546  

• V této souvislosti byly v německé literatuře vyjádřeny názory, že výše uvedené 

mechanismy jsou projevem nezávislého postavení Spolkové agentury.547 Tato 

klasifikace ovšem byla jinými německými autory zpochybněna.548 Spolková agentura 

je totiž pokynům ministerstva podřízena, a to s jistou modifikací, co se týče jejich 

povinné publikace v případě abstraktních pokynů. Pokyny konkrétního charakteru 

nejsou sice ve zvláštních úpravách jednotlivých sektorálních právních předpisů 

explicitně uvedeny, ale vzhledem k výslovnému zakotvení odborného dohledu 

                                                 
544 Eschweiler, W.: Die Regulierungsbehörde im Spannungsfeld zwischen Unabhängigkeit und 

Weisungsunterworfenheit, K&R 2000, 238 – 242. 
 
545 Srov.: § 61 zákona o zásobování elektrickou energií a zemním plynem (Gesetz über 

die Elektrizitäts- und Gasversorgung von 24. April 1998): 
„§ 61 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie: Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie der Bundesnetzagentur allgemeine Weisungen für den Erlass oder die 
Unterlassung von Verfügungen nach diesem Gesetz erteilt, sind diese Weisungen mit 
Begründung im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.“ 

„§ 61 Publikace pokynů Spolkového ministerstva průmyslu a technologií abstraktní 
povahy: V případě, že Spolkové ministerstvo průmyslu a technologií udělí Spolkové agentuře 
obecné pokyny ohledně vydání anebo zdržení se opatření podle tohoto zákona, musejí být 
tyto pokyny společně s odůvodněním uveřejněny ve spolkovém věstníku – překlad autora).“ 

 
546 Obdobná je právní úprava vztahu ministerstva a Spolkového kartelového úřadu 

(Bundeskartellamt). 
 
547 Srov.: Arndt, H.; Fetzer, T.: Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: Steiner, U. (Ed.): 

Besonderes Verwaltungsrecht, 8 Aufl., Heidelberg: C.F. Müller, 2006, s. 794.    
  

548 Srov.: Eschweiler, W.: Die Regulierungsbehörde im Spannungsfeld zwischen 
Unabhängigkeit und Weisungsunterworfenheit, K&R 2000, 238 – 242. 
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ministerstva nad regulačním orgánem, rezortnímu principu a odpovědnosti ministra 

vůči legislativě nemohou být považovány za nepřípustné.549  

 Co se týče organizační struktury Spolkové agentury, jsou pro její rozhodovací 

činnost nejvýznamnější tzv. rozhodovací komory (Beschlusskammern). Tyto jsou 

v zásadě příslušné k rozhodování v konkrétních případech v oblasti působnosti 

regulačního orgánu.550 Komory se skládají ze tří osob, tj. mají kolegiání charakter. 

V německé literatuře jsou komory označovány kvazi-soudní kolegiální orgány (quasi 

gerichtsförmige Kollegialorgane).551 Návrh zákonné úpravy těchto komor 

odůvodňuje jejich zřízení požadavky komunitárního práva ohledně nezávislého 

postavení národních regulačních orgánů.552  

 Požadavky komunitárních směrnic v oblasti liberalizace telekomunikací, pošt, 

železnic a energetiky ohledně funkčně nezávislého postavení národního regulačního 

orgánu byly do německého právního řádu implementovány prostřednictvím 

zakotvení specifických ustanovení, týkajících se osobní (personální) nezávislosti 

členů rozhodovacích komor. Členství v komorách je předmětem striktních pravidel 

o neslučitelnosti funkcí. S členstvím v komoře je především neslučitelná účast na 

podnikatelské činnosti v regulovaných odvětvích.553  

 Právní úpravou byla dále – s cílem garantovat realizaci zájmů jednotlivých 

spolkových zemí – zřízena Rada (Beirat). Rada se skládá celkově z 32 členů: 16 členů 

je současně členy spolkového parlamentu (jejich členství je vázáno na jejich funkční 

období v parlamentu), zbývajících 16 členů vykonává současně funkce ve vládách 

jednotlivých spolkových zemí (jejich členství je vymezeno délkou čtyři roky). Rada 

disponuje zejména pravomocemi v oblasti kontroly rozhodovací činnosti komor. V 

literatuře se v této souvislosti vyskytly názory, že Rada patří k těm organům, kterým 

                                                 
549 Srov.: Salje, P.: Energiewirtschaftgesetz. Gesetz über die Elektrizitäts- und 

Gasversorgung vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970), Kommentar, Köln: Carl Heymanns 
Verlag, 2006, s. 1178. 

 
550 Srov.: Haupt, C.: Die Verfahren vor den Beschlusskammern der 

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 

2004, s. 20 – 26. 

 
551 Srov.: Salje, P.: Energiewirtschaftgesetz. Gesetz über die Elektrizitäts- und 

Gasversorgung vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970), Kommentar, Köln: Carl Heymanns 
Verlag, 2006, s. 1179. 

 
552 Gl. BT – DrS 15/3917, 70. 
 
553 Srov.: Salje, P.: Energiewirtschaftgesetz. Gesetz über die Elektrizitäts- und 

Gasversorgung vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970), Kommentar, Köln: Carl Heymanns 
Verlag, 2006, s. 1170. 
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jsou svěřeny pravomoci v oblasti výkonu veřejné správy a působí mimo hierarchické 

struktury veřejné správy.554 Tento závěr ovšem není v německé literatuře 

bezvýhradně přijímán.  

 
D)  Shrnutí 

 
 I v německém právním řádu se o orgánech moci výkonné nezávislých na 

pokynech a rozhodnutích vlády jako politického centra diskutuje. Tato forma výkonu 

veřejné správy (ministerialfreie Verwaltung) ovšem zůstává – stejně jako je tomu ve 

Francii – spíše výjimkou potvrzující pravidlo, že veřejná správa má být organizována 

hierarchickým způsobem na základě principů instanční nadřízenosti a podřízenosti.  

 Také v existujících právních úpravách těch orgánů, které byly zřízeny v rámci 

implementace komunitárních liberalizačních směrnic, explicitní vyjádření jejich 

politické nezávislosti absentuje, spíše jsou dovozovány různé prvky nezávislosti 

relativní. Ačkoliv německá teorie vymezila pro ustanovování na vládě nezávislých 

orgánů moci výkonné své hranice, zákonodárce se pro tuto opci v rámci 

implementace komunitárních směrnic nerozhodl a garantoval regulačním orgánům 

toliko funkční nezávislosti, tj. nezávislost na subjektech působících na regulovaných 

trzích.  

 
§  5.   DIE BELIEHENE A KOLLEGIALBEHORDEN (RAKOUSKO) 

 
 Problematika „nezávislých regulačních orgánů“ je v souvislosti s procesem 

liberalizace a se specifickými požadavky komunitárních směrnic ohledně nezávislého 

postavení národních regulačních orgánů předmětem široké diskuse také 

v Rakousku.555 Právě Rakousko je pravidelně uváděno jako příklad státu, ve kterém 

byly anglo-americké modely výkonu veřejné správy do značné míry v souvislosti 

                                                 
554 Srov.: Schmidt, C.: Von der RegTP zur Bundesnetzagentur: Der 

Organisationsrechtliche Rahmen der neuen Regulierungsbehörde, DÖV 2005, s. 1025 – 

1032. 

 
555 Srov.: Eisenberger, I.; Zuser, A.: Behörden und Zuständigkeiten nach dem Tele-

kommunikationsgesetz 1997. Medien und Recht 1998, 90 – 96; Grabenwarter, C.: 

Spezifische Probleme unabhängiger Regulierungs- und Kontrollbehörden – dargestellt am 

Beispiel des Bundeskommunikationssenates, in: Österreichische Juristenkommission 

(Hrsg.): Entstaatlichung – Gefahr für den Rechtsstaate, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 

Wien 2002, s. 45 – 65; Holoubek, M.: Organisation und Aufgaben der Elektrizitätsaufsicht. 

in: Pauger, D. (Hrsg): Das Elektrizitätsrecht nach der ElWOG – Novelle. Manz, Wien 2001, 

s. 120 – 135. 
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s implementací požadavků komunitárních směrnic recipovány.556 Současně ovšem 

v Rakousku probíhá diskuse věnující se problematice odpovědnosti a demokratické 

legitimity těchto orgánů, která má ideově identické klíčové body s diskusí vedenou 

ohledně výkonu veřejné správy „at arms lenght“ ve Velké Británii.557 

 
A)  Ústavně-právní základy  

 
 Za ústavně-právní základ pro hierarchickou výstavbu orgánů veřejné správy, 

mezi kterými se uplatňují vztahy instanční podřízenosti a nadřízenosti, je považován 

čl. 20 odst. 1 rakouské ústavy.558 Podle uvedeného ustanovení vykonávají orgány 

veřejné správy své úkoly na základě zákona a pod vedením nadřízeného spolkového, 

resp. zemského orgánu. Jednotlivé orgány veřejné správy jsou – s výjimkou těch 

případů, které stanoví ústavní zákony – vázány pokyny svého nadřízeného orgánu 

a jsou tomuto orgánu ze své činnosti odpovědné (Weisungsgebundenheit).559 Na 

                                                 
556 Srov.: Urbantschitsch, W.; Feiel, W.: Schienenverkehrsmarkt – 

Regulierungsgesetz: Behörden und Zuständigkeiten, JBl 2000, 431 – 436. 

 
557 Srov.: Grabenwarter, C.: Spezifische Probleme unabhängiger Regulierungs- und 

Kontrollbehörden – dargestellt am Beispiel des Bundeskommunikationssenates, in: 
Österreichische Juristenkommission (Hrsg.): Entstaatlichung – Gefahr für den 
Rechtsstaate, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2002, s. 45 – 65; Lehofer, H., P.: 
Spezifische Probleme unabhängiger Kollegialbehörden, in: Österreichische 
Juristenkommission (Hrsg.): Entstaatlichung – Gefahr für den Rechtsstaate, Wie: Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, 2002, s. 35 - 65; Rill, H., P.: Grenzen der Ausgliederung 
behördlicher Aufgaben aus der unmittelbaren Staatsverwaltung. ÖBA 1996, s. 748 – 752. 

 
 
558 Srov.: Adamovich, L.; Funk, B.: Allgemeines Verwaltungsrecht, Springer Verlag, 

Wien, 1980, s. 99 – 102; Raschauer, B.: Allgemeines Verwaltungsrecht. 2. Aufl. Springer, 
Wien 2003, s. 185 – 189.  
 

559 Srov.: čl. 20 odst. 1 spolkového ústavního zákona (Bundes – Verfassungsgesetz (B – 
VG) der Republik Österreich vom 1. Oktober 1920): 

„Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder führen nach 
den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe oder ernannte berufsmäßige 
Organe die Verwaltung. Sie sind, soweit nicht verfassungsgesetzlich anderes bestimmt 
wird, an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebunden und diesen für ihre 
amtliche Tätigkeit verantwortlich. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer 
Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt 
wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.“ 
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vrcholu hierarchicky organizované veřejné správy stojí parlamentu odpovědná vláda, 

resp. její jednotliví členové, a to podle vymezených rezortů.560  

 Zásada instanční podřízenosti, nadřízenosti a vázanosti pokyny nadřízeného 

orgánu má tedy v rakouském právu charakter obecně platného pravidla. Jak bylo 

uvedeno výše, jsou výjimky z této zásady přípustné pouze na základě explicitního 

ustanovení ústavního zákona. Zároveň ovšem čl. 20 odst. 2 rakouské ústavy 

stanovuje, že spolkový, anebo zemský zákon může stanovit, že vrcholným orgánem 

bude pro rozhodování v určitých věcech kolegiální orgán, jehož členem bude 

minimálně jeden soudce a jehož rozhodnutí nemůže být dále ve správním řízení 

předmětem přezkumu (Kollegialbehörden mit richterlichen Einschlag). Zbývající 

členové těchto kolegiálních orgánů nejsou dle explicitního ustanovení ústavy vázáni 

žádným pokynem jiného orgánu veřejné správy.561 Jedná se tedy o jeden z příkladů 

výkonu správy prostřednictvím orgánů, které nejsou vázány pokyny žádného 

nadřízeného orgánu (weisungsfreie Verwaltungsführung).562 

 Specifickým postavením dále disponuje také několik jiných orgánů, které byly 

pověřeny výkonem úkolů v oblasti veřejné správy. Např. Čl. 81a odst. 3 rakouské 

ústavy deklaruje nevázanost spolkových a zemských školních rad (Landes – und 

Bezirksschulräte) pokyny nadřízeného správního orgánu, což je v literatuře 

odůvodňováno skutečností, že problematika vlivu na vzdělávání je v zemi 

považována za zvláště politicky citlivou.563  

 
B)  Delegace pravomocí na subjekty soukromého práva (Beleihung)  

 

 V rámci hierarchicky organizované správy počítá rakouské právo jak s výkonem 

pravomocí prostřednictvím orgánů veřejné správy, tak i s delegací pravomocí na 

                                                 
560 Srov.: Raschauer, B.: Allgemeines Verwaltungsrecht. 2. Aufl. Springer, Wien 2003, 

s. 128 – 137. 
 

561 Srov.: čl. 20 odst. 2 spolkového ústavního zákona (Bundes – Verfassungsgesetz (B – 
VG) der Republik Österreich vom 1. Oktober 1920): 

„Ist durch Bundes- oder Landesgesetz zur Entscheidung in oberster Instanz eine 
Kollegialbehörde eingesetzt worden, deren Bescheide nach der Vorschrift des Gesetzes 
nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen und der 
wenigstens ein Richter angehört, so sind auch die übrigen Mitglieder dieser 
Kollegialbehörde in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden.“ 
 

562 Srov.: Pernthaler, P.: Die Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag (Art. 20 
Abs. 2 und 133 Z 4 B-VG). Wilhelm Braumüller Universitäts- Verlagsbuchhandlung, Wien 
1977, s. 17 – 23.  

 
563 Srov.: Raschauer, B.: Allgemeines Verwaltungsrecht. 2. Aufl. Springer, Wien 2003, 

s. 66 – 74. 



 180

osoby soukromého práva.564 Tato delegace vrchnostenských pravomocí (die 

Beleihung) může směřovat jak k osobám fyzickým, tak i k osobám právnickým. 

Prostřednictvím delegace pravomocí na samostatnou právnickou osobu byla 

pravomocemi pověřena již rakouská centrální banka (Oesterreichische 

Nationalbank), k rozsáhlejšímu legislativnímu využívání této metody řešení ovšem 

v Rakousku došlo teprve v průběhu procesu liberalizace a implementace 

komunitárních směrnic do rakouského právního řádu. Požadavky na garanci funkčně 

nezávislého vnitrostátního regulačního orgánu byly v Rakousku paralelně s procesem 

privatizace vyřešeny prostřednictvím zřízení řady samostatných právnických osob, 

které byly pověřeny výkonem pravomocí v oblasti regulovaných odvětví.565 

V literatuře je tento proces označován i jako „rakouská cesta“566 

 V průběhu implementace jednotlivých komunitárních směrnic došlo 

v Rakousku v r. 1997 ke zřízení Telekom Control GmbH (dnes: Rundfunk & Telekom 

Regulierungs – GmbH) a Telekom Control Kommission jako regulačních orgánů 

působících v oblasti rozhlasového vysílání, telekomunikací a poštovních služeb, v r. 

1999 Schienen Control GmbH a Schienen Control Kommission jako regulačních 

orgánů pro oblast železniční dopravy a v r. 2000 Elektrizität Control GmbH (dnes: 

Energie Control GmbH) a Elektrizität Control Kommission (dnes: Energie Control 

Kommission) jako regulačních orgánů v oblasti liberalizace energetických trhů.567 Ve 

všech výše uvedených případech se jedná o svěření vrchnostenských pravomocí 

v oblasti vydávání závazných rozhodnutí a kontroly subjektům soukromého práva, 

které disponují vlastní právní subjektivitou. V rakouské odborné literatuře bylo 

v souvislosti s tímto procesem opakovaně poukazováno na skutečnost, že 

implementace požadavků komunitárního práva ohledně zřízení funkčně nezávislého 

vnitrostátního regulačního orgánu ve formě delegace vrchnostenských funkcí na 

subjekty soukromého práva (zčásti na obchodní společnosti) je mimo jiné projevem 

recepce modelů výkonu veřejné správy „at arms lenght“, která je známá z Velké 

                                                 
 

564 Srov.: Adamovich, L.; Funk, B.: Allgemeines Verwaltungsrecht, Springer Verlag, 
Wien, 1980, s. 256 – 258; 279 – 280.  
 

565 Srov.: Stöger, K.: Die Behörden der Elektrizitätsaufsichts nach der Nov 2002 des 
E-RBG. in: Mayer, H.: Hauptfragen des Elektrizitätswirtschaftsrechts. Manzsche Verlags-  
und Universitätsbuchhandlung, Wien 2003, s. 97 – 107.  

 
566 Srov.: Draxler, P.: E- Recht: Der Österreichische Weg. 1. Aufl. Technik und Recht, 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien 2001, s. 61 – 68. 
 
 
567 Srov.: Raschauer, B.: Handbuch Energierecht. Springer Verlag, Wien 2006, s. 133 – 

139.  
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Británie.568 569 Toto řešení je v literatuře mimo jiné odůvodňováno potřebou 

vytvoření specifického odborného aparátu, potřebou decentralizace, zeštíhlení 

veřejné správy a potřebou úspor veřejných rozpočtů.570 

 Konstrukci výše nastíněné delegace je možné demonstrovat na příkladu 

regulačního orgánu Energie Control GmbH (původně Elektrizitäts Control GmbH). 

Energie Control GmbH byla zřízena jako společnost s ručením omezeným podle 

obchodního práva, a to nevýdělečné povahy. Stoprocentním vlastníkem podílů v této 

společnosti je rakouský stát, správa podílnických práv je v působnosti Spolkového 

ministerstva průmyslu a obchodu.571 Na regulační orgán se v případě absence 

                                                 
568 Srov.: Feiel, W.; Urbantschitsch, W.: Die neuen Strom – Regulatoren, ecolex 2000, 

s. 826 – 830.  

 
569 Přípustnost delegace vrchnostenských pravomocí v oblasti výkonu veřejné správy v 

tzv. regulovaných odvětvích na subjekty soukromého práva a její meze se v Rakousku staly 
také předmětem řízení před Ústavním soudním dvorem (G 121 – 123/03 – 11). Ten ve svém 
rozhodnutí uvedl, že není žádných ústavněprávních pochybností o samotné přípustnosti 
delegace pravomocí státu na soukromoprávní subjekt. Pochybnosti ovšem vyvstaly ve vztahu 
ke znění  § 13  rakouského energetického zakona (Elektrizitätwirtschafts- und –
organisationgesetz, BGBl. I 143/1998). Regulační orgán měl podle znění odstavce (2)  
daného ustanovení označit ty třetí státy, které k  pokrytí vlastní potřeby vyrábějí elektrickou 
energii též v zařízeních nevyhovujících technickému stavu nebo v zařízeních, která 
znamenají přímé anebo nepřímé nebezpečí pro život anebo pro zdraví obyvatelstva, zvířat a 
rostlin, resp. které nejsou s to prokázat řádnou likvidaci odpadu a nedisponují příslušným 
konceptem pro nakládání s ním v budoucnosti. Dovoz elektrické energie z těchto států byl 
dle znění zákona nepřípustný. Opatření uvedeného charakteru Ústavní soudní dvůr 
kvalifikoval jako opatření retorzní povahy, tj. opatření vydané s cílem přimět daný stát 
k určitému chování. Rozhodování o mezinárodněprávních opatřeních tohoto druhu je však 
dle dikce soudního dvora koherentní součástí zahraniční politiky. Patří tedy nepochybně k 
ústřednímu okruhu úkolů, jejichž řešení je vyhrazeno státu. Ve svém důsledku vyhláška 
podle názoru Ústavního soudního dvora znamenala „pokus o výhrůžku bojkotem, ne-li 
pokus o bojkot samotný.“ Tyto následky nebyly zahraničím vnímány jako akt regulačního 
orgánu, ale jako akt Rakouské republiky jako celku – vyhláška regulačního orgánu byla 
součástí v Rakousku platné podzákonné legislativy. Jestliže mělo vydání vyhlášky tyto 
následky, bylo zřejmé, že regulačnímu orgánu byla delegována kompetence 
zahraničněpolitického charakteru. To prohlásil soudní dvůr jako nepřípustné, protože 
rozhodování o zahraniční politice patří do výlučné působnosti vlády.  

 
570 Srov.: Antoniolli, W.; Koja, F.: Allgemeines Verwaltungsrecht. Lehr- und 

Handbuch für Studium und Praxis. 3. Aufl. Manz, Wien 1996, s. 405 – 406. 

 
571 Srov.: § 5 spolkového zákona o úkolech regulačních orgánů pro oblast elektrické 

energie a zemního plynu a o zřízení regulačních orgánů Energie – Control GmbH und der 
Energie – Control Kommission (Bundesgesetz über die Aufgaben der 
Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie 
– Control GmbH und der Energie – Control Kommission BGBl. I Nr. 121/2000). 



 182

explicitních odchylných ustanovení ve zvláštních zákonech vztahují ustanovení 

rakouského obchodního zákoníku.  

 I v případě delegace vrchnostenských pravomocí na subjektu soukromého práva 

se na  tyto pověřené subjekty (die beliehene Unternehmen) uplatňuje obecná zásada 

instanční podřízenosti pokynům nadřízeného orgánu veřejné správy, kterým je ve 

všech výše uvedených případech Spolkové ministerstvo průmyslu a práce 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit). Stejně jako je tomu v případě 

Německa, není tedy regulačním orgánům zřízeným v důsledku implementace 

komunitárních směrnic garantováno politicky nezávislé postavení, tj. nezávislost 

těchto orgánů na pokynech vlády, resp. příslušného ministerstva, která je v obou 

těchto státech imanentní postavení centrálních bank.572  

 Vztah ministerstva a pověřeného subjektu (regulačního orgánů)573 je možné 

demonstrovat na vztahu Spolkového ministerstva průmyslu a práce a regulačního 

orgánu Energie Control GmbH. Podle § 3 odst. 2 příslušného zákona stanovuje, že 

v pravomoci spolkového ministra je dozor nad činností regulačního orgánu, výkon 

podílnických práv státu ve společnosti s ručením omezeným Energie Control GmbH 

a stanovování pokynů pro činnost regulačního orgánu společnosti s ručením 

omezeným jako regulačního orgánu (grundsätzliche Vorgaben für die Tätigkeit der 

Energie-Control GmbH). Spolkový ministr tedy disponuje tzv. pravomocí udělovat 

pokyny interního charakteru směrem k regulačnímu orgánu 

(Richtlinienkompetenz).574 Právní úprava stanovuje, že tyto pokyny mohou být jak 

obecného charakteru (Verordnungen, v předcházející právní úpravě Vorgaben), tak 

individuálnícho charakteru (Grundsätzen). Dle existujícího výkladu se v případě 

posléze uvedených pokynů jedná o závazné instrukce interní povahy,575 existují 

ovšem i úvahy o tom, že tyto pokyny ministra mají současně externí působnost 

a zavazují současně i regulované subjekty.576  

                                                 
 

572 Srov.: Pauger, D.: Reform des Strom- und Gasrechts durch das 
Energieliberalisierungs-gesetz, ÖZW 2000, s. 97 – 100. 

 
573 Srov.: Raschauer, B.: Allgemeines Verwaltungsrecht. 2. Aufl. Springer, Wien 2003, 

s. 68 – 74. 
 
574 Srov.: Stöger, K.:  Behörden der Elektrizitätsaufsicht nach der Nov 2002 des E – 

RGB, in: Mayer, H. (Hrsg.): Hauptfragen des Elektrizitätswirtschaftsrechts, Manz, Wien 
2003, s. 97 – 107.  

 
575 Srov.: Feiel, W.; Urbantschitsch, W.: Die neuen Strom – Regulatoren, ecolex 2000, 

s. 826. 
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 V této souvislosti je možné poukázat na skutečnost, že v rakouské literatuře již 

bylo poukázáno na možný nesoulad výše nastíněného právního rámce vztahů 

s požadavky komunitárního práva ohledně funkční nezávislosti národních 

regulačních orgánů. Problém je spatřován v tom, že spolkový ministr disponuje 

oprávněním udělovat pokyny regulačnímu orgánu v rámci výkonu jeho pravomocí 

a současně je příslušný pro správu vlastnických podílů státu ve společnostech 

působících na energetickém trhu.577 Vyvstala tedy otázka, zda je takováto konstelace 

zcela v souladu s požadavky komunitárního práva ohledně nezávislosti 

vnitrostátního regulačního orgánu na zájmech regulovaného průmyslu.578 Na tuto 

otázku zatím nebyla v rakouské literatuře nalezena vyčerpávající odpověď a je možné 

předpokládat, že problematika bude dále diskutována v souvislosti s aktuálními 

návrhy komunitárních směrnic, které již obsahují požadavky politické nezávislosti.   

 
C)  Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag 

 
 Kolegiální orgány se soudcovským prvkem (Kollegialbehörden mit 

richterlichem Einschlag) jsou specifickým druhem orgánů, které jsou v rakouské 

nauce o výstavbě veřejné správy řazeny na pomezí moci výkonné a moci soudní.579 

Existence tohoto typu orgánu byla v Rakousku zakotvena již tzv. říjnovým 

dekretem o správním soudnictví,580 k jejich zakotvení došlo také v rakouské ústavě 

z r. 1920.  

                                                                                                                                                                         
576 Srov.: Pauger, D.; Pichler, H.: Das österreichische Elektrizitätsrecht. Kommentar 

zum ElWOG. Verordnungen, Ausführungsgesetze und europarechtlichen Grundlagen. 2. 
Aufl.  Leykam Verlag, Graz 2002, s. 228 – 229.  

 
577 Srov.: Lehofer, H., P.: Spezifische Probleme unabhängiger Kollegialbehörden, in: 

Österreichische Juristenkommission (Hrsg.): Entstaatlichung – Gefahr für den 
Rechtsstaate, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2002, s. 192 – 197.  

 
578 Srov.: Pauger, D.; Pichler, H.: Das österreichische Elektrizitätsrecht. Kommentar 

zum ElWOG. Verordnungen, Ausführungsgesetze und europarechtlichen Grundlagen. 2. 
Aufl. Leykam Verlag, Graz 2002, s. 247. Stejně tak:  Stöger, K.:  Behörden der 
Elektrizitätsaufsicht nach der Nov 2002 des E – RGB, in: Mayer, H. (Hrsg.): Hauptfragen 
des Elektrizitätswirtschaftsrechts, Manz, Wien 2003, s. 119.  

 
579 Srov.: Pernthaler, P.: Die Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag (Art. 20 

Abs. 2 und 133 Z 4 B-VG). Wien: Wilhelm Braumüller Universitäts- Verlagsbuchhandlung, 
1977, s. 25 – 34. 

 
580 3 písm. b) zákona č. 36/1876 ř. z. (Oktobergesetz über die Errichtung eines 

Verwaltungsgerichtshofes) stanovoval, že nejvyšší správní soud není příslušný pro přezkum 

rozhodnutí, která byla v poslední instanci učiněna orgánem složeným z úředníků a ze soudců 
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 V rakouské nauce je existence tohoto specifického typu orgánu 

odůvodňována zvláštními odbornými nároky na rozhodování sporných záležitostí, 

na nezávislost rozhodujících osob, požadavkem laického elementu v rozhodovací 

činnosti a zvláštní (technický) charakter záležitostí, které spadají do jejich 

působnosti.581 

 I přes existenci explicitního zmocnění pro zřizování uvedeného typu orgánů 

v rakouské ústavě existuje v rakouském právu ještě další limit zřizování tohoto 

specifického typu institucí, který byl dovozen judikaturou rakouského Ústavního 

soudního dvora (Verfassungsgerichtshof). Ten – v souvislosti se zřízením 

kolegiálního orgánu Telekom Control Kommission – dovodil, že zřízení 

kolegiálního orgánu musí být odůvodněno specifickou potřebou rozhodovacího 

procesu v daném odvětví, „které implikuje otázky nejen právní, ale i technické 

a ekonomické povahy.“582 583 

 Příkladem tohoto specifického, pokyny moci výkonné nevázaného 

kolegiálního orgánu, je Komise pro energetické trhy (Energie Control 

Kommission). Komise se skládá ze tří členů, kteří jsou jmenováni spolkovou 

                                                                                                                                                                         
(„welche von einer aus Verwaltungsbeamten und Richtern zusammengesetzten Instanz 

geschöpft worden sind“). 

 
581 Srov.: Grabenwarter, C.; Holoubek, M.: Demokratie, Rechtsstaat und 

Kollegialbehörden mit richterlichen Einschlag, ZfV 2000, s. 194 – 204.   

 
582 Rozhodnutí Ústavního soudního dvora ze dne 24. 2. 1999, B 1625/98. Srov.: 

Winkler, R.: Zur Wahrung des Gemeinschaftsrechts bei Kollegialbehörden nach Art 133 Z 4 

B-VG durch den VfGH. JBl 1998, s. 551 – 555. 

 
583 Mezi kolegiální orgány se soudcovským prvkem jsou v současnosti zařazovány 

např. Berufungskommission in Disziplinarangelegenheiten (odvolací komise pro 

disciplinární záležitosti podle § 58 zákona o komoře civilních techniků z r. 1993), 

Berufungssenat (odvolací senát podle § 64 burzovního zákona z r. 1989), 

Bundesvergabeamt (Spolkový úřad pro veřejné zakázky podle právní úpravy z r. 2002), 

Oberster Agrarsenat (Nejvyšší agrární senát podle právní úpravy z r. 1959), Unabhängige 

Heilmittelkommission (Nezávislá komise pro léčiva podle právní úpravy z r. 1955), Oberster 

Patent- und Markensenat (Nejvyšší patentový a známkový senát podle právní úpravy z r. 

1970), Elektrizitäts Control Kommission (Komise pro kontrolu trhů s elektrickou energií, 

zřízená v r. 2000), Schienen Control Kommission (Komise pro kontrolu železnic, zřízená v r. 

2002) a Telekom Control Kommission (Komise pro kontrolu telekomunikačních trhů, 

zřízená v r. 2003). Srov.: Rill, H., P.: Kollegialbehörden mit richterlichen Einschlag 

weiterhin im Visier des VfGH. Bemerkungen zum Privatrundfunkbehördenerkenntnis vom 

29. Juni 2000. ZfV 2001, s. 386 – 388.  
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vládou a jejichž funkční období je pětileté. Jeden z členů komise musí být soudcem 

z povolání, další dva musí disponovat odpovídajícími technickými, ekonomickými 

a právními znalostmi. Za účelem zamezení možného konfliktu zájmů právní 

úprava stanovuje, že členy komise nemohou být osoby podnikající v odvětvích 

podléhajících regulačnímu orgánu. Komise působí v personálním a technickém 

zázemí regulačního orgánu Energie Control GmbH (původně Elektrizitäts Control 

GmbH).584 

 V působnosti Komise pro energetické trhy je rozhodování o řádných 

opravných prostředcích vůči rozhodnutím regulačního orgánu v prvním stupni. 

Jedná se tedy o postavení srovnatelné s postavením správního soudu, protože tato 

rozhodnutí jsou z dalšího přezkoumání soudem vyloučena. Právní úprava 

explicitně stanovuje, že členové komise nejsou při výkonu své funkce vázáni 

žádnými pokyny (Weisungsfreiheit).585 Na rozdíl od právního postavení 

regulačního orgánu samotného, který má sice postavení nepřímého vykonavatele 

veřejné správy, je ovšem také v zásadě vázán pokyny rezortně příslušného 

ministertva, je odvolacímu (kolegiálnímu) orgánu politická nezávislost právními 

předpisy výslovně garantována.  
 

D)  Shrnutí 

 
 Rakouský zakonodárce přistoupil v rámci implementace liberalizačních 

komunitárních směrnic k recepci britských modelů veřejné správy, což je 

v zahraniční literatuře označováno také jako tzv. „rakouská cesta liberalizace.“586 

V rámci těchto procesů byly pravomoci v oblasti výkonu veřejné správy v tzv. 

síťových odvětvích svěřeny nepřímým vykonavatelům ve formě obchodních 

společností (beliehene Unternehmer), jejichž zřizovatelem je rakouský stát. Dochází 

                                                 
584 Srov.: § 15 odst. 2 spolkového zákona o úkolech regulačních orgánů pro oblast 

elektrické energie a zemního plynu a o zřízení regulačních orgánů Energie – Control GmbH 
und der Energie – Control Kommission (Bundesgesetz über die Aufgaben der 
Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie 
– Control GmbH und der Energie – Control Kommission BGBl. I Nr. 121/2000). 

 
585 Srov.: § 19 spolkového zákona o úkolech regulačních orgánů pro oblast elektrické 

energie a zemního plynu a o zřízení regulačních orgánů Energie – Control GmbH und der 
Energie – Control Kommission (Bundesgesetz über die Aufgaben der 
Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie 
– Control GmbH und der Energie – Control Kommission BGBl. I Nr. 121/2000). 

 
 
586 Srov.: Draxler, P.: E- Recht: Der Österreichische Weg. 1. Aufl. Technik und Recht, 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Wien 2001, s. 61 – 68. 
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tak k jisté formě organizačního vydělení regulačního orgánu z konvenční 

hierarchicky organizované struktury moci výkonné, i tito nepřímí vykonavatelé 

veřejné správy jsou ovšem vázáni pokyny rezortně příslušných ministertev. 

O politické nezávislosti rakouských regulačních orgánů tedy není možné mluvit.  

 Jiná je situace ohledně kolegiálních orgánů, které mají postavení 

druhoinstančního orgánu v rozhodování o opravných prostředcích vůči rozhodnutím 

regulačních orgánů. Specifické postavení těchto kolegiálních orgánů je 

odůvodňováno vysokou odbornou a technickou náročností rozhodovaných agend 

a jejich postavení se blíží postavení soudů, a to i s tím, že členům těchto orgánů 

(komisí) je přiznána nezávislost na vnějších pokynech.  

 
 
§  6.   NEZÁVISLÉ REGULAČNÉ ORGÁNY (SLOVENSKO) 

 
 Problematika tzv. „nezávislých správních (regulačních) orgánů“ byla v průběhu 

uplynulých let široce diskutována také na Slovensku. Je přitom možné konstatovat, 

že diskuse se soustředila zejména na otázky politické nezávislosti některých orgánů, 

tj. jejich (tvrzené a některými kruhy požadované) nevázanosti rozhodnutími vlády 

jako centra politické moci. Úvahy o zřízení na vládě nezávislého správního orgánu 

přitom sahají ještě do doby existence česko-slovenské federace, kdy byl v r. 1992 

Protimonopolním úřadem Slovenské republiky vypracován návrh zákona o regulaci 

přirozených monopolů, který předpokládal delegaci regulačních kompetencí 

alternativně na ústřední orgán státní správy, anebo na vládě nezávislý regulační 

orgán. Uvedený legislativní návrh se ovšem – zejména z důvodu nesouhlasu 

s koncepcí politicky nezávislého orgánu na úrovni ústředních orgánů státní správy – 

nesetkal s úspěchem.587   

 Legislativní procesy vedoucí k vytvoření organizačně samostatných správních 

orgánů pro jednotlivá odvětví hospodářství souvisely v následujícím období zejména 

s liberalizačními procesy a s procesem integrace Slovenské republiky do EU (a s tím 

související nutností implementovat do národního právního řádu požadavky 

komunitárních směrnic ohledně nezávislého postavení příslušných správních 

orgánů). Skupina těchto správních orgánů byla ve slovenské literatuře označena jako 

„regulačné a dozorové orgány.“588 Oblast jejich působnosti se do značné míry kryje 

                                                 
 

587 Srov.: Prekladacia správa. Návrh zákona na základe úlohy č. 3 na mesiac jún 2000 
z prílohy uznesenia vlády SR č. 6 z 12. januára 2000 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády 
SR na rok 2000, ktorou bolo ministrovi hospodárstva SR uložené predložiť na rokovanie 
vlády “Návrh zákona o regulácii prirodzených monopolov”. 

 
 
588 Srov.: Sobihard, J.: Správny poriadok: Komentár. Iura Edition, Bratislava 2004, s. 

19 – 20. 
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s oblastmi, ve kterých existují specifické požadavky komunitárního práva směrem 

k nezávislému postavení regulačních orgánů (např. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví, Telekomunikačný úrad, Úrad pre ochranu osobných údajov).  

 Zejména po změně exekutivy v r. 2006 se stala otázka politické nezávislosti 

některých správních orgánů předmětem politické kontroverze. Požadavky politické 

nezávislosti ve smyslu nezasahování vlády jako politického centra do rozhodovací 

činnosti těchto orgánů (konkrétně v oblasti ochrany hospodářské soutěže a v oblasti 

regulace síťových odvětví) byly adresovány zejména ze strany politické opozice, 

stojící na pozicích ekonomického neoliberalismu.589 Je ovšem možné konstatovat, že 

diskuse o této problematice se doposud omezila právě jen na oblast politické 

kontroverze a hlubší (veřejně publikovaná) vědecká analýza nastolených otázek 

zatím neproběhla.590  

 
 

                                                                                                                                                                         
 
589 Srov.: SDKÚ-DS: Stanovisko Ivana Štefanca k útokom na nezávislé inštitúcie. 

Slovenská informačná a tlačová agentúra, 20. 10. 2006. Poslanec Národní rady Slovenské 
republiky I. Štefanec za opoziční SDKÚ – DS zde uvádí: „Útoky na nezávislé inštitúcie sa 
stali metódou práce súčasnej vlády. ... Nemôžeme nevidieť, že vláda chce zmenou pravidiel 
kedykoľvek odvolať členov Rady správcov Jadrového fondu – a teraz chce smrteľnú ranu 
zasadiť aj nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jednoznačne tu 
opätovne ide o snahu získať politickú podriadenosť. V prípade schválenia navrhovaných 
zmien Úrad stráca predpoklady pre svoju hlavnú funkciu – ochranu pacienta a nezávislú 
kontrolu na základe odborných a technických kritérií. 
Vláde SR evidentne nehrá do karát, aby ju ani v tejto citlivej oblasti kontrolovala nezávislá 
inštitúcia. Minister zdravotníctva by rozhodne nemal mať právo odvolať kedykoľvek a z 
akéhokoľvek dôvodu najvyššieho predstaviteľa inštitúcie, ktorý kontroluje činnosť 
subjektov, za ktoré je minister zodpovedný. Toto je ďalší dôkaz zneužívania moci a snahy o 
absolútne riadenie všetkého. 

Keďže už existuje aj podobný návrh z dielne Ministerstva hospodárstva v súvislosti so 
zrušením nezávislosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, je jednoznačné, že ide o 
systematické kroky vlády podriadiť si inštitúcie, ktoré jej nepatria a patriť nemajú.“ Autor 
prohlášení se přitom nevěnuje otázce, na základě jakého ústavně-právního zmocnění by 
měly být v textu uvedené instituce politicky nezávislé na vládě jako centru politické moci, 
a v případě, že by touto nezávislostí disponovaly, jaká bude garance demokratické legitimity, 
odpovědnosti a možnosti kontroly takových „nezávislých správních orgánů.“ Ideově uvedená 
kritika vládní politiky vychází z pozic školy veřejné volby.  
 

590 Dovoluji si odkázat na dva články mé vlastní provenience, ze kterých tato část studie 
do značné části vychází: Problematika koncepcie úradov typu nezávislého regulačného 
orgánu a jej reflexia v slovenskom právnom poriadku, Právny obzor, Roč. 88, 2005, č. 1, s. 
67 – 93, a Nezávislé regulačné úrady, Justičná revue, Roč. 60, č. 2, 2008, s. 165 – 187.  

 



 188

A)  Ústavně-právní  základy  

 
 Ústava Slovenské republiky charakterizuje vládu jako nejvyšší orgán moci 

výkonné (čl. 108 slovenské Ústavy). Svoje pravomoci vláda odvozuje od Národní 

rady Slovenské republiky jako reprezentanta suverénního lidu a realizuje je tím, že 

buď sama plní, anebo zabezpečuje plnění ústavních zákonů, zákonů a dalších 

usnesení Národní rady, a to ve všech oblastech, které jsou svěřeny do její 

působnosti.591  

 V rámci pluralitního politického systému Slovenské republiky je zažitou 

zvyklostí, že jednotlivé členy vlády zpravidla navrhuje předseda té politické strany, 

která zvítězila v parlamentních volbách, resp. koalice politických stran. Tím je 

zabezpečeno, že politický program, pro který se vyslovila většina občanů ve volbách, 

bude skutečně realizován. Vláda stojí na vrcholu hierarchicky organizované struktury 

orgánů státní správy, tj. ústředních a místních orgánů státní správy. Vláda jako 

kolektivní orgán organizuje, sjednocuje, řídí a kontroluje činnost těchto orgánů 

a disponuje v rámci státní správy obecnou působností.592 

 Vláda a její jednotliví členové jsou z výkonu své funkce odpovědní Národní radě 

(čl. 114 slovenské Ústavy). Národní rada jako sbor reprezentantů voličů disponuje 

oprávněním činnost vlády a jednotlivých ministrů kontrolovat. Vláda nese politickou 

(ústavní) odpovědnost za výkon svých pravomocí vůči Národní radě. Vztah Národní 

rady a vlády je založen na domněnce důvěry parlamentu ke vládě.593 Tato domněnka 

znamená, že vláda má zprostředkovanou důvěru voličů, která je vyjádřena 

prostřednictvím zvolených zástupců lidu, a jejich souhlas se způsobem výkonu 

veřejné moci. Ústava Slovenské republiky stanovuje dva typy řízení za účelem 

potvrzení, anebo vyvrácení této domněnky: řízení o vyslovení nedůvěry vládě (čl. 114 

odst. 1 slovenské Ústavy) a řízení o vyslovení důvěry vládě (čl. 114 odst. 2 a 3 

slovenské Ústavy). Tak jako se vztah vlády Slovenské republiky jako celku a Národní 

rady jako orgánu moci zákonodárné zakládá na odpovědnosti, kterou má exekutiva 

vůči legislativě, tak také každý člen vlády nese individuální politickou odpovědnost 

před Národní radou (čl. 116 odst. 1 slovenské Ústavy). Národní rada Slovenské 
                                                 

591 Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Matica Slovenská, Martin 
1997, s. 385 – 387. K problematice postavení vlády SR srov. také rozhodnutí Ústavného súdu 
Slovenskej republiky: II. ÚS 31/1999, uznesenie zo 17. 3. 1999; I. ÚS 11/1999, uznesenie zo 3. 
3. 1999.  
 

592 Posluch, M.; Cibulka, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, 2. vyd., Heuréka, 
Šamorín 2006, s. 253 – 254; Svák, J. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky, Bratislava: 
Akadémia policajného zboru, 2002, s. 254 – 255. K problematice pravomocí vlády srov. také 
rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, Pl. ÚS 22/95, uznesenie zo 26. 9. 1995.  

 
593 Srov.: Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky: Komentár, 2. vyd., Heuréka, 

Šamorín 2007, s. 830 – 832.  
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republiky může jednotlivému členovi vlády vyslovit nedůvěru. V tomto případě jej 

prezident republiky odvolá.594 Rubem této odpovědnosti vlády a jednotlivých 

ministrů je jejich oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat výkon veřejné moci, 

který je realizován prostřednictvím jednotlivých orgánů státní správy. Tím má být 

realizován politický program, pro který se vyslovili voliči prostřednictvím řádných 

a svobodných voleb. 

 Ústavní pořádek Slovenské republiky předpokládá existenci dvou institucí, 

které disponují nezávislým postavením na vládě: jedná se o Národnú banku 

Slovenska (čl. 56 odst. 1 slovenské Ústavy) a Najvyšší kontrólny úrad (čl. 60 odst. 1 

slovenské Ústavy). Přes prisma výše uvedeného vymezení pojmů je možno 

konstatovat, že tyto dva orgány disponují prvky politické nezávislosti na vládě jako 

centru politické moci. Slovenský ústavní pořádek explicitně nepředpokládá existenci 

jiných na vládě nezávislých orgánů.  

 
B)  Požadavky nezávislosti v existujících předpisech a jejich 

evaluace 

 

 I přes závěr vyslovený na konci předcházejícího oddílu je možné konstatovat, že 

znění několika slovenských právních předpisů obsahovalo, resp. pořád obsahuje 

explicitní požadavek „nezávislosti“ správních orgánů:595  

• Původní znění zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v § 11 odst. 2 

stanovovalo, že státní regulační orgán pověřený výkonem regulace poštovních 

služeb596 a výkonem dohledu nad trhem poštovních služeb vykonává své činnosti 

                                                 
 
594 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky: Komentár, 2. vyd., Heuréka, Šamorín 

2007, s. 832 – 837; Štiavnický, J.: O možnosti vysloviť nedôveru jednotlivému ministrovi 
vlády, Justičná revue 8 – 9/2005, s. 961 – 982.  
 

595 Srov.: Handrlica, J.: Problematika koncepcie úradov typu nezávislého 
regulačnéhoorgánu a jej reflexia v slovenskom právnom poriadku, Právny obzor č. 1, 2008, 
roč. 88, s. 83 – 92.  

 
596 Pojem státní regulace je v § 13 odst. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách 

definován jako: 
a) utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu,  
b) určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb, ktoré nie sú 

súčasťou poštovej výhrady,  
c) ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určovanie požiadaviek na 

prevádzku verejnej poštovej siete,  
d) regulácia poskytovania univerzálnej služby a vykonávania poštového platobného 

styku, 
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„nezávisle“. Tato požadovaná nezávislost ovšem nebyla na žádném dalším místě 

zákona dále upravena a význam uvedeného ustanovení tak zůstával spíše nejasný. 

Koncepce vztahů Poštového regulačného úradu k vládě a k legislativě byla 

konstruována následovně: předsedu i místopředsedu volí a odvolává Národní rada 

na návrh vlády. Funkcionáři úřadu nesmějí  být zaměstnancem, členem orgánů, nebo 

jednatelem poštovního podniku. Ratio legis uvedených ustanovení je zřejmé: jedná 

se o zabezpečení nezávislosti úřadu jako vykonavatele státní správy na zájmech 

regulovaného odvětví, tj. o mechanismy zabezpečující jeho funkční nezávislost. 

Obdobné požadavky ovšem existovaly i ohledně jiných orgánů státní správy (např. 

Telekomunikačního úřadu), aniž by příslušný právní předpis obsahoval explicitní 

požadavek jejich nezávislosti. Inkriminované ustanovení bylo posléze ze zákona jeho 

novelou zákona č. 15/2004 Z. z. s účinností k 1. květnu 2004 odstraněno.  

• Zákonem č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom byl zřízen Úrad pre 

finančný trh, a to jako samostatná právnická osoba, které byl v oblasti veřejné správy 

svěřen výkon dohledu nad finančním trhem.597 Podle § 3 odst. 2 měl úřad vykonávat 

„nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných 

orgánov verejnej moci a od ďalších fyzických a právnických osôb dohľad v oblasti 

kapitálového trhu a poisťovníctva.“ Státní orgány, orgány územní samosprávy, ani 

jiné fyzické a právnické osoby nesměly podle výslovného ustanovení zákona úřad 

v jeho činnosti ovlivňovat. Úrad pre finančný trh byl orgánem kolegiální povahy, 

statutárním a výkonným orgánem úřadu byla Rada.598 Rada se skládala z 5 členů, 

kteří byli jmenováni vládou, přičemž předsedu a podpředsedu jmenovala vláda na 

návrh ministerstva financí. Platnost písemných právních úkonů úřadu byla 

podmíněna podpisy nejméně dvou členů Rady, rozhodnutí úřadu druhostupňového 

charakteru měla být podepsána dvěma členy Rady, z nichž jeden musel být předseda 

anebo podpředseda.  

• Zřízením Úradu pre finančný trh se slovenský zákonodárce přiblížil konstrukci, 

která je charakteristická pro některé britské quasi-non governmental organisations, 

tj. svěřil úkoly v oblasti výkonu veřejné správy do pravomoci samostatné právnické 

osoby, která jedná navenek prostřednictvím kolegiálnícho orgánu a která má své 

úkoly vykonávat nezávisle na jiných orgánech veřejné moci. Ke stěžejním prvkům 
                                                                                                                                                                         

e) regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a služieb 
poštového platobného styku. 

 
597 K problematice právní úpravy dohledu nad finančním trhem v česko-slovenském 

srovnání srov.: Chovanová, A.: Vybrané opatrenia bankového dohľadu v SR a ČR, in: 
Národná a regionálna ekonomika VI., zborník z konferencie 11. – 13. 10. 2006, Ekonomická 
fakulta TU v Košiciach, Košice 2006, s. 109 – 112.  

 
598 Srov.: § 5 odst. 1 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom (zrušeno 

s účinností k 1. lednu 2006).  
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nezávislého postavení Úradu pre finančný trh patřilo nejen explicitní zakotvení 

mechanismů funkční (zejména neslučitelnost výkonu funkce člena Rady 

s podnikatelskou činností) a politické (zákaz ovlivňování činnosti úřadu ze strany 

orgánů veřejné moci, explicitní vyjádření nezávislosti na orgánech státní správy) 

nezávislosti, ale i zakotvení rigidního mechanismu pro odvolání členů Rady z funkce 

před uplynutím jejich řádného funkčního období. Odvolání bylo přípustné pouze 

z taxativně uvedených důvodů, čímž měla být zabezpečena jistá míra kontinuity 

rozhodovací činnosti a odstínění složení funkcionářů od mechanismů politického 

cyklu.599 Z dikce této právní úpravy by tedy bylo možné dospět k závěru, že 

zákonodárce zřídil Úradu pre finančný trh jako instituci politicky nezávislou na 

rozhodnutích vlády (srov. dikce § 3 odst. 2 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad 

finančným trhom: „štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány 

verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať 

úrad pri vykonávaní dohľadu, ustanovenie tohto odseku sa rovnako vzťahuje na 

vykonávanie funkcií v orgánoch úradu“). Je ovšem možné poukázat na skutečnost, 

že toto uvolnění vztahů subjektu pověřeného výkonem pravomocí v oblasti veřejné 

správy nebylo vybalancováno posílením vztahu tohoto „nezávislého“ subjektu ve 

vztahu k legislativě. Otázka odpovědnosti Úradu pre finančný trh a mechanismů 

kontroly jeho činnosti tak zůstala do značné míry nezodpovězena. Tato právní úprava 

byla v rámci procesu unifikace výkonu dozoru nad finančním trhem zrušena 

zákonem č. 747/2004 Z.z., a to s účinností od 1. ledna 2006. Pravomoci zrušeného 

Úradu pre finančný trh převzala Národná banka Slovenska.  

 Vedle výše uvedených příkladů existuje ve slovenském právním řádu i 

v současnosti několik orgánů, které jsou s vládou jako centrem politické moci 

a s legislativou (Národnou radou Slovenskej republiky) svázány specifickými 

mechanismy vzájemných vztahů:   

• Úrad pre ochranu osobných údajov vykonává dle § 33 odst. 2 zákona č. 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov „dozor nad ochranou osobných údajov 

                                                 
 
599 Srov.: § 7 odst. 11 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom (zrušeno 

s účinností k 1. lednu 2006):  
(11) Člena rady odvolá vláda z jeho funkcie, ak: 
a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol 

právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu 
trestu odňatia slobody, 

b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na 
právne úkony bola obmedzená, 

c) nepriaznivý zdravotný stav mu dlhodobo nedovoľuje sústavne, najmenej počas 
jedného roka, vykonávať funkciu,  

d) začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je 
nezlučiteľná s funkciou člena rady, alebo ak nesplnil povinnosť podľa odseku 9.  

(12) O sporoch súvisiacich s odvolaním člena rady z jeho funkcie rozhoduje súd. 
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nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri 

spracúvaní ich osobných údajov.“ Potřeba vyrovnat se s postavením orgánu 

působícího v oblasti výkonu veřejné správy na poli ochrany osobních údajů je jak 

důsledkem specifických požadavků evropského komunitárního práva v této oblasti, 

tak ovšem také zcela zřejmě důsledkem zkušeností s praktikami státní moci v této 

oblasti v minulém období. Požadavek čl. 28 odst. 1 směrnice č. 95/46/ES o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů ohledně nezávislého výkonu pravomocí národního regulačního orgánu 

byl do slovenského právního řádu implementován následujícím způsobem: Předsedu 

tohoto úřadu volí a odvolává Národná rada Slovenskej republiky. Zákon – stejně 

jako ve výše uvedeném případě Úradu pre finančný trh – obsahuje explicitní výčet 

důvodů, které mohou vést k odvolání předsedy úřadu legislativním sborem.600 

Právní úprava dále explicitně stanovuje, že předseda Úradu pre ochranu osobných 

údajov je za svoji činnost odpovědný Národní radě Slovenské republiky. Politickou 

odpovědnost za výkon veřejné správy v oblasti ochrany osobních údajů tak vůči 

legislativě nenese vláda, resp. příslušný ministr ve smyslu čl. 114, resp. čl. 116 odst. 1 

slovenské Ústavy, ale předseda úřadu.  

• Rada pre vysielanie a retransmisiu dbá podle § 4 odst. 2 zákona č. 308/2000 

Z.z. o vysielaní a retransmisii „o uchovávanie plurality informácií v spravodajských 

reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie.“ 

Specifické požadavky ohledně zabezpečení nezávislého postavení orgánu v oblasti 

veřejnoprávního vysílání jsou obsaženy zejména v doporučeních Rady Evropy, a to 

s cílem zabezpečit pluralitu informací ve veřejnoprávním vysílání a zamezit případné 

manipulaci ze strany exekutivy.601 Rada je samostatnou právnickou osobou, která má 

                                                 
 
600 Srov.: § 35 odst. 12 a 13 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov: 
(12) Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie predsedu úradu: 
a) vzdaním sa funkcie, 
b) stratou voliteľnosti za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, 
c) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný 

čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o 
podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, 

d) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie, alebo 
e) smrťou. 
(13) Národná rada môže odvolať z funkcie predsedu úradu: 
a) ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas jedného roka, nedovoľuje 

riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, 
b) ak porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obsahu 

osobných údajov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie. 
Predseda úradu je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo 

doručené rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie. 
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při výkonu úkolů na poli veřejné správy v oblasti vysílání a retransmise postavení 

orgánu státní správy.602 Podle výše uvedené právní úpravy má Rada devět členů, 

kteří jsou voleni a odvoláváni Národní radou Slovenské republiky.603 Právní úprava 

stanovuje jak striktní předpoklady pro jmenování za člena Rady, jejichž účelem je 

zabezpečit funkční nezávislost této instituce (tj. na jiných subjektech, které mohou 

mít jiný než veřejný zájem na ovlivňování rozhodovací činnosti v oblasti vysílání),604 

                                                                                                                                                                         
601 Srov.: Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec (2000) 23 o nezávislosti a 

funkcích regulačních orgánů v oblasti vysílání.  
 
602 Srov.: § 4 odst. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
603 Srov.: § 6 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: 
(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada. 
(2) Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru národnej rady predkladať poslanci, 

profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných 
informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a 
náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím 
prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov 
Slovenskej republiky. 

(3) Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady. 
(4) Ak predseda rady nie je zvolený, vykonáva jeho činnosť v celom rozsahu 

podpredseda rady. 
 
604 Srov.: § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: 
(1) Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony 
v celom rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne 
odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. 

(2) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, 
poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka a vedúceho 
úradu ministerstva, vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho 
zástupcu, zamestnanca orgánu štátnej správy, starostu (primátora), sudcu, prokurátora, 
člena Rady Slovenskej televízie a člena Rozhlasovej rady.  

(3) Člen rady nesmie: 
a) vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich 

méně alebo pôsobiť v ich prospech, 
b) byť vydavateľom periodickej tlače, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie 

alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, štatutárnym 
orgánom alebo zamestnancom týchto osôb; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke 
členovi rady, 

c) mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je 
vysielateľom alebo prevádzkovateľom retransmisie; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby 
blízke členovi rady, 



 194

tak poměrně dlouhé (šestileté) funkční období členů a možnost ukončení členství 

v Radě před uplynutím tohoto období odvoláním jenom za striktně vymezených 

podmínek.605  Mechanismy odpovědnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu vůči 

legislativě jsou doplněny povinností předkládat Národní radě Slovenské republiky 

informace o stavu vysílání a o činnosti Rady, pokud o to orgán legislativy požádá, a 

dále předkládat příslušnému výboru Národní rady na posouzení návrhy svého 

statutu, jednacího řádu a jejich změn, které tento výbor předkládá předsedovi 

Národní rady ke schválení.606  

 V případě obou výše uvedených správních orgánů je možné sledovat jejich 

institucionální vyčlenění z obecné hierarchicky uspořádané struktury státní správy, 

na jejímž vrcholu stojí vláda, která se přímo odpovídá moci zákonodárné (Rada pre 

vysielanie a retransmisiu navíc disponuje právní subjektivitou). Oba uvedené 

orgány, Úrad pre ochranu osobných údajov i Rada pre vysielanie a retransmisiu, 

                                                                                                                                                                         
d) byť členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo 

štatutárnym orgánom osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, 
reklamou alebo technickým zabezpečením vysielania a retransmisie, 

e) poskytovať vysielateľom alebo prevádzkovateľom retransmisie priamu alebo 
sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú 
protihodnotu. 

 
605 Srov.: § 9 odst. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: 
(2) Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak: 
a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7, 
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na 

právne úkony bola právoplatne obmedzená, 
d) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov alebo 
e) koná v rozpore so štatútom rady. 
 
606 § 5 odst. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: 
(3) Rada je povinná 
a) predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to 

národná rada požiada, 
b) zverejňovať prostredníctvom svojej internetovej stránky, periodickej tlače a tlačovej 

agentúry prehľad platných licencií a registrácií retransmisie, stav využitia frekvenčného 
spektra a prehľad voľných frekvencií na vysielanie, 

c) predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, 
rokovacieho poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej 
rady na schválenie, 

d) navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu 
financií Slovenskej republiky, 

e) plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi, 
f) poskytovať informácie podľa osobitného predpisu.  
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jsou odpovědné přímo  Národní radě. Tato zvláštní konstrukce reaguje na existenci 

specifických požadavků nezávislého výkonu veřejné správy v sektorech, ve kterých 

jsou oba uvedené orgány činné a ve kterých sehrává vláda roli zainteresovaného 

subjektu.607 Zabezpečení funkční nezávislosti je tedy realizováno explicitním 

stanovením odpovědnosti funkcionářů těchto orgánů vůči parlamentu.   

 Jinou konstrukci zákonodárce zvolil v případě Úradu pre reguláciou sieťových 

a jeho Rady pre reguláciu. V případě Rady pre reguláciu se jedná o „nezávislý 

kolektívny orgán stratégie a riadenia regulácie v sieťových odvetviach.“608 Členy 

Rady pre reguláciu jmenuje a odvolává prezident Slovenské republiky. Tři členy 

Rady jmenuje prezident na návrh vlády, další tři členy na návrh Národní rady.609 

Právní úprava zakotvila poměrně dlouhé (šestileté) funkční období členů Rady 

a současně s ohledem na požadavky nezávislosti na zájmech regulovaného průmyslu 

vymezila předpoklady pro jmenování člena Rady610 a podmínky, za kterých prezident 
                                                 

 
607 Srov.: část druhou, § 2 oddíl B) této studie.  
 
608 Srov.: § 8 odst. 1 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.   
 
 
609 Srov.: § 9 odst. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.   
 
610 Srov.: § 9 odst. 2 - 8 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.   
(2) Členom Rady pre reguláciu môže byť len občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa 

tieto predpoklady: 
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo 

právnického smeru,  
b) desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe, z toho päť rokov v 

riadiacej funkcii,  
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
d) bezúhonnosť. 
(5) Prezident Slovenskej republiky nevymenuje za člena Rady pre reguláciu kandidáta, 

ktorého blízka osoba je zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, má 
majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach 
vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, alebo je 
členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných podnikateľských 
subjektov. 

(7) Členstvo v Rade pre reguláciu je nezlučiteľné s funkciou predsedu úradu a 
podpredsedu úradu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, s funkciou 
alebo so zamestnaním v ústrednom orgáne štátnej správy alebo miestnom orgáne štátnej 
správy, s funkciou alebo členstvom v orgáne územnej samosprávy alebo so zamestnaním v 
orgáne územnej samosprávy. Členstvo v Rade pre reguláciu je ďalej nezlučiteľné s 
podnikaním, s členstvom v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch podnikateľských 
subjektov a s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom v regulovaných 
subjektoch. 

(8) Člen Rady pre reguláciu nemôže byť zamestnancom úradu, zamestnancom 
regulovaných subjektov, nemôže mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, 
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musí, anebo může členy Rady odvolat.611 Tato konstrukce má za cíl zajistit 

dostatečnou kontinuitu rozhodovací činnosti Rady. Pravomoce Rady pre reguláciu 

jsou ovšem na druhé straně svázány s pravomocemi ministerstva hospodářství, v 

jehož pravomoci je schvalování regulační politiky.612 Záměrem této kontrukce bylo 

                                                                                                                                                                         
nemôže podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo 
prostredníctvom združenia osôb; toto obmedzenie trvá ešte rok po zániku funkcie člena 
Rady pre reguláciu. 

 
611 Srov.: § 9 odst. 14 - 16 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach: 
(14) Prezident Slovenskej republiky odvolá člena Rady pre reguláciu, ak: 
a) prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2, 7 a 8,  
b) jeho blízka osoba sa stane zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných 

subjektov, nadobudne majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, začne 
podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo 
prostredníctvom združenia osôb, alebo sa stane členom riadiacich, dozorných alebo 
kontrolných orgánov regulovaných podnikateľských subjektov,  

c) po čas dlhší ako dva mesiace nevykonáva svoju funkciu; táto lehota začína plynúť 
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa po prvýkrát nezúčastnil 
na zasadnutí Rady pre reguláciu. 

(15) Prezident Slovenskej republiky môže odvolať členov Rady pre reguláciu, ak: 
a) sa preukáže nezákonnosť konania alebo úradného postupu úradu; uvedené platí, 

ak ide o člena Rady pre reguláciu, ktorý bol jej členom v čase nezákonného konania alebo 
úradného postupu a jeho odvolanie navrhne ten, kto navrhol jeho vymenovanie za člena 
Rady pre reguláciu,  

b) člen Rady pre reguláciu koná v rozpore s regulačnou politikou a jeho odvolanie 
navrhne ten, kto navrhol jeho vymenovanie za člena Rady pre reguláciu. 

(16) Účinky odvolania z funkcie nastávajú dňom vymenovania nových členov Rady pre 
reguláciu. 

 
612 § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.   
(2) Rada pre reguláciu vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné 

obdobie, ktorého súčasťou je aj zhodnotenie predchádzajúceho regulačního obdobia z 
pohľadu dosiahnutej transparentnosti trhu a vplyvu cenovej regulácie na trh, zhodnotenie 
potreby ďalšej regulácie, ako aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu 
vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží Rada pre reguláciu do 15. marca 
kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie ministerstvu a Ministerstvu životného 
prostredia Slovenskej republiky a súčasne ho uverejní na internetovej stránke 
úradu.Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky; 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdi súlad tohto návrhu so 
zámermi vodohospodárskej politiky a svoje stanovisko zašle ministerstvu do 15. apríla 
bežného kalendárneho roka. Ak je návrh v súlade so zámermi energetickej politiky a 
zámermi vodohospodárskej politiky, ministerstvo návrh odsúhlasí a oznámi to úradu do 30. 
apríla kalendárneho roka. 

(3) Rada pre reguláciu na základe odsúhlasenej regulačnej politiky ministerstvom 
schváli rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie do 31. mája 
kalendárneho roka. Rada pre reguláciu informuje o rozsahu cenovej regulácie a o spôsobe 
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umožnit vládě realizovat v souladu s ústavněprávními postuláty svůj politický 

program.613  Na rozdíl od výše uvedených příkladů je tedy politické rozhodování 

v regulovaných oblastech explicitně ponecháno v kompetenci ministerstva, přičemž 

příslušný ministr za ni zárověň nese odpovědnost před Národní radou Slovenské 

republiky. Právě posledně uvedená konstrukce se v průběhu svého schvalování 

v parlamentu stala předmětem politické kontroverze, které se bude věnovat stručný 

exkurz uvedený níže.   

 
C)  Nezávislost regulačních orgánů předmětem politické kontroverze 

 
 Během schvalování vládou navržené novely zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach, jejímž cílem bylo přesunout pravomoc v oblasti schvalování 

regulační politiky z regulačního úřadu na ministertvo hospodářství, proběhla ve 

slovenském zákonodárném sboru poměrně rozsáhlá diskuse o postavení 

„nezávislého regulačního orgánu.“614 V průběhu parlamentní diskuse byly ze strany 

opozice vyjádřeny nejen postuláty ohledně nutnosti zabezpečit politickou nezávislost 

rozhodovacích procesů regulačního orgánu, ale také obavy o soulad navrhované 

                                                                                                                                                                         
vykonávania cenovej regulácie Národnú radu Slovenskej republiky najneskôr do 15. júna 
kalendárneho roka. 

 
 
613 Srov.:  Zákon č. 107/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o 

regulácii v sieťových odvetviach, účinný od 15. 3. 2007. 
 
614 Srov. znění § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach ve znění do 15. března 2007:   
(2) Regulačná rada vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné 

obdobie, ktorého súčasťou je aj návrh koncepcie rozsahu cenovej regulácie a návrh spôsobu 
vykonávania cenovej regulácie; tento návrh predloží predseda regulačnej rady do 15. marca 
kalendárneho roka na nasledujúce regulačné obdobie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zároveň ho uverejní na svojej internetovém stránke. 
Ministerstvo posúdi súlad tohto návrhu so zámermi energetickej politiky a svoj posudok 
zašle predsedovi regulačnej rady do 15. apríla. 

(3) Predseda regulačnej rady posudok ministerstva podľa odseku 2 aj s návrhom na 
stanovisko regulačnej rady k tomuto posudku z hľadiska rozsahu cenovej regulácie a 
spôsobu vykonávania cenovej regulácie předloží na rokovanie regulačnej rady. Regulačná 
rada po prerokovaní posudku ministerstva a stanoviska predsedu regulačnej rady rozhodne 
o rozsahu cenovej regulácie a spôsobe vykonávania cenovej regulácie na nasledujúce 
regulačné obdobie. 

(zvýraznil autor)  
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konstrukce s požadavky předpisů komunitárního práva, konkétně směrnic č. 

2003/54/ES a 2003/55/ES.615  

 Jak již bylo uvedeno výše, neobsahují stávající předpisy evropského 

komunitárního práva pro oblast liberalizace energetických trhů explicitní požadavek 

nezávislosti národních regulačních orgánů na vládě jako centru politické moci, tj. 

požadavek politické nezávislosti tak, jak byl vymezen v části druhé této studie.616 

Tyto komunitární předpisy obsahují výlučně požadavky funkční nezávislosti 

regulačního orgánu, tj. zabezpečení jeho nezávislosti na zájmech regulovaného 

průmyslu.617 V této souvislosti je možné poukázat na skutečnost, že v průběhu 

                                                 
615 Poslanec opoziční strany KDH (Kresťansko – demokratické hnutie) R. Bauer 

argumentoval v parlamentní rozpravě proti vládnímu návrhu novelizace zákona 
následujícím způsobem:  

„Súčasná právna úprava zákona o regulácii v sieťových odvetviach zabezpečuje 
nezávislé postavenie regulačného úradu… Nezávislosť regulačného orgánu je jednou z 
podmienok stabilného regulačného rámca. Väčší politický vplyv na proces cenotvorby v 
elektroenergetike, v plynárenstve, v zásobovaní teplom a vo vodnom hospodárstve prináša 
vyššiu nestabilitu a ohrozuje investície.  

Rozhodovanie orgánu takého typu má byť postavené na odbornom základe a nemá 
byť ovplyvňované politickými pozíciami a preferenciami. Väčšia ingerencia štátnych 
orgánov na rozhodovanie regulačného úradu narušuje potrebnú rovnováhu a zakladá 
potenciálne ohrozenie koncových spotrebiteľov do budúcnosti napríklad v dôsledku 
nedostatočného investovania do prenosovej a distribučných sústav.  

Štátne orgány majú zodpovednosť za "nastavenie systému", a nie za priame riadenie 
zložitých systémov. Systém, ktorého súčasťou je regulačná rada, ktorá môže pracovať s 
vedomím určitej stability je odskúšaným a uznávaným systémom v mnohých vyspelých 
krajinách, a preto znižovanie nezávislosti regulátora nie je dobré riešenie.”  

(zvýraznil autor)  
 
616 Srov.: část čtvrtou, § 3 oddíl E) této studie.  
 
617 Na tuto skutečnost upozornil v rámci parlamentní rozpravy poslanec vládní strany 

SMER – Sociálna demokracia V. Faič: 
„Doteraz platný a účinný zákon o regulácii v sieťových odvetviach jednostranne 

premietol príslušnú legislatívu Európskej únie, čím dôsledne chránil záujmy monopolných 
dodávateľov energií a nebral do úvahy záujmy väčšiny odberateľov… 

Obe smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a zemným plynom zhodne vyžadujú od členských 
štátov, aby stanovili jeden, prípadne viac kompetentných orgánov plniacich funkciu 
regulačného úradu, ktoré by boli úplne nezávislé od záujmov elektroenergetického a 
plynárenského odvetvia. Ako ste si všimli, kolegyne a kolegovia, stále sa hovorí o 
nezávislosti regulačného úradu od vlády a zároveň, ako keby sa mlčalo o potrebe jeho 
nezávislosti od energetických monopolov. Nazdávam sa, že aj tento aspekt pri 
prerokovávaní tohto návrhu zákona treba brať do úvahy.  

Jeden z interných výkladov smerníc hovorí, že nie je bezpodmienečne nutné žiadať, 
aby bol regulátor oddelený od jestvujúcich vládnych štruktúr, a to aj napriek skutočnosti, 
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přípravy navrhované právní úpravy bylo po konzultacích s Evropskou komisí 

v Bruselu ze znění návrhu vypuštěno ustanovení o nominaci členů Rady pro regulaci 

sdruženími spotřebitelů, které by podle stanoviska Komise nezávislost regulačního 

orgánu na zájmech zainteresovaných „hráčů“ na trhu narušilo.  

 Jak bylo uvedeno výše, stávající požadavky funkční nezávislosti národního 

regulačního orgánu jsou v současné slovenské právní úpravě realizovány 

prostřednictvím striktních pravidel ohledně zamezení konfliktu zájmů členů Rady 

pre reguláciu. Člen Rady pre reguláciu nemůže disponovat majetkovou účastí na 

podnikání regulovaných subjektů, nemůže podnikat v regulovaných sektorech 

vlastním ani cizím jménem, nebo prostřednictvím sdružení osob. Tato omezení trvají 

ještě rok po zániku funkce člena Rady pre reguláciu.618 Jak bylo uvedeno výše, 

v případě, že člen Rady přestane nastíněné podmínky splňovat, je tato skutečnost 

důvodem pro jeho odvolání.619 Identická zásada se uplatňuje v případě, že se do 

konfliktu zájmů dostanou osoby blízké členovi Rady. 

 Na tomto místě je ovšem zapotřebí upozornit na skutečnost, že diskuse ohledně 

nezávislého postavení Úradu pre reguláciou sieťových odvetví a jeho Rady pre 

reguláciu se zřejmě opětovně obnoví v souvislosti s aktuálními návrhy Evropské 

komise, které již obsahují explicitní požadavky ohledně politické nezávislosti 

regulačních orgánů v oblasti energetiky.620 V návaznosti na to bude slovenský 

zákonodárce stát před úkolem zabezpečit také odpovídající míry odpovědnosti 

a kontroly politicky nezávislého orgánu.  

 
D)  Shrnutí 

 

 Ústavní pořádek Slovenské republiky stanovuje, že vrcholným orgánem moci 

výkonné (exekutivy) je vláda a zároveň předpokládá existenci dvou na vládě 

nezávislých institucí exekutivní povahy: Národní banky Slovenska a Nejvyššího 

kontrolního úřadu. Na základě jednotlivých zákonných právních předpisů byly 

ovšem zřízeny další orgány disponující pravomocemi v oblasti výkonu veřejné 

                                                                                                                                                                         
že najbežnejším a najvhodnejším modelom je nezávislý regulačný orgán. Smernica 
umožňuje, aby rozhodnutie regulátora mohlo posudzovať príslušné ministerstvo. 
Ministerstvo môže disponovať oprávnením na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia 
regulačného úradu. Rozhodnutia regulačného úradu však nemôže upravovať alebo meniť.“ 

(zvýraznil autor)  
 
 
618 Srov.: § 9 odst. 8 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 
 
619 § 9 odst. 14 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 
 
620 Srov.: část čtvrtou, § 4 oddíly A) a C) této studie.  
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správy, které do značné míry stojí mimo hierarchickou výstavbu veřejné správy, na 

jejímž vrcholu je vláda jako centrum politické moci, a které jsou vázány specifickými 

vazbami odpovědnosti ve vztahu k legislativě: Úrad pre ochranu osobných údajov a 

Rada pre vysielanie a retransmisiu. 

 Předmětem diskuse byla také politická nezávislost jiných orgánů, zejména 

nezávislost Úradu pre regulácu sieťových odvetví na politických rozhodnutích vlády. 

Požadavky směrující k takovému postavení vycházejí zejména z ideových pozic 

blízkých postulátům školy veřejné volby. Diskuse ovšem byla zatím vedena pouze 

v rovině politické, nikoli právní, a otázky odpovědnosti a kontroly těchto nezávislých 

regulačních orgánů dosud nebyly předmětem rozsáhlejších úvah. 

 Slovenský právní řád přitom zná a obsahuje několik mechanismů, které vedou 

k efektivnímu vyčlenění vybraných orgánů z hierarchicky organizované struktury 

státní správy, zabezpečení relativní kontinuity jejich rozhodovací činnosti a zároveň 

jejich odpovědnosti a kontroly. Těmi jsou: jmenování a odvolávání funkcionářů 

orgánů přímo legislativou, relativně dlouhé (pěti- až šestileté) funkční období 

a rigidní stanovení podmínek pro odvolání funkcionářů před jeho uplynutím. Tím 

má být zabráněno změnám na řídících postech v závislosti na změnách politického 

cyklu. Tato nezávislost je ovšem pouze relativní, protože není negací oprávnění vlády 

stanovovat politické cíle a udělovat těmto orgánům pokyny. Je tedy možné mluvit 

spíše o jistých prvcích politické nezávislosti, resp. o relativní nezávislosti vybraných 

správních orgánů.  

 
§  7.   SHRNUTÍ  

 
 Předmětem této části studie byl stručný nástin právních úprav „nezávislých 

správních orgánů“ ve vybraných evropských státech. Ačkoliv se jedná o právní 

sytémy, které se od sebe do značné míry navzájem odlišují, je možné s ohledem na 

téma této studie uvést několik konstatování obecného charakteru: 

• Především neexistuje nic jako jednotný model „nezávislého správního orgánu.“ 

Naopak: jednotlivé analyzované právní řády modely výkonu státní správy 

prostřednictvím na vládě do jisté míry nezávislých orgánů znají, tyto modely jsou 

ovšem v zásadě produktem specifického vývoje a vnitrostátní konstelace.  

• Je možné konstatovat, že pravidlem je výkon veřejné správy prostřednictvím 

hierarchicky organizovaného systému orgánů, které stojí ve vztahu nadřízenosti a 

podřízenosti, přičemž v čele exekutivy je vždy vláda, která reprezentuje centrum 

politického rozhodování. Orgány, kterým jsou svěřeny pravomoci na poli výkonu 

veřejné správy a které nejsou vládě podřízené, se v jednotlivých právních řádech 

zpravidla vyskytují, mají ovšem charakter specifika, výjimky z pravidla. Zatímco 

požadavek funkční nezávislosti, tj. požadavek objektivnosti, nestrannosti a 

nepodjatosti v rozhodování je možno považovat za jednu ze složek obecného práva 
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na dobrou správu, je požadavek politické nezávislosti, tj. nezávislosti rozhodovací 

činnosti orgánu exekutivní povahy na pokynech vlády výjimkou, která potvrzuje 

pravidlo, že exekutiva je pokyny vlády a její politikou v zásadě vázána. Je přitom 

možné identifikovat několik historických zdrojů vzniku specifických orgánů, které 

disponují určitou mírou politické nezávislosti: 

• Některé z nich představují historický přežitek, svým způsobem archaický model 

výkonu některých úkolů na poli veřejné správy, a to zejména v jejích okrajových a 

méně významných oblastech (příkladem by zde mohly být některé z britských 

quangos, francouzská Commission centrale permenente compétente en matière  de 

bénéfices agricoles, celá řada rakouských Kollegialbehörden m. richterlichen 

Einschlag).  

• Mnohem větší je ovšem skupina těch orgánů, jež mají specifické „nezávislé“ 

postavení ve vztahu k centru exekutivy a které představují výsledky různých 

administrativních reforem, jejichž cílem je vypořádat se s existencí specifických 

požadavků na kvalitu výkonu veřejné správy ve zvláště citlivých oblastech.621 

V zásadě je možné konstatovat, že k vytváření těchto specifických orgánů dochází 

v oblastech, kde existuje riziko, že zásahy vlády jako politického centra budou vést 

k jiným než společensky optimálním výsledkům. Pravidlem jsou dnes na vládě 

nezávislé centrální banky (tj. výkon monetární politiky) a účetní dvory (tj. výkon 

kontroly nad hospodařením s veřejnými financemi). Některé z prvků politické 

nezávislosti se prosazují i do oblasti výkonu státní správy  ve sféře finančních trhů.622  

Dále se konstrukce politické nezávislosti na exekutivě prosazuje v těch oblastech, kde 

hrozí latentní nebezpečí ingerence exekutivy do základních lidských práv: např. 

v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti veřejného vysílání. 

• Jinou oblastí, kde je koncept „nezávislých“ správních (regulačních) orgánů 

dlouhodobě diskutován, je oblast výkonu státní správy v tzv. liberalizovaných 

odvětvích.623 Regulace zde představuje zvláštní druh výkonu státní správy, který 

spočívá v uplatňování mechanismů, jejichž cílem je zabezpečení otevření se trhů 

volné hospodářské soutěži. Právní rámec pro tyto liberalizační procesy je 

v evropském prostoru v současnosti v zásadě dán předpisy evropského 

komunitárního práva, které mimo jiné vymezují také požadavky ohledně funkční 

                                                 
 
621 K jejich vymezení srov. část druhou § 2 oddíl B).  
 
622 Srov.: Pelikánová, I.: Komise pro cenné papíry a nezávislé správní orgány, in: IX. 

Karlovarské právnické dny, Společnost českých, slovenských a německých právníků, 
Mnichov – Praha 1999, s. 210 – 216.  

 
623 Srov.: Franz, O., H.: Regulierung, Liberalisierung und Unabhängigkeit des 

Regulierers. Berichte aus der Volkswirtschaft. Verlag Shaker, Aachen 2003, s. 23 – 43.  
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nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů, tj. jejich nezávislosti na regulovaném 

průmyslu. Paralelně s těmito požadavky na evropské (kontinentální) národní právní 

řády působí vlivy anglo-amerických modelů, a to mimo jiné z toho důvodu, že 

komunitárním právem požadované metody regulace do značné míry vycházejí 

z modelů imanentních těm, které jsou zakotveny v právu Spojených států a Velké 

Británie.  

• Z výše uvedených důvodů je v mezinárodním kontextu konstatována existence 

určitého modelu „nezávislých správních orgánů.“624 Přes prisma skutečností 

uvedených v této části předkládané studie je spíše možné identifikovat určité klíčové 

charakteristické prvky, které se v případě vytváření těch orgánů veřejné správy, které 

nejsou součástí hierarchicky organizované veřejné správy, v zásadě pravidelně 

opakují: 

o v mnoha případech se jedná o orgány kolegiální povahy (commission), které 

jsou organizačně a institucionálně odděleny od jiných orgánů veřejné správy; 

o v právních úpravách funkčních období členů těchto kolegiálních orgánů, resp. 

funkcionářů těchto orgánů v případě jejich monokratické konstelace, se pravidelně 

objevuje konstrukce, podle níž délka funkčního období překlenuje řádný volební 

cyklus, a to s cílem zabezpečit kontinuitu rozhodovací činnosti od mechanismů 

politického cyklu (tuto koncepci v současnosti aprobuje i návrh směrnice Evropské 

komise pro oblast liberalizace trhů energetiky, která explicitně stanovuje minimální 

fixní funkční období pro funkcionáře vnitrostátních regulačních orgánů); 

o v právních úpravách těchto orgánů se dále pravidelně objevují mechanismy, 

které mají za cíl odstínit personální obsazení vedení těchto orgánů od mechanismů 

politického cyklu, a to zejména striktními pravidly pro odvolání funkcionářů těchto 

orgánů před uplynutím jejich řádného funkčního období, a to zejména na základě 

taxativně vyjmenovaných důvodů (i tyto mechanismy jsou aprobovány v aktuálních 

navrhovaných směrnicích Evropské komise ohledně liberalizace trhů v oblasti 

energetiky a telekomunikací). 

• Identifikací těchto klíčových a pravidelně se opakujících charakteristických 

prvků těch orgánů, které jsou do jisté míry vyčleněny z hierarchické struktury 

veřejné správy, je možno zároveň dojít ke konstatování, že tyto prvky jsou do značné 

míry identické s charakteristickými prvky amerických independent regulatory 

authorities. I v případě aplikace těchto modelů je možné mluvit spíše o relativní 

nezávislosti takovéhoto orgánu, a to z toho důvodu, že při absenci explicitní 

deklarace politické nezávislosti na vládě se je možné přiklonit k výkladu, že i při 

zakotvení výše uvedených mechanismů je orgán vázán povinností vykonávat politiku 

dané vlády podle jejích individuálních, resp. abstraktních pokynů.  
                                                 

624 Srov.: Zwart, T.; Verhey, L. et al.: Agencies in European and Comparative Law. Ius 

Commune Europaeum 42, Intersentia Antwerp 2003, s. 3 – 12.  
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• V některých případech je těmto orgánům přiznána také právní subjektivita, 

resp. je explicitně deklarována jejich nevázanost pokyny ze strany vlády jako 

politického centra (tak jako např. v současnosti požaduje návrh směrnice Evropské 

komise ze dne 19. 9. 2008 ohledně vnitrostátních energetických regulačních úřadů). 

Deklarace nevázanosti pokyny vlády jako politického centra, resp. explicitní zákaz 

funkcionářům orgánu přijímat, resp. požadovat pokyny ze strany vlády, je možné 

považovat za explicitní vyjádření požadavku politické nezávislosti. Jedná se o 

identický požadavek, jaký je již v současnosti v euro-atlantickém prostoru v zásadě 

imanentní postavení centrálních bank.  

• Nejsou to jen výše uvedené prvky, které jsou pro analyzované právní řády 

identické. Stejně tak je možné v každém z výše uvedených právních řádů 

identifikovat několik – v mnoha ohledech doposud nedořešených – problémů, které 

jsou s procesem zřizování „nezávislých správních orgánů“ spojeny:  

• Zejména je zapotřebí poukázat na snahu o právní podchycení a explicitní 

zakotvení mechanismů kontroly a odpovědnosti těchto nezávislých orgánů za výkon 

jejich pravomocí. Zřizování orgánů pověřených pravomocemi v oblasti výkonu 

veřejné správy, které nejsou zařazeny do obecné hierarchické struktury, resp. 

explicitní vyjádření zákazu udělovat těmto orgánům pokyny ze strany jiných orgánů 

a zákazu tyto pokyny přijímat, mají za následek, že vláda jako centrum politické 

moci ztrácí možnost zasahovat do výkonu veřejné správy v určité oblasti, a to s tím 

následkem, že za rozhodovací činnost nemůže nést odpovědnost vůči legislativě. 

Z toho vyplývá nutnost zakotvit takové mechanismy, které by tento demokratický 

deficit výkonu veřejné správy prostřednictvím těchto „nezávislých“ orgánů 

překlenula. Takovým mechanismem je v jednotlivých právních řádech zpravidla 

vytvoření specifických vztahů orgánů, které nejsou součástí hierarchické struktury 

státní správy a nejsou vázány pokyny vlády jako politického centra vůči legislativě, a 

dále podřízení rozhodovací činnosti těchto orgánů mechanismům soudního 

přezkumu. 
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6.    Význam pro českou právní úpravu 

 
 

 
Diskuse o „nezávislých správních orgánech“ v české akademii; Ústavně-právní 
rámec pro zřizování orgánů pověřených výkonem pravomocí v oblasti veřejné 
správy mimo obecné hierarchické struktury veřejné správy; Možnosti 
interpretace ústavně-právních postulátů; Diskuse o nezávislém postavení České 
národní banky; Prvky nezávislosti u jiných orgánů správy v České republice; Opce 
a limity pro implementaci požadavků politické nezávislosti v existujících návrzích 
evropských směrnic v oblasti liberalizace trhů s elektrickou energií, zemním 
plynem a elektronických komunikací; Shrnutí.  

 

 

  

 Problematika „nezávislých správních orgánů,“ resp. „státních úřadů, které 

vykonávají státní správu mimo její organizační strukturu“, je již delší dobu také 

předmětem diskuse v rámci české právní akademie.625 626 Děje se tak v souvislosti 

s procesem reformy veřejné správy a s koncepčními úvahami, které – mimo jiné pod 

vlivem doporučení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) – byly 

nasměrovány k unifikaci legislativní úpravy „nezávislých regulačních orgánů“.627 

                                                 
 
625 Z učebnicové literatury srov. zejména: Hendrych, D.: Základy organizace veřejné 

správy v České republice, in: Hendrych, D. (Ed.): Správní právo. Obecná část, 5. vydání, C. 
H. Beck, Praha, s. 404; Sládeček, V.: Obecné správní právo. Aspi, Praha 2004, s. 227 – 228. 

 
626 Z odborných statí srov. zejména: Ježek, T.: Nezávislé správní orgány – žádoucí 

směr inovace Ústavy, in: Kysela, J. (Ed.): Deset let Ústavy České republiky: východiska, 
stav, perspektivy, Praha 2003, s. 347 – 353; Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in: 
Český stát a vzdělanost, Sborník z konference “Role státu v transformující se české 
společnosti”, Praha 2002, s. 251 – 256; Pelikán, R.: Mezinárodní konference o nezávislých 
správních úřadech, Právní zpravodaj, č. 6, 2001, s. 12 – 13; Pelikánová, I.: Komise pro cenné 
papíry a nezávislé správní orgány, in: IX. Karlovarské právnické dny, Společnost 
německých, českých a slovenských právníků, Mnichov 1999, s. 210 - 218; Vopálka, V.: 
Nezávislé správní orgány. in: Ve službách práva. Sborník k 10. výročí založení pobočky 
nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 2003, s. 92 – 100.  
 

627 Srov.: Usnesení vlády České republiky ze dne 25. června 2001, č. 650, k Analýze 
doporučení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) pro další postup 
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Závěr dosavadní diskuse v konotacích stávajících právních předpisů výstižně shrnul 

Vladimír Vopálka tak, že je „spíše kladen důraz na formální znaky nezávislosti, 

zatímco reálná nezávislost nemá v zákoně ani v reálu podporu.“628 V této 

souvislosti je možné poukázat na skutečnost, že diskuse o „nezávislém“ postavení 

specifických správních orgánů byla doposud vedena spíše paralelně k diskuěí 

o nezávislém postavení centrální banky.629  

 Vývoj směrem k dalšímu šíření požadavků politické nezávislosti mimo oblast 

centrálního bankovnictví ovšem předvídal – v návaznosti na rozhodnutí Ústavního 

soudu, které se nezávislému postavení České narodní banky obsáhle věnovalo630 – již 

v r. 2001 Michal Tomášek ve své stati „Evropské právo a nezávislost centrální 

banky“.631 Stejně tak D. Hendrych vyjádřil názor, že „dosavadní konstrukce 

spočívající v tom, že vláda je chápána jen jako nejvyšší orgán státní správy (ve 

smyslu veškeré veřejné správy), již v moderním právním státě neobstojí. Pro 

takový stát je příznačné: předně vláda může být nejvyšším, tj. řídícím orgánem 

toliko vůči hierarchické soustavě státních orgánů jako vykonavatelů státní správy, 

zatímco vůči jiným subjektům a jejich orgánům vykonávajícím ostatní veřejnou 

správu je pravomoc vlády omezena na formy stanovené právní řádem.“632 

S ohledem na ustanovení navrhovaných směrnic ohledně nezávislého postavení 

vnitrostátních regulačních orgánů je ovšem možné pro futuro předpokládat, že český 

právní řád bude muset v rámci procesu implementace v současnosti navrhovaných 

                                                                                                                                                                         
regulatorní reformy v České republice a k návrhům opatření k naplňování těchto doporučení 
a Usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2004, č. 237, o Postupu a hlavních 
směrech reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a 
organizačního zabezpečení.  
 

628 Vopálka, V.: Nezávislé správní orgány. in: Ve službách práva. Sborník k 10. výročí 
založení pobočky nakladatelského domu C. H. Beck v České republice. C. H. Beck, Praha 
2003, s. 95. 

 
629 Srov. zejména: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza 

nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49 2001, č. 2, s. 177 
– 179; Tomášek, M.: Evropské právo a nezávislost centrální banky. Právník, Roč. 140, 
2001, č. 1, s. 1 – 22; Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti 
centrální banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 7 – 22; 
Vaníček, J.: Novela zákona a nezávislost ČNB, Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. IX, 
2001, č. 1, s. 49 – 51.  
 

630 Nález č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č. 278/2001 Sb. a oprava č. 96/2002 Sb.).   
 
631 Srov.: Právník, Roč. 140, 2001, č. 1, s. 15. 
 
632 Srov.: Hendrych, D.: Základy správního práva, in: Hendrych, D. (Ed.): Správní 

právo. Obecná část, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, s. 10.  
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směrnic přistoupit ke garanci politické nezávislosti dalším dvěma orgánům státní 

správy: Energetickému regulačnímu orgánu (ERÚ) a Českého telekomunikačního 

úřadu (ČTÚ).  

 Pokud tedy přijde k přijetí v současnosti navrhovaných směrnic na evropské 

úrovni,633 bude český zákonodárce stát před výzvou, jak tyto požadavky vytvoření 

orgánů, jejichž zaměstnanci nemají dle dikce navrhovaných směrnic „vyhledávat ani 

přijímat pokyny od žádných vládních ani jiných veřejných či soukromých subjektů“, 

implementují do českého právního řádu. Tato část předkládané práce si proto klade 

za cíl: 

• Identifikovat ústavně-právní předpoklady pro zřizování orgánů veřejné 

správy, existujících mimo obecnou hierarchickou strukturu veřejné správy 

a nezávislých na pokynech vlády jako politického centra. 

• Identifikovat ty orgány státní správy, které dnes výše nastíněným 

požadavkům odpovídají, resp. ty orgány, u kterých je možné identifikovat určité 

prvky jejich relativní nezávislosti na vládě. 

• Identifikovat opce, které bude možné v případě přijetí existujících návrhů 

směrnic ohledně garance politické nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů – 

i vzhledem k zahraničním modelům – v českém právním řádu využít.  

 
§  1.    ÚSTAVNĚ-PRÀVNÌ ZÀKLADY 

 
A)  Vláda jako vrcholný orgán moci výkonné  

 
 Ústava České republiky, základní zákon státu, stanovuje ve svém čl. 67 odst. 1, 

že vláda je „vrcholným orgánem výkonné moci.“ Pojem „vrcholného orgánu“ sám 

o sobě není v Ústavě definován. Interpretace dovozuje, že „vrcholné“ postavení vlády 

v oblasti moci výkonné vyplývá především z toho, jak jsou vymezeny pravomoci 

prezidenta republiky jako hlavy státu.634 Jen pravomoci uvedené v čl. 62 Ústavy 

vykonává prezident zcela samostatně, všechny ostatní záležitosti týkající se moci 

výkonné, které jsou prostřednictvím legislativy svěřeny vládě, resp. nejsou svěřeny 

správním orgánům, patří do samostatné působnosti vlády.635 

                                                 
 
633 KOM(2007) 528 final; 2007/0195 (COD); KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD); 

KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 
 
634 Srov.: Pavlíček, V.; Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky: Komentář. 

Díl 1: Ústavní systém, Linde, Praha 1998, s. 245 – 247.  
 
635 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. 

H. Beck, Praha 2007, s. 485.  
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 O vztazích mezi vládou a útředními orgány veřejné správy Ústava České 

republiky – na rozdíl např. od ústavy rakouské636 – nic výslovně nestanovuje.637 

Vláda má ovšem postavení vrcholného orgánu také v rámci systému veřejné správy, 

protože „řídí, kontroluje a sjednocuje“ činnost ministerstev a ostatních ústředních 

orgánů státní správy.638 Hierarchické uspořádání státní správy a její věcné (resortní) 

členění vyžadují, aby ministerstva, popř. i další ústřední správní úřady měly z titulu 

svého postavení uvnitř systému státní správy právo zavazovat v jejich činnosti nižší 

správní úřady a subjekty, na které byl výkon státní správy přenesen, vnitřními 

předpisy (instrukcemi) nebo služebními příkazy.639 Dochází tak mimo jiné 

k naplňování politického programu vlády, který by měl být odrazem politických 

preferencí vyslovených voliči v řádných a demokratických volbách. Tzv. kompetenční 

zákon pak pro „ústřední  orgány státní správy“640 stanovuje, že jsou ve své činnosti 

vázány nejen právním řádem, ale i usneseními, v nichž vláda vyjadřuje svá 

stanoviska k různým otázkám veřejné správy. Těmito usneseními jsou přímo vázáni 

nejen ministři, ale i zaměstnanci uvedených správních orgánů. Kdyby člen vlády 

pověřený řízením určitého ministertva, resp. ústředního orgánu státní správy, 

usnesení vlády nerespektoval, vystavil by se nebezpečí, že předseda vlády navrhne 

prezidentu republiky jeho odvolání. Pokud jde o další ústřední orgány státní správy, 

tzv. kompetenční zákon stanovuje, že předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident 

                                                 
636 Srov. část pátou § 5 oddíl A). 

 
637 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. H. 

Beck, Praha 2007, s. 568.  
 
638 Srov.: § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon).  
 
639 Interní směrnice ministerstev jsou uveřejňovány buď ve Věstníku vlády České 

republiky, nebo ve věstnících jednotlivých resortních ministerstev, přičemž se týkají jen tzv. 
interna veřejné správy a nepůsobí externě. Srov.: Hendrych, D.: Základy organizace veřejné 
správy v České republice, in: Hendrych, D. (Ed.): Správní právo. Obecná část, 5. vydání, C. 
H. Beck, Praha, s. 401.  

 
640 Srov.: § 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon): 
   (1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 1. Český 

statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad 
průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních 
hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Národní bezpečnostní úřad, 9. 
Energetický regulační úřad, 10. Úřad vlády České republiky, 11. Český telekomunikační úřad. 
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republiky. Předsedy ostatních úřadů a orgánů jmenuje a odvolává vláda České 

republiky.641 O restrikcích v tomto směru bude řeč dále.  

 Rubem oprávnění vlády jako politického centra vůči orgánům moci výkonné je 

odpovědnost vlády vůči legislativnímu sboru, Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky. Z kontextu čl. 71, 72, 73 a 75 Ústavy se dovozuje, že tato 

odpovědnost spočívá ve vztahu „důvěry“ Poslanecké sněmovny vůči vládě.642 Jedná 

se o důvěru politickou, která spočívá ve stavu, že vláda může očekávat, že její 

legislativní návrhy, resp. stanoviska naleznou podporu u potřebné většiny poslanců 

a že její působení v oblasti moci výkonné nebude většina poslanců ze zásadních 

důvodů a soustavně odmítat. Vláda přitom odpovídá podle čl. 67 odst. 2 Ústavy jako 

celek, samostatnou odpovědnost předsedy a dalších členů vlády, spojenou např. 

s možností vyslovit jim nedůvěru, Ústava nezná. Vladimír Mikule ovšem v komentáři 

k Ústavě poukazuje na skutečnost, že Poslanecká sněmovna může také svým 

usnesením vyjádřit nesouhlas s postupem jednotlivého člena vlády, což by se 

v budoucnu mohlo projevit i v podobě nedůvěry k celé vládě, pokud by předseda 

vlády náležitě nereagoval.643 

 Tím jsou nastíněny základní kontury vztahů vlády vůči jednotlivým hierarchicky 

organizovaným orgánům státní správy a vůči legislativě. Vláda, která je orgánem 

politickým, prosazuje v rámci své činnosti určité politické cíle, přičemž dává 

instrukce podřízeným orgánům, jakými způsoby těchto cílů dosáhnout. Ze své 

činnosti se odpovídá Poslanecké sněmovně, která jí ve formě důvěry její činnost buď 

aprobuje, anebo tuto aprobaci formou vyslovení nedůvěry, resp. nevyslovení důvěry 

popře. Otázkou tedy je, zda mohou být zřizovány orgány pověřené pravomocemi na 

poli státní správy, které nebudou vládě podřízené a které v rámci své působnosti 

nebudou zavázány k plnění jejích pokynů. 

 
B)  „Nezávislé správní orgány“, resp. „správní orgány 

vykonávající státní správu mimo organizační strukturu správy“  

 
 Odpověď na výše uvedenou otázku je zapotřebí hledat nejprve v Ústavě. Ta 

předpokládá existenci dvou institucí, které mají mít specifické postavení: 

                                                 
 
641 Srov.: § 2 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon). 
 

642 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. H. 
Beck, Praha 2007, s. 485.  

 
643 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. 

H. Beck, Praha 2007, s. 485.  
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• Čl. 97 odst. 1 Ústavy České republiky stanovuje, že Nejvyšší kontrolní úřad je 

nezávislý orgán a že vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění 

státního rozpočtu. Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu dle čl. 

97 odst. 2 jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Čl. 97 odst. 3 

stanovuje, že postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti 

stanoví zákon.644  

• Čl. 98 odst. 1 Ústavy České republiky deklaruje, že ústřední bankou státu je 

Česká národní banka. Ústava stanovuje její hlavní cíl, kterým je péče o cenovou 

stabilitu. Do její činnosti lze dle dikce Ústavy zasahovat pouze na základě zákona. Čl. 

98 odst. 2 Ústavy stanovuje, že postavení, působnost a další podrobnosti stanoví 

zákon.645 (Postavení a organizačnímu zajištění nezávislého postavení centrální 

banky se bude věnovat § 2 tohoto oddílu).  

 Ústava neobsahuje žádné další ustanovení ohledně zřizování orgánů, kterým by 

byly svěřeny pravomoci v oblasti výkonu státní správy a které by nebyly podřízeny 

vládě jako vrcholnému orgánu moci výkonné ve smyslu výše uvedeného čl. 67 odst. 1 

Ústavy. Takový stav by bylo možné interpretovat dvojím způsobem: 

• Prvním možným přístupem je, že jakékoliv zřízení orgánu, kterému se svěří 

pravomoci v oblasti výkonu státní správy mimo obecnou hierarchickou strukturu 

správy bude vyžadovat zakotvení přímo v ústavě (což je názor, vyslovený např. 

některými německými autory),646 resp. že Ústava musí předpokládat možnost 

takovéto orgány zřizovat. Bylo by možné argumentovat tím, že postavení 

vykonavatele státní správy, který by nebyl vázán rozhodnutími vlády jako politického 

centra, je z hlediska legitimity výkonu moci veřejné tak výjimečné, že požaduje 

zakotvení přímo v základním zákoně státu. Tyto úvahy zřejmě vedly také Stálou 

komisi Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury, aby do svého pracovního návrhu 

novelizace Ústavy doplnila samostatný článek, podle kterého „orgány moci výkonné 

nezávislé na vládě lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem.“647 648 

                                                 
 
644 Srov.: zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.  
 
645 Srov.: zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
 
646 Srov.: Schmidt – Bleibtreu, B.; Klein, F.: Kommentar zum Grundgesetz, 10. 

Aufl., Luchterhand, München 2004, s. 958 – 960.  
 
647 Srov.: Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in: Český stát a vzdělanost, Sborník z 

konference “Role státu v transformující se české společnosti”, Praha 2002, s. 251. V tomto 
smyslu také: Ježek, T.: Nezávislé správní orgány – žádoucí směr inovace Ústavy, in: 
Kysela, J. (Ed.): Deset let Ústavy Ceské republiky: východiska, stav, perspektivy, Praha 
2003, s. 347 – 353. 
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• Druhým možným přístupem je koncepce, že Ústava neobsahuje definitivní 

řešení všech otázek výkonu veřejné správy a že jednotlivé modely vykonavatelů je 

možné v souladu s čl. 79 odst. 1 Ústavy řešit prostřednictvím zákonů. I v tomto 

případě je ovšem nutné respektovat požadavky na demokratickou legitimitu výkonu 

veřejné správy a v případě nepodřízenosti „nezávislého“ orgánu vládě zajistit 

odpovídající mechanismy politické (resp. politicko-právní) odpovědnosti. 

V souvislosti s výše uvedenými návrhy komunitárních směrnic je možné 

předpokládat, že český zákonodárce bude muset pro futuro v rámci implementace 

komunitárních směrnic přistoupit ke zřizování orgánů disponujících pravomocemi 

na poli státní správy, kterým garantuje nezávislost na vládě. Takovýto proces tak 

nebude v případě, že přijmeme druhý z přístupů za správný, považován za kolidující 

s ústavním řádem. Na tomto místě je zapotřebí zmínit, že tento vývoj v české 

literatuře předvídala Irena Pelikánová, když uvedla, že „Ústava v našem právním 

řádu neplní a nemá plnit úlohu všeobjímajícího základu, bez jehož změny se nemůže 

nic odehrávat na nižších úrovních hierarchie právních norem. Vývoj k nezávislým 

správním úřadům se odehrává v rovině zákonné, aniž je jím Ústava dotčena.“649 

 Ke druhé z výše uvedených interpretací nakonec vede i analyzování jednotlivých 

platných právních předpisů, které stanovují právní rámec organizace některých 

ústředních orgánů státní správy: 

• Mimo režim kompetenčního zákona stojí Úřad pro ochranu osobních údajů a 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Co se týče Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, právní úprava stanovuje, že „úřad (pro ochranu osobních údajů – pozn. aut.) 

je nezávislý orgán. Ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a 

jinými právními předpisy.“650 Právní úprava dále stanovuje, že do činnosti úřadu lze 

zasahovat jen na základě zákona.651 Činnost úřadu je hrazena ze samostatné kapitoly 

                                                                                                                                                                         
648 Vladimír Sládeček navrhuje jiné znění novelizovaného čl. 79 odst. 2 Ústavy v 

následujícím znění: „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Úřad pro ochranu osobních 
údajů jsou správními úřady zřízenými zákonem, které nejsou podřízeny vládě. Zákon 
může stanovit, že některé další správní úřady mohou být zčásti nebo zcela vyňaty z 
podřízenosti vládě.“ Srov.: Sládeček, V.: Obecné správní právo. Aspi, Praha 2004, s. 233 – 
234. 

 
649 Srov.: Pelikánová, I.: Komise pro cenné papíry a nezávislé správní orgány, in: IX. 

Karlovarské právnické dny, Společnost německých, českých a slovenských právníků, 
Mnichov 1999, s. 216.  

 
650 Srov.: § 28 odst. 1 zákon č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
 
651 V této souvislosti je zapotřebí poukázat na skutečnost, že také v případě Úřadu pro 

ochranu osobních údajů existují specifické požadavky jeho nezávislosti v předpisech 
komunitárního práva. Konkrétně se jedná o čl. 28 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a 
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státního rozpočtu. Ratio tohoto specifického postavení je, že úřad má jednat 

nezávisle na každém narušiteli práva na ochranu osobních údajů, včetně moci 

veřejné (exekutivy).652 Osobní (personální) nezávislost funkcionářů úřadu má být 

garantována specifickými pravidly pro jejich jmenování, příp. odvolání z funkce.653 

Předsedu úřadu, resp. inspektory jmenuje prezident republiky na návrh Senátu na 

dobu 5 let (předseda), resp. 10 let (inspektoři). Předseda může být před skončením 

funkčního období z funkce odvolán jen z taxativně stanovených důvodů, tj. přestal-li 

plnit některou z podmínek pro jmenování, anebo nevykonává-li svoji funkci po dobu 

6 měsíců. Specifické postavení v rámci orgánů pověřených pravomocemi v oblasti 

výkonu státní správy má i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která má dle 

právní úpravy dohlížet na dodržování právních předpisů upravujících rozhlasové a 

televizní vysílání a dbát o rozvoj plurality tohoto vysílání.654 Specifické postavení 

tohoto orgánu je odůvodněno tím, že  výkon správy ve výše uvedené oblasti má být 

nezávislý na jednotlivých subjektech, jež jsou zainteresovány na svém mediálním 

obrazu (a mezi které patří nepochybně i vláda). Jak již bylo uvedeno výše, požadavky 

nezávislého výkonu státní správy v oblasti rozhlasového a televizního vysílání jsou 

obsaženy také v doporučeních Rady Evropy.655 Rada byla zřízena ještě za trvání 

česko-slovenské federace.656 Ačkoliv členy Rady volila a odvolávala Poslanecká 

sněmovna a vládě byla zákonem uložena toliko povinnost s Radou spolupracovat, 

působila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v tomto specifickém postavení i po 

přijetí české ústavy, aniž by základní zákon státu toto její specifické postavení 

                                                                                                                                                                         
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 
652 Srov.: Matoušková, M.; Hejlík, L.: Osobní údaje a jejich ochrana, 2. vydání, ASPI, 

Praha 2008, s. 331 – 333; Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in: Český stát a 
vzdělanost, Sborník z konference “Role státu v transformující se české společnosti”, Praha 
2002, s. 252. 
 

653 Srov.: Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in: Český stát a vzdělanost, Sborník z 
konference “Role státu v transformující se české společnosti”, Praha 2002, s. 252; Sládeček, 
V.: Obecné správní právo. Aspi, Praha 2004, s. 232. 

 
654 Srov.: Bartoň, M.: Postavení a charakteristika Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání, Správní právo, Roč. 37, 2004, č. 1 – 2, s. 16 – 40.  
 
655 Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy (2004) 1641, bod 2.  

 
656 Zákonem České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání. Uvedená právní úprava byla zrušena ke dni 4. červenci 2001.  
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aproboval.657 Uvedený proces může být inter alia také jedním z argumentů pro 

druhou z výše uvedených metod výkladu Ústavy. V roce 2001 byla přijata nová 

právní úprava,658 která dřívější právní rámec v podstatě zachovala, pouze s tím 

rozdílem, že Rada byla v nové úpravě výslovně označena jako „správní úřad.“ Stejně 

jako tomu je u právní úpravy Úřadu pro ochranu osobních údajů, i v případě právní 

úpravy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou zakotvena ustanovení, jejichž 

cílem je garantovat personální nezávislost členů Rady. Je stanoveno, že členy Rady 

jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny.659 Funkční 

období je 6 let. Poslanecká sněmovna může navrhnout odvolání člena před 

uplynutím funkčního období jen za taxativně vymezených podmínek: nevykonává-li 

řádně svoji funkci, nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto zákoně, 

dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost 

nebo nestrannost Rady.660 § 7 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání výslovně stanovuje, že „členové Rady vykonávají 

své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat žádné pokyny a instrukce.“ 

Jedná se tedy – obdobně jako je tomu v případě právní úpravy centrálních bank, 

resp. navrhovaných směrnic v oblasti liberalizace energetického sektoru – o 

zakotvení politické nezávislosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V případě 

obou uvedených orgánů panuje v české literatuře shoda v tom, že jejich postavení 

v rámci moci výkonné je specifické, že nejsou součástí hierarchicky strukturované 

státní správy a že nejsou vázány pokyny ani rozhodnutími vlády jako politického 

centra.661 

                                                 
657 Srov.: Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in: Český stát a vzdělanost, Sborník z 

konference “Role státu v transformující se české společnosti”, Praha 2002, s. 252. 
 
658 Jedná se o zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů. 
 

659 Srov.: § 7 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů. 

 
660 Srov.: § 7 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Srov. také § 7 odst. 13 uvedeného 
zákona: “Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost, jsou povinni činit 
tak způsobem, který neohrozí řádný výkon funkce člena Rady. Členové Rady nesmějí 
vykonávat ani vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou činnost 
způsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost 
Rady.“ 

 
661 Srov.: Hendrych, D.: Základy organizace veřejné správy v České republice, in: 

Hendrych, D. (Ed.): Správní právo. Obecná část, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, s. 404; 
Mikule, V.: Nezávislé správní orgány? in: Český stát a vzdělanost, Sborník z konference 
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• I u správních orgánů podřízených režimu kompetenčního zákona se v právních 

úpravách vyskytují prvky, které je možné označit za prvky relativní nezávislosti. 

Jejich společným jmenovatelem je, že tvoří konkretizaci již výše uvedeného pravidla, 

že předsedy ostatních úřadů a orgánů jmenuje a odvolává vláda České republiky. 

Tato konkretizace je realizována mechanismy, které jsou známé i z jiných právních 

řádů – např. z právní úpravy amerických independent regulatory autorities – a které 

mají zabezpečit jistou míru kontinuity rozhodovací činnosti a odstínění trvání 

funkčního období funkcionářů od mechanismů politického cyklu. Obdobné 

mechanismy byly přitom recipovány i aktuálními návrhy komunitárních směrnic, 

které obdobně stanovují srovnatelné požadavky s cílem zabezpečit nezávislost 

vnitrostátních regulačních orgánů. V rámci stávající české státní správy je možné 

prvky relativní nezávislosti pozorovat u následujících správních orgánů:    

• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Předsedu jmenuje do funkce na návrh 

vlády prezident republiky,662 funkční období je šestileté, přičemž nikdo nemůže být 

jmenován do funkce předsedy více než dvakrát.663 Prezident republiky může 

předsedu úřadu na návrh vlády odvolat, ovšem jenom ze zákonem předepsaných 

důvodů. Ty jsou naplněny, nevykonává-li předseda funkci po dobu delší než 

6 měsíců, nebo narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce, anebo 

narušuje-li nezávislost a nestrannost úřadu.664 Z dikce druhého důvodu by bylo 

možné dovozovat, že úřad má být nějakým způsobem „nezávislý“, bližší vymezení 

této nezávislosti ovšem v právní úpravě chybí.  

• Český statistický úřad: Úkolem Českého statistického úřadu je zabezpečování 

získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytování statistických 

informací státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do 

zahraničí.665 Pro výkon státní statistické služby se má úřad řídit zákony a jinými 

právními předpisy (nikoliv tedy usneseními vlády) a při získávání, zpracování, 

určování a vyhodnocování statistických informací má pracovat nezávisle.666 

                                                                                                                                                                         
“Role státu v transformující se české společnosti”, Praha 2002, s. 252; Sládeček, V.: Obecné 
správní právo. Aspi, Praha 2004, s. 232 – 233. 

 
662 Srov.: § 1 odst. 3 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže.  
 
663 Srov.: § 1 odst. 3 a odst. 5 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže.  
 

664 Srov.: § 1 odst. 8 písm. a) a b) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže.  

 
665 Srov.: § 4 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.  
 
666 Srov.: § 5 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. 
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Předsedu Českého statistického úřadu jmenuje prezident republiky na návrh 

vlády.667 Funkční období předsedy není v právní úpravě explicitně stanoveno, vláda 

tedy může kdykoliv navrhnout odvolání předsedy, což by měl prezident republiky bez 

dalšího akceptovat.  

• Český telekomunikační úřad: Český telekomunikační úřad je ústředním 

správním úřadem v oblasti regulace trhu668 a stanovování podmínek pro podnikání v 

oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Úřad má pětičlennou Radu 

úřadu. Jeden z členů rady je jejím předsedou.669 Členy rady a jejího předsedu 

jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období 

členů rady je 5 let. Každý rok je jmenován jeden člen rady. Do funkce předsedy rady 

je člen rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v radě, nejvýše však 

na dobu 3 let.670 Člena rady může vláda odvolat pouze v případě hrubého nebo 

opakovaného méně závažného porušení jeho povinností, nemoci trvale znemožňující 

vykonávání jeho úkolů, nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 

měsíců.671  

 V případě všech výše uvedených správních orgánů je možné pozorovat recepci 

prvků relativní nezávislosti, a to ve formě stanovení specifických požadavků osobní 

(personální) nezávislosti funkcionářů těchto orgánů. Do této skupiny patří také 

Energetický regulační úřad, o kterém bude pojednáno níže v souvislosti s aktuálními 

návrhy komunitárních směrnic.672 V případě těchto „relativně nezávislých správních 

                                                                                                                                                                         
 
667 Srov.: § 2 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon). 
 

668 Srov.: § 2 písm. x) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích: 
Pro účely tohoto zákona se rozumí: x) regulací usměrňování komunikačních činností a 

vztahů za účelem dosažení a udržení konkurenčního prostředí, ochrany trhu elektronických 
komunikací, včetně ochrany uživatelů služeb elektronických komunikací, vydáváním 
rozhodnutí, opatření obecné povahy a stanovisek podle tohoto zákona a v jeho mezích. 
 

669 Srov.: § 107 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
 
670 Srov.: § 107 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
 
671 Srov.: § 107 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
 
672 V literatuře je dále poukazováno na skutečnost, že specifické postavení má i několik 

dalších orgánů státní správy, např. odrůdová komise podle § 31 zákona č. 219/2003 Sb., o 
uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o 
oběhu osiva a sadby); zvláštní role je přisouzena také etické komisi podle § 9 zákona č. 
123/2000 Sb., o zdravotnickým prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů. 
Srov.: Sládeček, V.: Obecné správní právo. Aspi, Praha 2004, s. 229. V průběhu finalizace 
předkládané studie (dne 12. prosince 2008) ohlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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orgánů“ dochází sice k modifikaci oprávnění vlády jako politického centra vyměnit 

jejich funkcionáře z politických důvodů, vzhledem k dikci čl. 67 odst. 1 jsou i tyto 

úřady podřízeny vládě a – s výjimkou Českého statistického úřadu – vázány jejími 

usneseními. 

 V případě všech výše uvedených orgánů (tj. v případě těch, které působí mimo 

režim kompetenčního zákona, i těch, které byly do režimu kompetenčního zákona 

zahrnuty) je jejich nezávislost relativizována faktem, že všechny uvedené orgány jsou 

závislé především na prostředcích státního rozpočtu, což nemění ani existence 

samostatné kapitoly.673 Návrh zákona o státním rozpočtu vypracovává Ministerstvo 

financí v součinnosti se správci kapitol a pouze u některých vybraných institucí 

(těmito jsou: Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní 

soud, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Veřejného ochránce práv) je možný postup, 

kdy v případě nesouhlasu vlády s návrhem kapitoly rozhodne o číselných údajích 

rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.674 Specifická je opětovně právní úprava 

České národní banky, která hospodaří podle rozpočtu schváleného bankovní radou, 

jenž je členěn tak, aby byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz. 

Tím je garantována tzv. finanční nezávislost centrální banky (srov. dále pod §  2). 

 

C)  Pokusy o unifikaci režimu „státních regulačních úřadů“ 
 
 Ze stručného nástinu stávající české právní úpravy jednotlivých orgánů, které je 

možné označit za orgány existující mimo hierarchicky uspořádanou organizaci státní 

správy, resp. za orgány, při jejichž výstavbě se uplatňují některé prvky relativní 

nezávislosti, je možné pozorovat vysokou míru nekoncepčnosti při jejich zřizování 

a množství otevřených otázek, které existující právní rámec provázejí.675 Tento stav 

                                                                                                                                                                         
zřízení expertní komise pro transparentní tvorbu cen elektrické energie. Komise by měla 
pracovat při Energetickém regulačním úřadě a zastoupeni by v ní měli být experti ERÚ, 
Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a další přizvaní experti. Úlohou této 
skupiny odborníků bude posoudit férovost produktů jednotlivých dodavatelů elektřiny pro 
koncového zákazníka. Ze záměru plyne, že komise by měla pracovat nezávisle na zájmech 
jednotlivých producentů elektrické energie.  

 
673 Srov.: Sládeček, V.: Obecné správní právo. Aspi, Praha 2004, s. 228. 

 
674 Srov.: § 8 odst. 4 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů.   
 
675 Dokument „Obecný model státních regulačních úřadů“ charakterizoval stávající 

situaci následovně: „Existuje rozdílné postavení regulátorů v rámci státní správy, odlišná 
závislost na politické reprezentaci, odlišné vztahy k Poslanecké sněmovně, odlišný způsob 
jmenování řídících orgánů a vedení těchto úřadů, nejasné nebo rozdílné vztahy k ostatním 
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byl předmětem diskusí v rámci procesů reformy veřejné správy v České republiky 

a také předmětem evaluace ze strany Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj (OECD) a Evropské unie (EU).  

 Usnesením vlády České republiky č. 764 ze dne 26. července 2000 vláda 

souhlasila se zapojením České republiky do procesu hloubkového hodnocení 

regulatorních mechanismů realizovaného Organizací pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj (OECD) v rámci svého programu regulatorní reformy. Výsledkem 

hloubkového hodnocení regulatorních mechanismů ČR byla „Zpráva o regulatorní 

reformě v České republice.“676 Tato zpráva byla podrobně projednána na zasedání ad 

hoc pracovní skupiny OECD pro regulatorní reformu dne 22. března 2001 v Paříži za 

přítomnosti delegace České republiky vedené tehdejším místopředsedou vlády 

a ministrem financí. Závěry plynoucí ze zprávy a z jejího projednání byly zpracované 

v dokumentu nazvaném „Analýza doporučení Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD) pro další postup regulatorní reformy v České republice a 

k návrhům opatření k naplňování těchto doporučení“. Mezi tato doporučení patřilo 

rovněž zlepšit politický základ pro efektivnost, nezávislost a odpovědnost nových 

nezávislých regulačních institucí vypracováním směrnic pro jejich systémy řízení, 

soudržnost politik, pracovní metody a vztahy s Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže.  

 Usnesení vlády České republiky č. 650 ze dne 25. června 2001 uvedlo jako 

jeden z úkolů „zpracovat návrh obecného modelu fungování nezávislých regulačních 

úřadů založeného na dobré praxi zemí OECD“.  

 Usnesení vlády České republiky č. 237 ze dne 25. června 2001 schválilo postup 

a hlavní směry reformy regulace v ústřední státní správě jako jeden z projektů 

v rámci reformy a modernizace ústřední státní správy.  

 Výsledkem uvedených kroků bylo vypracování koncepčního materiálu vlády, 

označeného jako „Obecný model státních regulačních úřadů,“ jehož cílem bylo 

stanovit obecný model regulačních úřadů, na jehož základě budou upraveny 

existující regulační úřady a který by byl závazný pro tvorbu budoucích regulačních 

úřadů v České republice, pokud vláda nestanoví jinak.677 Principy uvedené 

v materiálu byly pojaty jako koncepční a rámcové vodítko pro práci na návrhu úprav 

                                                                                                                                                                         
orgánům moci výkonné a zákonodárné, odlišný způsob odměňování zaměstnanců, odlišná 
míra nezávislosti na regulovaných subjektech atd.“ 

 
676 Srov.: OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in the Czech 

Republic, OECD, Praha 2000.  
 
677 Na přípravě dokumentu se podílel Energetický regulační úřad, Český 

telekomunikační úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání a tehdy existující Komise pro cenné papíry. „Obecný model“ se měl vztahovat na tyto 
orgány státní správy a také na další v budoucnu zřizované regulační orgány.  
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stávajících právních předpisů i pro budoucí návrhy zákonů, které by měly být s tímto 

modelem v souladu. Dokument obsahoval následující postuláty, které do značné 

míry recipovaly ekonomické teorie ohledně nezávislosti výkonu  státní správy na 

politickém rozhodování vlády: 

• Dokument stanovil, že pod pojmem „regulace“ se rozumí „usměrňování 

podnikání nebo jiné obdobné činnosti ve veřejném zájmu za účelem nahrazení 

některých účinků hospodářské soutěže a vytváření předpokladů pro její vznik a 

fungování a ochrany zájmů spotřebitelů a dalších účastníků trhu.“678 Regulace je 

specifickým druhem výkonu státní správy. Regulátor (regulační úřad) má být podle 

dokumentu zřízen jako samostatný správní úřad, nemá tedy žádný nadřízený ani 

podřízený správní úřad. Posláním regulačního úřadu má být provádění regulace ve 

vztahu k regulovaným subjektům v oblasti vymezené zákonem a plnění dalších 

úkolů, pokud tak stanoví jednotlivé právní předpisy. Regulační úřady mají být dle 

nastíněné koncepce součástí výkonné moci a jako takové mají být ve smyslu čl. 67 

odst. 1 Ústavy podřízené vládě. Má jim být ovšem garantována nezávislost na 

politickém rozhodování vyjádřená tím, že ani vláda, ani ministerstva přímo 

nezasahují do rozhodnutí regulátora.  

• V případě řešení jednotlivých případů mají mít regulační orgány zaručenu 

nezávislost na politickém rozhodování. Tato nezávislost by měla být vyjádřena 

především nemožností ministerstev zasahovat do rozhodování regulátorů, 

stanovením přesných pravidel pro apolitické jmenování vedoucích orgánů regulátora 

a mírou autonomie ve financování a řízení lidských zdrojů. Zároveň musí regulátoři 

být zcela nezávislí na regulovaných subjektech a dalších účastnících trhu. Dokument 

tedy reagoval jak na požadavek funční, tak na požadavek politické nezávislosti, jak 

byly vymezeny ve části druhé této práce. Těžiště práce regulačních úřadů nemá 

spočívat v koncepční práci, např. ve tvorbě koncepčního rámce v dané oblasti. 

Těžiště práce ministerstev by mělo spočívat především v naplňování politiky vlády 

prostřednictvím koncepční, metodické, legislativní, strategické a kontrolní činnosti. 

Regulační úřady by ovšem dle dokumentu měly brát v úvahu koncepční záměry a cíle 

vlády v jednotlivých oblastech. Tím je v navrhovaném dokumentu postulát politické 

nezávislosti – např. v porovnání s postavením České národní banky, která má 

podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému 

                                                 
 
678 Srov. vymezení pojmu „regulace“ v jednotlivých sektorálních předpisech, zejména v 

§ 2 písm. x) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v § 2 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích (energetický zákon).  
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hospodářskému růstu, jenom pokud tím není dotčen její hlavní cíl, tj. péče o cenovou 

stabilitu679 – do jisté míry relativizován.  

• V čele regulačního orgánu by měl dle dokumentu stát, řídit jej a jednat jeho 

jménem individuální nebo kolektivní orgán; konkrétní struktura orgánů regulátora a 

přesné vymezení jejich pravomocí je určeno zákonem. Dokument stanovuje, že 

funkční období předsedy a členů rady by mělo být 5 let, přičemž opakovaný výkon 

funkce předsedy a členů rady by měl být omezen na dvě po sobě jdoucí funkční 

období. Předsedu a členy rady by měla do funkce jmenovat vláda na návrh předsedy 

vlády. Předsedu a členy rady by měla z funkce vláda na návrh předsedy vlády také 

odvolávat, a to pouze v taxativně vymezených případech: těmi jsou omezení 

způsobilosti předsedy či člena rady k právním úkonům a výkonu funkce (např. 

z důvodů zdravotních), dále došlo-li ze strany předsedy či člena rady k úmyslnému 

porušení zákona, nebo nevykonává-li předseda či člen rady svou funkci po dobu delší 

než šest měsíců. Dokument tak explicitně recipoval mechanismy osobní (personální) 

nezávislosti, které se nejen pravidelně opakují v zahraničních právních řádech, ale 

jsou v současnosti také zakotveny v řadě českých právních předpisů (srov. výše). 

• Co se týče vztahů mezi regulačními orgány a vládou, dokument stanovuje, že 

regulační orgány mají povinnost poskytovat vládě odborná vyjádření a stanoviska 

v případech, kdy vláda projednává a schvaluje materiály ve věcech týkajících se jeho 

působnosti, připravovat návrhy právních úprav v oblasti své působnosti a informovat 

vládu o potřebě přijetí či zrušení právních úprav v oblasti své působnosti. Regulační 

orgán by měl být dle uvedeného dokumentu povinným připomínkovým místem, 

pokud se vládní materiál dotýká jeho působnosti. Stanovisko regulačního orgánu by 

mělo být povinnou součástí vládního materiálu, který se dotýká oblasti působnosti 

regulátora. Toto stanovisko má povinnost do materiálu vložit předkladatel. 

Regulační orgán by měl být povinen předkládat vládě k informaci výroční zprávu 30 

dní před předložením této zprávy Poslanecké sněmovně. 

• Co se týče vztahů mezi regulačními orgány a legislativou, dokument stanovuje, 

že  regulační orgány jsou povinny předkládat Poslanecké sněmovně k informaci 

každoročně výroční zprávu, která obsahuje informace o jejich činnosti.680 Jedná se 

především o informování o vydaných regulačních opatřeních v oblasti působnosti 

regulátora včetně informací o kritériích, na jejichž základě regulátor postupoval, o 

změnách obecných licenčních podmínek, popřípadě regulačních opatření, o 

výsledcích kontrol dodržování povinností stanovených zákonem, dále je regulátor 

                                                 
 
679 Srov.: § 2 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  

 
680 Srov.: existující právní úpravu v tomto smyslu např. v § 17 odst. 11 zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon). 
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povinen informovat Poslaneckou sněmovnu o aktuálním stavu a vývoji v oblasti jeho 

působnosti a o návrzích opatření zohledňujících nové technologie v oblasti 

působnosti, o stavu regulace včetně dodržování právních předpisů v oblasti 

působnosti regulátora a o výsledcích svého hospodaření. Výroční zprávu by měl být 

regulační orgán povinen předložit Poslanecké sněmovně nejpozději do konce června 

každého kalendářního roku. Poslanecká sněmovna by měla být oprávněna vyžádat si 

od regulátora vysvětlení a dodatečné informace k obsahu výroční zprávy, a to 

v přiměřené lhůtě, kterou stanoví.  

• Jak již bylo uvedeno výše, ke klíčovým aspektům garance nezávislého postavení 

patří garance (určité míry) finanční nezávislosti dotčeného orgánu. Dokument 

„Obecný model státních regulačních úřadů“ stanovuje, že regulační orgány zůstávají 

i přes svou relativní nezávislost na vládě organizačními složkami státu a měly by být i 

nadále financovány státním rozpočtem, avšak umožní se jim využívat část vlastních 

příjmů. V zákonech, kterými jsou regulační orgány zřízeny, které stanoví jejich 

působnost a podle nichž vybírají některé poplatky, by měly být některé z těchto 

poplatků, které se dosud přijímají na příjmové účty státního rozpočtu, určeny 

k přijímání na zvláštní běžné účty těchto  organizačních složek státu (tj. oddělených 

od účtů státního rozpočtu, tzv. princip vícezdrojového financování). Pro účty určené 

k inkasování těchto příjmů (účty vlastního fondu regulátorů) a pro nakládání s jejich 

finančními prostředky by měla platit stejná pravidla jako pro účty rezervního fondu. 

Vlastní fond by tak měl mít stejné postavení jako rezervní fond a ostatní 

mimorozpočtové zdroje.681 Prostředky vlastního fondu by neměly koncem roku 

propadat, regulační orgán by je mohl kdykoli převést na svůj příjmový účet státního 

rozpočtu a o převedenou částku překročit svůj rozpočet výdajů.   

 „Obecný model státních regulačních úřadů“ doposud zůstal pouze v rovině 

návrhu a jeho zamýšlené unifikační implikace tak zatím nebyly realizovány. 

Vzhledem k existujícím návrhům komunitárních směrnic, jejichž obsahem jsou také 

požadavky ohledně nezávislého postavení vnitrostátních regulačních orgánů, je 

ovšem možné očekávat opětovné otevření diskuse o této problematice, a to také 

z toho důvodu, že implementace požadavků komunitárního práva ohledně vytvoření 

nezáviských regulačních orgánů bude mít za následek další roztříštění národní 

právní úpravy v této oblasti. Postuláty vyjádřené v uvedeném dokumentu je ovšem 

možné aplikovat v rámci úvah ohledně opcí pro implementaci uvedených návrhů 

komunitárních směrnic v případě jejich přijetí.  

 
 
 

                                                 
 
681 Srov.: § 45 odst. 3 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů.   
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D)  Shrnutí  
 

 Čl. 67 odst. 1 Ústavy deklaruje, že vláda je vrcholným orgánem moci výkonné. 

Vláda je vrcholným orgánem také v rámci systému veřejné správy, protože „řídí, 

kontroluje a sjednocuje“ činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní 

správy. Tzv. kompetenční zákon pak pro „ústřední  orgány státní správy“ stanovuje, 

že jsou ve své činnosti vázány nejen právním řádem, ale i usneseními, v nichž vláda 

vyjadřuje svá stanoviska k různým otázkám veřejné správy. Dochází tak mimo jiné 

k realizaci politického programu, pro který se občané vyjádřili ve volbách. Mezi 

vládou a legislativou existuje vztah politicko-právní odpovědnosti, vláda je 

odpovědná Poslanecké sněmovně, která jí může vyslovit nedůvěru, resp. nevyslovit 

důvěru. Tímto vztahem je realizována demokratická legitimita výkonu státní správy 

vůči jednotlivcům, protože každý úkon vykonavatelů státní správy je teoreticky 

předmětem aprobace sněmovnou reprezentantů lidu.  

 Ve výše nastíněné konstrukci v zásadě není místo pro orgány moci výkonné, 

které by byly na vládě nezávislé. Ústava sama ovšem garantuje specifické nezávislé 

postavení Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a prvky nezávislosti se objevují také 

v jednotlivých zákonných právních předpisech. Tyto odchylky od zásady, že orgány 

státní správy jsou podřízené vládě, jsou odůvodňovány specifickými požadavky na 

výkon správy v určitých oblastech (ochrana osobních údajů, veřejnoprávní 

rozhlasové a televizní vysílání atd.).682 Legislativně jsou tyto odchylky řešeny buď 

prostřednictvím explicitního zákazu přijímat, resp. požadovat jakékoliv pokyny od 

vlády, anebo prostřednictvím mechanismů osobní (personální) nezávislosti, které 

zamezují obměně funkcionářů těchto orgánů při změně exekutivy. Stávající právní 

úprava těchto „nezavislých“ orgánů je tak v současnosti do značné míry produktem 

nekonzistentního legislativního přístupu, který preferuje ad hoc řešení před 

koncepčním přístupem. Pro futuro je přitom možné očekávat prohloubení těchto 

rozdílů, a to v důsledku implementace komunitárních směrnic, jejichž návrhy již 

dnes obsahují specifické požadavky ohledně nezávislého postavení vnitrostátních 

regulačních orgánů.  

 Zcela specifickým, na vládě nezávislým postavením přitom disponuje Česká 

národní banka. Jak bylo vymezeno výše,683 je postulát politické nezávislosti výkonu 

státní správy předmětem širokého konsenzu právě v oblasti centrálního bankovnictví 

a mechanismy zabezpečení nezávislého postavení centrálních bank tak mohou 

sloužit i jako potenciální modely v případě implementace požadavků nezávislosti 

                                                 
 
682 Srov. část druhá § 2 oddíl B).  
 
683 Srov. část druhá § 3 oddíl C).  
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v komunitáních směrnicích. Postavení České národní banky se proto bude věnovat 

následující oddíl.  

 
§  2.   NEZÁVISLÉ POSTAVENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

 
 Jak bylo uvedeno výše, vycházejí současné návrhy komunitárních právních 

předpisů684 v zásadě ze stejných ekonomických ideových pozic jako právní předpisy 

garantující na vládě nezávislé postavení centrálních bank.685 Jedná se o ekonomické 

teorie, které – simplifikovaně řečeno – podrobují kritice činnost volené exekutivy, 

která se podle těchto teorií soustřeďuje toliko na výsledky, které se mohou projevit 

v rámci jejího volebního období, a naopak na následky své politiky, které se mohou 

projevit v delším časovém horizontu, kladou buď důraz sekundární, anebo je 

neberou v rámci svého rozhodování v úvahu.686 

 Obsahují-li tedy stávající návrhy komunitárních směrnic požadavky ohledně 

politicky nezávislého postavení vnitrostátních regulačních orgánů – tj. požadavky, 

které již byly v rámci prostoru Evropského společenství v souvislosti s požadavkem 

čl. 108 Smlouvy o založení ES implementovány do právního rámce postavení 

centrálních bank – bude při implementaci požadavků stávajících návrhů směrnic 

logické vzít v úvahu legislativní zajištění nezávislého postavení centrální banky 

a konstruovat nezávislé vnitrostátní regulační orgány s ohledem na již existující 

modely nezávislých centrálních bank. Tato úvaha je relevantní i pro český právní řád 

a z tohoto důvodu se bude následující oddíl věnovat právnímu rámci, který upravuje 

postavení České národní banky, a identifikaci mechanismů, které mají za cíl zajištění 

její nezávislosti na vládě. V následujícím oddílu pak budou – také v souvislosti 

s nástinem stávajícího postavení nezávislé České národní banky – identifikovány 

opce pro zřízení nezávislého vnitrostátního regulačního orgánu pro oblast trhů 

elektrické energie a zemního plynu, a to zejména pro případ, že stávající návrhy 

komunitárních směrnic budou na evropské úrovni schváleny a vytvoření politicky 

nezávislého regulačního orgánu se stane pro Českou republiku závazným 

požadavkem komunitárního práva (srov. § 3 tohoto oddílu) .  

 
 

                                                 
684 KOM(2007) 528 final; 2007/0195 (COD); KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD); 

KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 
 
685 Srov. část čtvrtá § 4 oddíl C).  
 
686 Srov. část druhá § 3 oddíl C).  
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A)  Nezávislost centrální banky a diskuse o jejím  postavení 

z pohledu dělby moci 

 
 Čl. 98 odst. 1 Ústavy České republiky stanovuje, že Česká národní banka je 

ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její 

činnosti je možné zasahovat pouze na základě zákona. Čl. 98 odst. 2 Ústavy dále 

stanovuje, že postavení České národní banky, její působnost a další podrobnosti 

stanoví zákon. Ústavní soud České republiky z uvedených ustanovení dovodil, že 

Ústava zakotvuje institucionální záruku existence České národní banky jako ústřední 

banky státu, pověřené funkcí péče o stabilitu měny, která je nezávislá při plnění 

ústavních funkcí na moci výkonné i na legislativě v míře, jež zajišťuje splnění jejího 

hlavního poslání, a která je vybavená možností  měnově-politického uvážení při 

volbě nástrojů a opatření k dosažení výše uvedeného cíle. Ústavní soud došel ve své 

judikatuře k závěru o „ústavním rozměru nezávislosti ústřední banky státu.“ Ve 

svém rozhodnutí dále uvedl: „Ústava sice výslovně o nezávislosti České národní 

banky nehovoří, nicméně historickým výkladem okolností přijetí Ústavy (...), 

teleologickým výkladem pojmu „péče o stabilitu měny“ a  systematickým výkladem 

hlavy šesté Ústavy, kde je úprava České národní banky oddělena od úpravy moci 

zákonodárné a výkonné, lze dojít k závěru, že smyslem zakotvení ústřední banky 

státu v Ústavě vůbec a ve zvláštní hlavě Ústavy zvláště bylo právě vytvoření 

ústavního rámce pro její fungování nezávisle na moci zákonodárné a výkonné.“687 

Ústavní soud již v tomto svém nálezu ze dne 20. června 2001 – tedy ještě před datem 

vstupu České republiky do ES – poukázal v souvislosti s nezávislým postavením 

centrální banky na čl. 108 Smlouvy o založení ES, podle kterého při výkonu 

pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim touto smlouvou a statutem 

Evropského systému centrálních bank nesmějí Evropská centrální banka, žádná 

národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů vyžadovat ani 

přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství, od žádné vlády členského státu,  

ani od jakéhokoliv jiného subjektu.688 

 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, na rozdíl od dikce Ústavy, která 

nezávislost vztahuje jen na činnost České národní banky jako ústřední banky státu, 

rozšířil nezávislý status centrální banky na její veškerou působnost.689 Dle 

explicitního ustanovení zákona nesmějí Česká národní banka a bankovní rada při 

                                                 
 
687 Nález č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č. 278/2001 Sb. a oprava č. 96/2002 Sb.).   
 
688 Srov. část čtvrtá § 3 oddíl A). 
 
689 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. 

H. Beck, Praha 2007, s. 826 – 827. 
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plnění hlavního cíle České národní banky a při výkonu dalších činností přijímat ani 

vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních orgánů ani 

od jakéhokoliv dalšího subjektu.690 691 Centrální bance je tedy v českém právním 

řádu garantována politická nezávislost tak, jak byla vymezena výše.692 

 Ústavní soud České republiky, stejně jako odborná literatura693 v této 

souvislosti poukázaly na skutečnost, že nezávislé postavení centrální banky má via 

facti za následek narušení klasické dělby moci. Michal Tomášek konstatoval, že 

„moderní teoretické poznatky, včetně úvah o obsahu a rozsahu ústavního principu 

nezávislosti centrální banky tak ukazují, že klasická triáda dělby moci je 

překonána.“694 Úvahy o vzniku jakési čtvrté moci, v tomto případě moci bankovní, 

nebyly v české literatuře recipovány. A to zejména s poukazem na skutečnost, že 

myšlenka dělby moci neznamená pouze rozpojení věřejné moci, ale i určité 

instrumenty, které mají rovnováhu uvedených mocí zabezpečit. Co se týče pomyslné 

„moci bankovní,“ byla by aplikace systému rovnováhy mocí a vzájemných brzd 
                                                 

 
690 Srov.: § 9 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
 
691 Předmětem ústavně-právních úvah se stala novelizace zákona, provedená novelou č. 

442/2000 Sb. Původním cílem byla harmonizace Zákona o ČNB s legislativní úpravou 
postavení Evropské centrální banky. Při projednávání této novely v parlamentu však do ní 
byly, nad rámec harmonizačních změn, implementovány rovněž některé dodatečné úpravy, 
které od ledna 2001 výrazně omezovaly nezávislost ČNB. Jednalo se především o to, že 
záležitosti týkající se inflačního cíle a kurzového režimu měly být konzultovány s vládou a 
jejich stanovení mělo být vázáno na dosažení dohody s vládou a že bankovní rada měla 
schvalovat pouze rozpočet pro činnosti spojené se zabezpečováním hlavního měnového cíle, 
zatímco její provozní a investiční rozpočet měla schvalovat poslanecká sněmovna 
parlamentu ČR. Součástí novely byl i návrh na změnu mechanismu jmenování členů 
bankovní rady. Ty měl podle novely jmenovat prezident republiky na základě návrhu vlády. 
Tyto úpravy nebyly kladně přijaty velkou částí odborné veřejnosti, ani mezinárodními 
institucemi, např. Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou komisí či Evropskou 
centrální bankou. Ústavním soudem byly tyto úpravy shledány jako neústavní, a proto byly s 
účinností od 3. srpna 2001 zrušeny. Od května 2002 pak vešla v platnost další novela zákona 
o ČNB (č.127/2002), která navrátila zákonnou úpravu nezávislosti ČNB do stavu před 
novelou z roku 2000. Srov.: Reytt, T.: Role centrálních bank v demokratických státech: 
problematika závislosti a nezávislosti těchto institucí. Politologická revue, Roč. 6, 2000, č. 
2, s. 3 – 28.  

 
692 Srov. část druhá § 3 oddíl A) – D). 
 
693 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. H. 

Beck, Praha 2007, s. 827 – 828. 
 

694 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 
banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 14 – 15. 
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jenom těžko uplatnitelná: zatímco moc zákonodárná vymezuje činnost centrální 

banky, centrální banka nemá žádný instrument, jak legislativu ovlivnit; moc soudní 

může rušit některá rozhodnutí centrální banky, která ovšem nedisponuje žádnými 

nástroji jak tento vliv vyrovnat. Podstatné vztahy má centrální banka pouze s mocí 

výkonnou, přičemž centrální banka a vláda se mají vzájemně vyvažovat v oblasti 

hospodářské politiky.695  

 Zřízení nezávislé centrální banky je tedy projevem emancipace určité výseče 

hospodářské politiky z působnosti vlády do působnosti na vládě nezávislé instituce. 

V případě přijetí v současnosti navrhovaných komunitárních směrnic bude Česká 

republika zavázána vyčlenit další oblasti hospodářské politiky z pravomoci vlády 

a svěřit tyto pravomoci na vládě nezávislým regulačním orgánům. (Co se týče opcí 

pro vytvoření těchto orgánů, srov. § 3). I na tyto orgány pak bude možné v zásadě 

aplikovat existující závěry týkající se postavení centrální banky v rámci českého 

ústavně-právního uspořádání, mimo jiné jejího vymezení jako správního orgánu.  

 
B)  Postavení centrální banky jako správního orgánu 

 
 Diskuse ohledně postavení České národní banky jako správního orgánu 

proběhla již v letech 1997 a 1998 na stránkách českých odborných periodik.696 

Z tohoto postavení byly dovozovány některé důležité povinnosti centrální banky 

v oblasti trestního řízení, které ovšem pro téma této studie nejsou stěžejní. Důležité 

je – jak již bylo zmíněno výše, že vymezení postavení centrální banky jako správního 

orgánu může být relevantní i pro případy zřizování dalších obdobných „nezávislých“ 

institucí, jež vykonávají moc výkonnou.697 

 Jako argumenty pro postavení České národní banky jako správního orgánu 

uvedli R. Ondruš a J. Fenyk existenci tří mocí (zákonodárné, soudní a výkonné), 

přičemž poukázali na skutečnost, že bankovní činnost nepatří ani mezi moc 

                                                 
 
695 Srov.: Ossendorf, V.: Zařazení České národní banky do systému institucí veřejné 

moci, Jurisprudence, Roč. 15, 2006, č. 8, s. 13 – 18. 
 
696 Srov.: Ondruš, R.; Fenyk, J.: Česká národní banka jako státní orgán a její 

postavení v trestním řízení, Správní právo, 1997, č. 2, s. 81 – 91; Kandráč, P.; Barák, J.: 
Česká národní banka jako ústřední banka České republiky a její postavení v trestním 
řízení, Správní právo, 1997, č. 5, s. 305 – 312; Ondruš, R.: Ještě jedno pozastavení nad 
postavením České národní banky jako státního orgánu, Správní právo, 1998, s. 1, s. 20 – 
28.  

 
697 Srov.: Tomášek, M.: Ústavní pojetí centrální banky – dynamika tvorby a výkladu 

čl. 98 Ústavy České republiky, in: Kysela, J. (Ed.): Deset let Ústavy České republiky: 
východiska, stav, perspektivy, Praha 2003, s. 373 – 380. 
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zákonodárnou, ani mezi moc soudní. Uvedení autoři dále vycházeli z postulátu, že 

vykonavatelem veřejné správy může být buď orgán státu, nebo orgán samosprávy. 

Protože Česká národní banka rozhodně není orgánem samosprávy, dovodili uvedení 

autoři, že se jedná o orgán státu. Historickým srovnáním dále autoři došli k závěru, 

že předchůdci České národní banky disponovali postavením správního orgánu buď 

přímo ze zákona, nebo jim ho přiznávala nauka, přičemž postavení centrální banky 

jako správního orgánu zdůrazňovala i důvodová správa k platné právní úpravě.698 

 Naopak P. Kandráč a J. Barák uvedeným argumentům oponovali poukazem na 

skutečnost, že čl. 98 odst. 1 Ústavy je zařazen mimo hlavu třetí upravující moc 

výkonnou. Dále bylo argumentováno tím, že Česká národní banka je podle § 9 odst. 1 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance při zabezpečování svého hlavního cíle 

nezávislá na pokynech vlády, že zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředných orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon) Českou 

národní banku neuvádí a že § 1 odst. 3 uvedeného zákona uvádí pouze, že „České 

národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem a zvláštními právními předpisy“. Posléze uvedení autoři dále 

poukázali na skutečnost, že Česká narodní banka hospodaří nezávisle na statním 

rozpočtu.699 

 Vyústěním nastíněné diskuse je v současnosti konstatování, že centrální banka 

do klasického systému dělby státní moci nezapadá, ani zapadat nemůže „protože se 

nepodílí na výkonu státní moci, ale vykonává část veřejné moci jako instituce od 

státu (a státních orgánů) odlišná, byť je ústavodárcem založená a státem 

zřizovaná.“700 Co se týče právní povahy České národní banky, je zapotřebí poukázat 

na skutečnost, že ČNB není akciovou společností ani není orgánem státu, ale 

„veřejnoprávním subjektem“ od státu odlišným.701 Dle literatury lze mít za to, že 

Česká národní banka vykazuje některé znaky veřejného ústavu, jenž jako „ústřední 

banka státu“ vykonává část z tzv. ostatní veřejné správy „z pověření státu“ 

                                                 
 
698 Srov.: Ondruš, R.; Fenyk, J.: Česká národní banka jako státní orgán a její 

postavení v trestním řízení, Správní právo, 1997, č. 2, s. 81 – 91. 
 
699 Srov.: Kandráč, P.; Barák, J.: Česká národní banka jako ústřední banka České 

republiky a její postavení v trestním řízení, Správní právo, 1997, č. 5, s. 305 – 312 
 
700 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. H. 

Beck, Praha 2007, s. 827 – 828. 
 

701 Srov.: Ondruš, R., Fenyk, J.: Česká národní banka jako státní orgán a její 
postavení v trestním řízení, Správní právo, Roč. 30, 1997, č. 2, s. 81 – 88.  

 



 226

(ústavodárce).702 Takové pojetí je v souladu s existující judikaturou Ústavního 

soudu, podle kterého je veřejnou mocí taková moc, která autoritativně rozhoduje 

o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, 

o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není 

v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu 

nezávisí na vůli subjektu. Institut „veřejné moci“ je vnímán jako institut zahrnující 

přímou „moc státní“ a dále zbývající „veřejnou moc.“703 Státní mocí disponuje sám 

stát a zabezpečuje ji prostřednictvím svého zvláštního aparátu. Tzv. zbývající veřejná 

moc je v příslušném rozsahu svěřena subjektům nestátního charakteru ke správě 

veřejných záležitostí, je od státní moci v jistém smyslu odvozena a nemůže s ní být 

v rozporu. „Toto rozšiřování počtu „pilířů státní moci“ je přirozené, a proto 

neobstojí protiargumenty založené na srovnávání se staršími „klasickými“ 

ústavami, ve kterých se o nezávislé bance nepíše prostě proto, že ekonomická teorie 

v době, kdy byly přijímány, ještě dostatečně nepopsala nebezpečí monetárních 

manipulací exekutivou. Toto rozšiřování a změny konstitucionability (potřeby 

a vhodnosti regulace ústavními předpisy) pokračuje s ekonomickým 

a technologickým vývojem.“704 

 Centrální banka je dle tohoto pojetí vykonavatelem této „zbývající veřejné 

moci“ a zároveň „jiným orgánem“ ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád.705 706 K tomuto pojetí je možné se přiklonit a v případě zřizování jiných 

na vládě nezávislých institucí nadaných veřejnou mocí je jej možné cum grano salis 

aplikovat i na tyto „nezávislé“ instituce.  

 

C)  Mechanismy zabezpečení politické nezávislosti České národní 

banky 

 
 Politická nezávist centrální banky je v české právním řádu zabezpečena 

několika – již výše v obecné rovině nastíněnými – mechanismy.707 V souladu 

                                                 
702 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. 

H. Beck, Praha 2007, s. 823. 
 

703 Srov.: II. ÚS 75/93 a I. ÚS 41/98.  
 
704 Nález č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č. 278/2001 Sb. a oprava č. 96/2002 Sb.).   
 
705 Srov.: Vedral, J.: K rozsahu a působnosti nového správního řádu, in: Vopálka, V. 

(Ed.): Nový správní řád, ASPI, Praha 2005, s. 27 – 28.  
 
706 Ve stejném smyslu také: Ossendorf, V.: Zařazení České národní banky do systému 

institucí veřejné moci, Jurisprudence, Roč. 15, 2008, č. 8, s. 15.  
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s existující literaturou708 a rozhodovací činností Ústavního soudu709 je možné i ve 

stávající české právní úpravě identifikovat následující prvky politické nezávislosti 

centrální banky a mechanismy, které tyto prvky garantují: 

• Institucionální nezávislost je garantována prostřednictvím zákazu orgánům 

centrální banky požadovat nebo přijímat pokyny od orgánů veřejné moci (prezidenta 

republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného 

subjektu).710 V české právním řádu tedy není explicitně deklarována tzv. pasivní 

stránka institucionální nezávislosti (tj. zákaz udělovat pokyny centrální bance ze 

strany orgánů moci výkonné), přičemž tento nedostatek je ovšem via facti 

neutralizován výše uvedeným explicitním zákazem tyto pokyny přijímat. Dle 

stávající interpretace se zde nejedná pouze o přímé udílení pokynů, ale též o snahu 

rušit, nebo měnit rozhodnutí orgánů centrální banky, jakož i o snahu o revizi 

vydaných rozhodnutí. Za požadování pokynů se považuje také takový postup 

guvernéra centrální banky, kdy by rozhodnutí centrální banky vyplývající z jejích 

základních úkolů konzultoval s politickými orgány.711  

• Garance institucionální nezávislosti centrální banky ovšem nemá za následek, 

že mechanismy interakce mezi vládou a centrální bankou absentují.712 Právní úprava 

stanovuje, že Česká národní banka a vláda se vzájemně informují o zásadách 

a opatřeních měnové a hospodářské politiky.713 Česká národní banka dále zaujímá 

stanoviska k návrhům, předkládaným k projednání vládě, které se dotýkají její 

působnosti a „plní poradní funkce“ vůči vládě v záležitostech měnově-politické 

povahy a finančního trhu.714 Operativní zajištění uvedených vazeb je zabezpečeno 

tím, že ministr financí, anebo jiný pověřený člen vlády je oprávněn zúčastnit se (s 

hlasem poradním a s oprávněním předkládat návrhy k projednání) zasedání 

                                                                                                                                                                         
707 Srov. část druhá § 3 oddíl C). 
 
708 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 22 – 37.  
 
709 Nález č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č. 278/2001 Sb. a oprava č. 96/2002 Sb.).   

 
710 Srov.: § 9 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  

 
711 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 23 – 24.  
 
712 Srov.: Pavlíček, V.: K ústavnímu postavení bankovní rady České národní banky, 

Parlamentní zpravodaj, 2001, č. 1, s. 17 – 18.  
 
713 Srov.: § 9 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
714 Srov.: § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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bankovní rady. A vice versa přísluší guvernérovi centrální banky, resp. pověřenému 

viceguvernérovi oprávnění účastnit se s poradním hlasem schůze vlády.715 Centrální 

banka dále předkládá vládě návrhy zákonných právních úprav v oblasti měny, 

peněžního oběhu, peněžního trhu, platebního styku a zákonných úprav týkajících se 

působnosti a postavení ústřední banky státu. Česká národní banka spolu s 

Ministerstvem financí předkládá vládě návrhy zákonných úprav devizového 

hospodářství a regulace vydávání elektronických peněz.716 

• Osobní (personální) nezávislost je garantována prostřednictvím ustanovení 

týkajících se jmenování a trvání funkčního období členů bankovní rady. Členové 

bankovní rady jsou jmenováni na 6 let, nikdo nesmí tuto funkci zastávat více než 

dvakrát.717 Se členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance 

zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních 

orgánech jiných bank a podnikatelských subjektů a výkon samostatné výdělečné 

činnosti s výjimkou činnosti vědecké, literární, umělecké  a publicistické 

a s výjimkou správy vlastního majetku. Členství v radě je dále neslučitelné 

s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti 

a členstvím v bankovní radě. Na členy bankovní rady se vztahuje zákon o střetu 

zájmů, který je řadí mezi veřejné funkcionáře. Funkce člena bankovní rady zaniká 

uplynutím funkčního období nebo z důvodu odvolání z funkce anebo rezignace 

z funkce. Personální nezávislost členů bankovní rady je v českém právním řádu 

garantována striktním vymezením důvodů, kvůli kterým je možné členy bankovní 

rady před uplynutím jejich řádného funkčního období odvolat. Prezident republiky 

odvolá člena bankovní rady při porušení ustanovení o neslučitelnosti funkce, při 

pozbytí bezúhonnosti, nebo v případě, že byl člen bankovní rady zbaven způsobilosti 

k právním úkonům, nebo byla-li tato způsobilost omezena.718 Prezident republiky 

může člena bankovní rady odvolat v případě, nevykonává-li funkci po dobu delší než 

6 měsíců.719 Zvláštní pravidla platí pro odvolání guvernéra České národní banky. 

Prezident republiky guvernéra České národní banky odvolá, jestliže již nesplňuje 

podmínky požadované pro výkon funkce, nebo „dopustil-li se vážného pochybení.“ 

Prezident republiky dále guvernéra centrální banky může odvolat, nevykonává-li 

funkci po dobu delší než 6 měsíců. Rozhodnutí prezidenta o odvolání člena bankovní 

rady (včetně guvernéra) je přezkoumatelné ve správním soudnictví, příp. v řízení 

před Ústavním soudem.  

                                                 
715 Srov.: § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
716 Srov.: § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

 
717 Srov.: § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
 
718 Srov.: § 6 odst. 10 a 11 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
719 Srov.: § 6 odst. 12 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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• Finanční (rozpočtová) nezávislost je garantována tím, že centrální banka 

disponuje vlastním rozpočtem. Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu 

schváleného bankovní radou,720 který je členěn tak, aby byly zřejmé výdaje na 

pořízení majetku a výdaje na provoz.721 Centrální banka je povinna po skončení 

hospodářského roku zpracovat účetní uzávěrku a nechat ji ověřit externím 

auditorem. Z té pak vychází roční zpráva o výsledku hospodaření, která je nejpozději 

do 3 měsíců po skončení kalendářního roku předkládána k projednání Poslanecké 

sněmovně (k problematice vztahu České národní banky k Poslanecké sněmovně 

srov. dále sub D).722  

 
D)  Vztahy centrální banky k institucím moci legislativní a soudní  

 
 Vzhledem ke garanci politické nezávislosti centrální banky (tj. její nezávislosti 

na orgánech moci výkonné, přičemž vztah centrální banky k vládě je označován jako 

recipročně informativní a poradní723), je pro její nezávislé postavení relevantní 

i vymezení jejího vztahu k jiným státním orgánům: k orgánům moci zákonodárné 

(legislativní) a soudní.  

 Pokud jde o vztah České národní banky k Parlamentu, zákon č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance stanovuje, že centrální banka státu je povinna podávat 

Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém 

vývoji, na základě usnesení Poslanecké sněmovny je Česká národní banka dále 

povinna předložit do 30 dnů mimořádnou zprávu o měnovém vývoji.724 Zprávu 

předkládá guvernér České národní banky, který je oprávněn v tomto případě 

účastnit se schůze Poslanecké sněmovny a musí mu být uděleno slovo. Poslanecká 

sněmovna zprávu o měnovém vývoji neschvaluje: může ji vzít na vědomí, nebo si 

může vyžádat její doplnění a vzít ji na vědomí poté.725 Kromě zprávy o měnovém 

vývoji předkládá Česká národní banka Poslanecké sněmovně jedenkrát ročně 

k informaci zprávu o finanční stabilitě726 a nejpozději do 30. června následujícího 

                                                 
 
720 Srov.: § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
721 Srov.: § 47 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

 
722 Srov.: § 47 odst. 3 - 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
723 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 830 – 831. 
 

724 Srov.: § 3 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
725 Srov.: § 3 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
726 Srov.: § 3 a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci zprávu o výkonu 

dohledu nad finančním trhem.727 Vzhledem k nastíněné právní úpravě bylo 

v literatuře konstatováno, že Česká národní banka má ve vztahu k orgánům moci 

zákodárné pouze (nesankcionované) informační povinnosti. Jedná se v zásadě 

o vazbu jednostranou.728 Uvedené konstatování ovšem nedevalvuje skutečnost, že 

nastíněné informační povinnosti centrální banky vůči legistativě jsou ve své podstatě 

formou kontroly na vládě nezávislé centrální banky.729  

 Co se týče vztahu České národní banky k moci soudní, přichází v úvahu soudní 

přezkum rozhodnutí centrální banky o žádostech o udělení licencí, povolení 

a předchozích souhlasů podle zvláštních předpisů730 a rozhodnutí ve věcech 

správních deliktů.731 Soudně přezkoumatelná jsou teprve rozhodnutí bankovní rady 

jako orgánu, který rozhoduje o rozkladu.732 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

o kasační stížnosti bude eventuálně možné napadnout ústavní stížností u Ústavního 

soudu. 

 Pro úplnost výčtu vztahů centrální banky státu k jiným orgánům státu je 

zapotřebí poukázat na kontrolní pravomoc, kterou vůči České národní bance 

disponuje Nejvyšší kontrolní úřad.733 Právní úprava dále stanovuje, že Česká národní 

banka je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji 

veřejnost.734 V posléze uvedeném případě se ovšem nejedná o mechanismus 

odpovědnosti, resp. kontroly centrální banky, ale o zabezpečení transparence 

činnosti centrální banky.735 

 

                                                 
727 Srov.: § 45 b zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
728 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. H. 

Beck, Praha 2007, s. 830 – 831. 
 

729 Srov.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 
odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 178 – 179.  

 
730 Srov.: § 44 odst. 2 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
731 Srov.: § 44 odst. 2 písm. d);  § 46a – 46f zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
732 Srov.: § 5 odst. 2 písm. h) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
733 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. H. 

Beck, Praha 2007, s. 823 – 824. 
 
734  Srov.: § 3 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

 
735 Srov.: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza nezávislosti a 

odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 178 – 179.  
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E)  Shrnutí  

 
 V české odborné literatuře i v judikatuře Ústavního soudu jsou přijímány 

ekonomické teorie, podle kterých má být rozhodování v oblasti monetární politiky 

odstíněno od politických cyklů. Postulát, že monetární politika by neměla být 

v rukou vlády jako centra politické moci je dnes v českém prostředí v zásadě 

akceptován a své právní zakotvení našel ve specifickém ústavně-právním zakotvení 

nezávislého postavení České národní banky.  

 Centrální bance státu je v českém právním řádu garantována nezávislost 

prostřednictvím mechanismů institucionální (zákaz požadovat nebo přijímat pokyny 

od orgánů veřejné moci), personální (poměrně dlouhé funkční období členů 

bankovní rady,  možnost odvolání členů bankovní rady pouze za striktně 

vymezených podmínek) a finanční (hospodaření na základě vlastního, bankovní 

radou schvalovaného rozpočtu) povahy. Vztah centrální banky státu vůči vládě má 

recipročně informativní a poradní povahu. Vztah centrální banky vůči legislativě má 

povahu jednotranně informativní. Rozhodnutí centrální banky jsou přezkoumatelná 

ve správním soudnictví a eventuálně také v řízení před Ústavním soudem.  

 Co se týče právní povahy České národní banky, existuje v české právní vědě 

konsenzus ohledně konstatování, že centrální banka státu je veřejnoprávním 

subjektem od státu odlišným (tj. disponujícím vlastní právní subjektivitou), tj. že se 

nejedná o orgán státu, ale o vykonavatele veřejné moci odlišného od státních orgánů, 

ovšem disponujícího postavením správního orgánu. Specifické postavení centrální 

banky státu je v literatuře736 označováno jako projev skutečnosti, že klasická 

konstrukce dělení na tři moci (moc zákonodárnou, výkonnou a soudní) je překonána 

a že v oblasti výkonu moci veřejné nemusí působit pouze orgány státu, resp. orgány 

samosprávy, ale i jiné právem aprobované subjekty.  

 
§  3.   MOŽNOSTI A LIMITY PRO IMPLEMENTACI NAVRHOVANÝCH 
SMĚRNIC 

 
 V souvislosti s aktuálními návrhy Evropské komise ohledně směrnic v oblasti 

liberalizace trhů s elektrickou energií, zemním plynem a v oblasti elektronických 

komunikací je zapotřebí uvést, že požadavky těchto předpisů implikují pro výstavbu 

orgánů české veřejné správy další posun. Posun zejména v tom smyslu, že požadavky 

nezávislosti regulačních orgánů v uvedených odvětvích, které byly doposud 

diskutovány povětšinou v ekonomické rovině,737 budou v případě přijetí 

                                                 
 
736 Srov.: Tomášek, M.: Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální 

banky, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Roč. 48, 2002, č. 1, s. 14 – 15. 
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navrhovaných směrnic právně zakotveny na úrovni komunitárního práva a pro 

členské státy Společenství, a tedy i pro Českou republiku, tím vznikne povinnost 

implementovat tyto požadavky do národního právního řádu. Ekonomické postuláty 

ohledně nezávislého postavení regulačních orgánů tak – stejně jako je tomu 

v případě odůvodnění (politicky) nezávislého postavení centrálních bank – se 

v případě implementace výše zmíněných požadavků komunitárního práva ohledně 

nezávislosti regulačních orgánů stanou zároveň relevantními pro (teleologický) 

výklad některých pojmů v zákonné úpravě.738  Následkem této implementace bude 

mimo jiné to, že status politické nezávislosti bude garantován – vedle České národní 

banky – dalším správním orgánům. Cílem této pasáže je nastínit výchozí stav, tj. 

existující právní úpravu, dále identifikovat obligatorní požadavky, které bude muset 

Česká republika v případě přijetí navrhovaných směrnic implementovat do 

národního právního řádu, a konečně nastínit opce, které mohou – i vzhledem 

k modelům uplatňovaným v zahraničí – k úspěšné implementaci těchto směrnic 

sloužit.  

Předmětem analýzy budou požadavky nezávislosti národních regulačních 

orgánů, obsažené v návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

mění směrnice 2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou 

energií739 a v návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 

plynem.740 Závěry této analýzy je ovšem v zásadě možné aplikovat i na 

problematiku požadavků nezávislosti v návrhu směrnice Evropského parlamentu 

a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro 

sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím 

elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení 

a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.741  

Předkládaná práce byla dokončena s ohledem na právní stav k 31. 12. 2008. 

Je ovšem zapotřebí poukázat na skutečnost, že v prvním půlletí r. 2009 bude 

probíhat legislativní proces novelizace zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
                                                                                                                                                                         

737 Např.: Kacvinský, P.; Fürstová, J.: Má být zřízen nezávislý regulátor pro 
energetiku? Ekonom, Roč. 42, 1998, č. 10, s. 34.  

 
738 V souvislosti s interpretací právního rámce nezávislosti centrální banky na nutnost 

analýzy ekonomických postulátů poukázal Jan Filip ve své stati: Jmenování guvernéra ČNB 
jako ústavní problém, Časopis pro právní vědu a praxi, Roč. VIII., 2008, č. 4, s. 404.  
 

739 KOM(2007) 528 final; 2007/0195 (COD).  
 

740 KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD). 
 
741 KOM(2007) 697 final; 2007/0247 (COD). 
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podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), přičemž vládní návrh počítá také s novým § 17 b tohto 

zákona.742 V okamžiku odevzdání této práce není osud této legislativní iniciativy 

                                                 
742 Srov. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) (sněmovní tisk č. 566/2008, V. volebné období).    
Vládní návrh obsahuje nasledující ustanovení:  
(1) Orgány Energetického regulačního úřadu jsou 

a) předseda,  
b) Rada.  

(2) V čele Energetického regulačního úřadu je předseda. Předseda  
a) řídí Energetický regulační úřad, 
b) jedná jménem Energetického regulačního úřadu navenek, 
c) je předsedou Rady, svolává a řídí její jednání,  
d) vykonává rozhodnutí Rady,  
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Energetického regulačního 
úřadu v prvním stupni. 

(3) Rada  
a) schvaluje jednací řád Rady, 
b) schvaluje plán činnosti Energetického regulačního úřadu, 
c) volí ze svých členů člena Rady, který svolává a řídí jednání Rady v případě 
dlouhodobé nepřítomnosti předsedy nebo v době, kdy není funkce předsedy obsazena, 
d) schvaluje návrh zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření Energetického regulačního 
úřadu, 
e) schvaluje cenová rozhodnutí, 
f) schvaluje prováděcí právní předpisy,  
g) schvaluje zásady cenové regulace v energetice, 
h) vyjadřuje se k dalším věcem, jejichž projednání v Radě navrhne předseda. 

(4) Rada se skládá z předsedy a 4 členů. Předsedu a ostatní členy Rady jmenuje vláda. 
Členství v Radě je veřejnou funkcí. Funkční období předsedy a ostatních členů Rady je 5 let. 
Každý rok je jmenován 1 člen Rady. Nikdo nemůže být jmenován více než dvakrát za sebou.  
(5) Člen Rady má právo požadovat od Energetického regulačního úřadu veškeré informace o 
záležitostech, o nichž je oprávněna jednat a rozhodovat Rada. 
(6) Rada rozhoduje hlasováním. Rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech jejích členů. Rozhodnutí Rady je přijato většinou hlasů přítomných členů 
Rady, hlasuje-li pro návrh předseda Rady; jinak hlasy všech ostatních členů Rady. 
(7) Členem Rady může být jmenován jen občan České republiky, který  

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 
b) má ukončené vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického nebo právnického 
směru, 
c) má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídící nebo 
vedoucí funkci,  
d) je bezúhonný; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl 
pravomocně odsouzen pro  
1. úmyslný trestný čin, nebo 
2. nedbalostní trestný čin, jestliže jeho skutková podstata souvisí s výkonem veřejné 
funkce, 
pokud jeho odsouzení pro trestný čin nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu 
hledí, jako by nebyl odsouzen,  
e) nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce člena Rady. 

(8) Funkce člena Rady je neslučitelná s funkcí poslance, senátora, soudce, státního zástupce, 
člena vlády nebo jinou funkcí ve veřejné správě nebo s členstvím v politické straně nebo 
politickém hnutí. Člen Rady dále nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou 
podnikatelskou činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání držitele licence nebo jiné 
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možné anticipovat, stejně jako možné následné změny v právní úpravě. V každém 

případě bude nutné následující stať v budoucnu číst s ohledem na výsledek 

legislativních procesů v průběhu r. 2009.  

 
A)  Stávající právní úprava postavení Energetického regulačního 

úřadu 
 

 Orgánem, který je příslušný pro výkon státní správy v energetických odvětvích, 

je Energetický regulační úřad (ERÚ). Byl zřízen na základě zákona č. 458/2000 Sb., 

                                                                                                                                                                         
osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby ani 
poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence 
nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. Člen Rady nesmí zastávat jinou placenou 
funkci, být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu ani vykonávat jinou 
výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, 
literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo 
neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Energetického regulačního úřadu.  
(9) Funkce člena Rady zaniká  

a) uplynutím funkčního období,  
b) vzdáním se funkce, 
c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,  
d) dnem, kdy se člen Rady ujal funkce nebo zahájil výkon činnosti, která je podle 

odstavce 8 neslučitelná s členstvím v Radě, 
e) dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům 

nebo rozsudku soudu, kterým byl odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v 
odstavci 7 písm. d), nebo 

f) odvoláním z funkce. 
(10) Člena Rady vláda odvolá pouze v případě, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 
měsíců nebo narušil-li závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost Energetického 
regulačního úřadu.  
(11) V případě zániku funkce člena Rady před uplynutím funkčního období jmenuje vláda 
nového člena Rady na zbývající část funkčního období. V případě zániku funkce člena Rady, 
který je předsedou, před uplynutím funkčního období jmenuje vláda předsedou nového 
člena Rady nebo některého z členů Rady na zbývající část funkčního období. 
(12) Člen Rady po dobu 1 roku od zániku funkce nesmí být držitelem licence nebo vykonávat 
jinou podnikatelskou činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání držitele licence 
nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby, 
poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence 
nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky ani být v pracovním poměru nebo jiném 
pracovněprávním vztahu k držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. 
V případě porušení zákazu podle předchozí věty je ten, kdo zákaz porušil, povinen uhradit 
Energetickému regulačnímu úřadu dvojnásobek poskytnutého odchodného nebo pokud mu 
odchodné nebylo poskytnuto, pak šestinásobek měsíčního platu, který mu náležel v době 
zániku funkce. 
(13) Předseda má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident 
Nejvyššího kontrolního úřadu. Ostatní členové Rady mají nárok na plat jako člen Nejvyššího 
kontrolního úřadu. Předseda a ostatní členové Rady mají po zániku funkce nárok na 
odchodné ve výši šestinásobku měsíčního platu, který jim náležel v době zániku funkce. 
Odchodné je splatné ke dni zániku funkce. Nárok na odchodné nevzniká, pokud byl předseda 
nebo jiný člen Rady odvolán z důvodu závažného narušení nestrannosti nebo nezávislosti 
Energetického regulačního úřadu nebo v případě byl-li po uplynutí funkčního období znovu 
jmenován členem Rady. 
 



 235

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

(energetický zákon) s účinností od 1. ledna 2001. Energetický regulační úřad 

vykonává pravomoce v souladu s požadavky stávajících předpisů komunitárního 

práva, tj. směrnice č. 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s 

elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES, a směrnice č. 2003/55/ES o společných 

pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES.743 

 Energetický regulační úřad je ústředním orgánem státní správy ve smyslu § 2 

odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky. Není tedy podřízen žádnému z ministerstev, podle ústavně-

právního vymezení je ovšem podřízen vládě, která je vrcholným orgánem moci 

výkonné.  

 Co se týče organizační výstavby Energetického regulační úřadu a jeho vztahů 

k dalším orgánům státní správy, obsahuje platná právní úprava následující 

ustanovení:   

• Energetický regulační úřad je správní úřad pro výkon regulace744 se 

samostatnou kapitolou státního rozpočtu České republiky.745  

• Energetický regulační úřad řídí předseda, kterého na dobu 5 let jmenuje  a  

odvolává  vláda. Předseda regulačního úřadu je zaměstnancem tohoto úřadu.746 747 

                                                 
743 K vymezení pravomocí Energetického regulačního úřadu srov. § 17 odst. 3 zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon): 

 (3) V působnosti Energetického regulačního úřadu je podpora hospodářské soutěže, 
podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů 
v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení 
všech přiměřených požadavků na dodávku energií. Energetický regulační úřad vykonává 
působnost regulačního úřadu podle nařízení o podmínkách přístupu k síti pro přeshraniční 
výměny elektřiny (dále jen "Nařízení"). 

 
744 K vymezení pravomocí pojmu „regulace“ srov. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon): 

„nediskriminační  regulací (se rozumí – pozn. autora)  organizace  podnikání  
v energetických odvětvích při zachování funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb 
spotřebitelů  a  zájmů  držitelů  licencí  a  zajišťování spolehlivých, bezpečných  a  stabilních 
dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za přijatelné ceny.“ 

 
745 Srov. § 17 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 
746 Srov. § 17 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 
747 Srov. také výše pozn. č. 742.  
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• Předseda Energetického regulačního úřadu může být vládou odvolán před  

uplynutím  doby, na kterou byl jmenován, pouze v případě nemoci trvale 

znemožňující vykonávání  jeho  úkolů,  hrubého  porušení  jeho povinností, na 

základě pravomocného rozsudku soudu o spáchání trestného činu, nebo vzdá-li se 

funkce.748 749 

• Energetický regulační úřad předkládá jednou ročně zprávu o své činnosti a 

zprávu o hospodaření vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu.750 

 V souvislosti s nastíněnou stávající právní úpravou postavení a organizace 

Energetického regulačního úřadu je možné konstatovat, že konstrukce tohoto 

právního orgánu vykazuje určité znaky, které byly výše označeny jako relativní 

nezávislost. Těmi jsou stanovení relativně dlouhé délky funkčního období a rigidní 

pravidla pro odvolání předsedy z funkce, která mají za cíl zamezit personální 

vázanost jeho osoby na mechanismech politického cyklu a garantovat relativní 

nezávislost rozhodování na změnách exekutivy.751   

                                                 
748 Srov. § 17 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 
749 Srov. také výše pozn. č. 742. 
 
750 Srov. § 17 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 
751 Srov. znění důvodové zprávy k návrhu zákona, parlamentní tisk č. 535/2000, III. 

volební období:  
„Předseda regulačního úřadu musí mít vysokou společenskou prestiž a nesmí s ním být 

spojeno žádné potenciální riziko konfliktu zájmů. Z tohoto důvodu je zapotřebí stanovit 
přísná pravidla s cílem zajistit, 1) aby nedocházelo ke konfliktům zájmů a 2) aby kvalifikace 
předsedy regulačního úřadu byla dostačující pro výkon takovéhoto úřadu.  

Pevně stanovené funkční období: 
Pevně stanovené termíny funkčního období jsou navrhovány proto, že činí předsedu 

regulačního úřadu méně zranitelným vůči politickým tlakům, a posilují tak nezávislost 
regulačního úřadu. Pevně stanovené funkční období předsedy regulačního úřadu se navrhuje 
v délce 5 let. Stejnou délku má funkční období členů energetických regulačních orgánů 
v Polsku a Velké Británii.  Ve Španělsku je funkční období delší – 6 let a v Itálii 7 let.  

Odvolání z funkce: 
Míra snadnosti nebo obtížnosti, s jakou je vláda schopna odvolat předsedu regulačního 

úřadu,  je  jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících nezávislost  regulačního orgánu.  
Pokud by vláda mohla odvolat předsedu regulačního úřadu jenom  proto, že se jí nelíbí jedno 
z jeho rozhodnutí, pak by zde bylo nebezpečí, že členové budou cítit, že na ně vláda vyvíjí tlak 
a nebudou skutečně nezávislí. 

Přístup, který je zde navržen, předpokládá jmenování předsedy regulačního úřadu na 
pevně stanovené funkční období pěti let a možnost jejich odvolání před uplynutím tohoto 
funkčního období  je předmětem jasně stanovených podmínek, které se vztahují ke 
způsobilosti člena regulačního úřadu, vykonávat svůj úřad.“ 
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 Jakékoliv explicitní vyjádření toho, co by mohlo být označeno za garanci 

politické nezávislosti – tak jak je tomu v případě České národní banky – ovšem 

v právní úpravě postavení Energetického regulačního orgánu absentuje.752 Z toho je 

možné dovozovat, že i přes specifickou právní úpravu jmenování a odvolávání 

předsedy orgánu je ERÚ součástí hierarchicky organizované struktury veřejné správy 

se všemi důsledky z toho plynoucími. O politické nezávislosti Energetického 

regulačního úřadu tedy za současné právní úpravy není možné mluvit.  

 Naopak funkční nezávislost, tj. objektivnost, nestrannost a nepodjatost 

rozhodování, je zabezpečena jednak právní úpravou v zákoně č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, jednak zakotvením pravidel pro vyloučení z projednávání 

a rozhodování věci v obecné úpravě správního řízení v zákoně č. 500/2004 Sb., 

správní řád.753 V tzv. sporných řízeních754 rozhoduje Energetický regulační úřad 

                                                                                                                                                                         
 
752 Srov. také výše pozn. č. 742.  
 
753 Srov.: § 14 odst. 1 – 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
(1) Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu 

(dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k 
věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze 
pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by 
mohla výsledek řízení ovlivnit. 

(2) Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K 
námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale 
bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením 
služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen 
"představený"). 

(3) Úřední osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena, je 
povinna o nich bezodkladně uvědomit svého představeného. Do doby, než představený 
posoudí, zda je úřední osoba vyloučena, a provede potřebné úkony, může tato osoba 
provádět jen takové úkony, které nesnesou odkladu. 

(4) Představený úřední osoby, která je vyloučena, za ni bezodkladně určí jinou úřední 
osobu, která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti. Usnesení o tom se pouze 
poznamená do spisu. Nelze-li určit nikoho jiného, bezodkladně o tom uvědomí nadřízený 
správní orgán a spolu s tím mu předá spis. Nadřízený správní orgán postupuje podle § 131 
odst. 4. 

(5) Vyloučena je též ta úřední osoba, která se účastnila řízení v téže věci na jiném 
stupni. Důvodem vyloučení není účast na úkonech před zahájením řízení nebo na výkonu 
kontroly prováděné podle zvláštního zákona. 

(6) Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí pro vedoucí ústředních správních 
úřadů a státní tajemníky. 

(7) Ustanovení odstavců 1 až 4 se obdobně užijí pro znalce a tlumočníky. 
 
754 Srov. § 17 odst. 8 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
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navíc de facto v pozici soudu (in loco fori) o sporech soukromého práva, které byly 

zákonodárcem z důvodu jejich odborové specifičnosti a náročnosti na posuzování. 

Jinak se uvedené spory co do kvality právních vztahů vlastně neliší od těch, které 

zákony ponechaly v kompetenci soudů.755 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě přijetí aktuálně navrhovaných 

směrnic v oblasti liberalizace energetiky, bude Česká republika zavázána 

implementovat v těchto předpisech uvedené požadavky týkající se nezávislosti 

vnitrostátního regulačního orgánu do českého právního řádu. Následující oddíly se 

budou věnovat identifikaci klíčových požadavků, které budou v případě přijetí 

směrnic tzv. třetího liberalizačního balíčku pro český právní řád relevantní a dále 

nástinu opcí pro implementaci těchto požadavků, a to i vzhledem na již existující 

modely v zahraničních právních úpravách.  

 

B)  Obligatorní požadavky ohledně nezávislého postavení ERÚ 
v navrhovaných směrnicích 
 
 Již výše byly nastíněny požadavky, které existující návrhy směrnic pro oblast 

liberalizace energetiky, které jsou součástí tzv. třetího liberalizačního balíčku ze dne 

19. 9. 2007 obsahují.756 757 758 Pro rekapitulaci je možné tyto požadavky na tomto 

místě uvést, a to s komentářem ohledně existující právní úpravy v České republice: 

 

                                                 
755 „Na skutečnost, že zákon svěří rozhodování o věci soukromého práva správnímu 

orgánu … nelze nahlížet „eo ipso“ negativně. Právě naopak: přenesení dosavadní soudní 
agendy ke správním orgánům změnou zákonných kompetencí je často velmi účinný 
prostředek, jak soudy obřemenit. Jsou-li přitom respektována určitá pravidla (například, 
že by mělo jít o agendy četné a soudy výrazně zatěžující, agendy náročné na speciální 
neprávní znalosti, o věci skutkově a právně co možná homogenní atd.)., lze od takového 
posunu pravomoci soudů ke správním orgánům očekávat pozitivní přínos ve zrychlení 
řízení a v jeho zjednodušení.“ Srov.: Bureš, J.; Drápal, L.; Krčmář, Z.; Mazanec, M.: 
Občanský soudní řád. Komentář. I. díl (§ 1 až 200). 6. vydání. C.H.Beck, Praha 2003, s. 
1106. 

 
756 Srov. část čtvrtá § 4 oddíly A) a C).  

 
757 Čl. 22a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, KOM (2007) 528 
final; 2007/0195 (COD). 

 
758 Čl. 24a směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 

2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, KOM(2007) 529 
final; 2007/0196 (COD). 
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a)  Každý členský stát určí jediný vnitrostátní regulační orgán.  

 
 Je možné konstatovat, že tento požadavek navrhovaných směrnic je 

v současnosti v České republice splněn. Požadavek ustanovit „jeden nebo více 

příslušných subjektů s funkcí regulačních orgánů“ obsahovaly již směrnice č. 

2003/54/ES759 a 2003/55/ES.760 Ačkoliv česká verze směrnic uvedla termín 

„subjekty“,761 byly směrnice vykládány v tom smyslu, že se má jednat o samostatné 

orgány veřejné správy, kterým měly jednotlivé členské státy přiznat ve směrnicích 

vymezené pravomoci. Již při výkladu stávajících směrnic došla zahraniční literatura 

k závěru, že se může jednat jak o orgány veřejné správy, tak o subjekty soukromého 

práva, pověřené výkonem vymezených pravomocí.762 Ratio uvedeného požadavku 

spočívá ve zřízení organizačně samostatné jednotky, která bude vykonávat pouze 

pravomoci vymezené uvedenými předpisy komunitárního práva, tj. v zásadě 

přenesení těchto pravomocí z ministerstva na jiný, samostatný orgán. Již v době 

vydání směrnic č. 2003/54/ES a č. 2003/55/ES bylo konstatováno, že uvedený 

požadavek měl do značné míry toliko harmonizační, resp. proklamativní charakter, 

protože většina členských států Společenství v r. 2003 samostatným regulačním 

orgánem disponovala.763 Výjimku představovalo Německo, ve kterém byla následně 

                                                 
759 Čl. 23 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. 

června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
96/92/ES, Úř. věstník L 175, 15. 7. 2003, s. 37.  

 
760 Čl. 25 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. 

června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 
98/30/ES, Úř. věstník L 175, 15. 7. 2003, s. 57. 

 
761 Jiná jazyková vyhotovení ekvivalent českého pojmu „subjekt“ neobsahovala. Srov. 

znění anglické („member States shall designate one or more competent bodies with the 
function of regulatory authorities”), francouzské (“les États membres désignent un ou 
plusieurs organes compétents chargés d'exercer les fonctions d'autorités de régulation”), 
německé (“die Mitgliedstaaten betrauen eine oder mehrere zuständige Stellen mit der 
Aufgabe als Regulierungsbehörde.“), ale také slovenské („členské štáty poveria jeden alebo 
viacero príslušných orgánov funkciou regulačných úradov“). 

 
762 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 

zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 
(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 
vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 
Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 39 – 40.  

 
763 Srov.: EUROELECTRIC: EURELECTRIC report on Regulatory Models in a 

Liberalised European Elektricity Market. EURELECTRIC SG Regulatory Models. Union of 

the Electricity Industry EURELECTRIC. 2004, s. 20.  
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v r. 2005 zřízena Spolková agentura pro elektrickou energii, zemní plyn, 

telekomunikace, pošty a železnice (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahn, zkráceně: Bundesnetzagentur).764 

 Změnou vůči dosavadnímu stavu je, že navrhované směrnice obsahují 

požadavek zřízení jediného vnitrostátního regulačního orgánu. Toto ustanovení se 

může dotknout těch států, ve kterých působí více regulačních orgánů pověřených 

pravomocemi vymezenými ve směrnicích. Pro právní úpravu České republiky ovšem 

tato změna nebude mít většího významu, protože pravomocemi je pověřený jediný 

orgán, tj. Energetický regulační úřad, a to jak pro regulaci v oblasti trhu s elektrickou 

energií, tak v oblasti trhu se zemním plynem.  

 
b) Členské státy musejí zaručit nezávislost regulačního orgánu a zajistit, 

aby své pravomoci vykonával nestranně a průhledně. Za tímto účelem musí 
členský stát zajistit, aby při výkonu regulačních úkolů svěřených touto směrnicí byl 
regulační orgán právně odlišen od jakéhokoli jiného veřejného či soukromého 
subjektu a byl na něm funkčně nezávislý a aby jeho zaměstnanci a osoby pověřené 
jeho řízením jednali nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech a aby nevyhledávali 
ani nepřijímali pokyny od žádných vládních ani jiných veřejných či soukromých 
subjektů. 
 
 Výše uvedená ustanovení obsahují jak požadavky nestrannosti (funkční 

nezávislosti), tak i požadavky nezávislosti politické, tj. nevázanosti pokyny vlády jako 
vrcholného orgánu moci výkonné. Požadavek nezávislosti na tržných zájmech byl 
zakotven již v existujících směrnicích č. 2003/54/ES a 2003/55/ES (požadavek 
nezávislosti na zájmech elektroenergetického a plynárenského průmyslu)765 
a v českém právním řádu jsou tyto požadavky garantovány jak prostřednictvím 
obecné právní úpravy v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,766 tak 
i prostřednictvím požadavků nestrannosti a nepodjatosti v právní úpravě správního 
řízení.  

                                                                                                                                                                         
 
764 Srov. část pátá § 4 oddíl C). 

 
765 Srov.: Ehricke, U.: Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Eine Abhandlung 

zu den Vorgaben der Vorschläge für die Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG 
(Beschleunigungsrichtlinien Elektrizität und Gas) im Hinblick auf die in diesen Richtlinien 
vorgesehen Regulierungsbehörde („Regulator“) und deren Umsetzung in das deutsche 
Recht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden 2004, s. 39 – 40.  

 
766 Předseda Energetického regulačního úřadu je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů veřejným funkcionářem.  
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 Stejně tak požadavek právního odlišení regulačního orgánu od jakéhokoliv 

jiného veřejného či soukromého subjektu767 je možné v současném právním řádu 

považovat za splněný, protože Energetický regulační úřad je právně samostatnou 

organizační jednotkou – správním orgánem. Je tedy možné konstatovat, že ani tento 

požadavek komunitárního práva nepřináší ve srovnání s existujícím stavem 

komunitárních předpisů změnu.  

 Naopak explicitní požadavek ohledně nevázanosti funkcionářů regulačního 

orgánu pokyny ze strany „vládních ani jiných veřejných či soukromých subjektů“768 

bude v případě přijetí navrhovaných směrnic nutno do českého právního řádu 

implementovat.769 Tento aspekt politické nezávislosti byl výše vymezen jako 

nezávislost institucionální. Regulačnímu orgánu má být podle navrhovaných 

směrnic garantována identická míra nezávislosti na moci výkonné (v dikci 

navrhovaných směrnic na „vládních a jiných veřejných subjektech“), jaká je podle 

současné právní úpravy garantována České národní bance.770 To bude mít za 

následek nejen nutnost explicitního vymezení tzv. negativní (a případně také 

pozitivní) stránky institucionální nezávislosti v právní úpravě postavení 

Energetického regulačního orgánu (tj. v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ale také 

nutnost emancipovat Energetický regulační úřad z režimu kompetenčního zákona, 

                                                 
767 V anglickém znění: „the regulatory authority is legally distinct and functionally 

independent from any other public or private entity,“ ve francouzském znění: „l'autorité de 
régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre 
entité publique ou privée, “ v německém znění: „dass die Regulierungsbehörde in der 
Wahrnehmung der ihr durch diese Richtlinie übertragenen Regulierungsaufgaben 
rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen öffentlichen und privaten 
Einrichtungen,“ ve slovenském znění: „ist aby bol regulačný orgán pri vykonávaní 
regulačných úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice, z hľadiska právnej 
formy oddelený a funkčne nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného 
subjektu.“ 
 

768 V anglickém znění: “shall not seek or take instructions from any government or 
other public or private entity,” ve francouzském znění: “ne sollicitent ou n’acceptent 
d'instructions d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée,” v německém 
znění: “keine Weisungen von Regierungsstellen oder anderen öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen einholen oder entgegennehmen,“ ve slovenském znění: „nepožadovali alebo 
neprijímali pokyny od žiadneho vládneho alebo iného verejného alebo súkromného 
subjektu.“ 

 
769 A to také v závislosti na osud právě probíhající novelizace energetického zákona, 

která relativní stránku politické nezávislosti správního orgánu posiluje.  
 
770 Srov. výše § 2 oddíl C) této části.  
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resp. odstranit jeho stávající vázanost usneseními vlády, resp. jinými interními 

pokyny vlády jako politického centra.   

 Explicitní zakotvení institucionální nezávislosti regulačního orgánu ovšem pro 

futuro nebude – stejně jako je tomu ve stávající právní úpravě centrální banky státu 

– bránit stanovení (recipročních) mechanismů informačního a poradního 

charakteru mezi vládou a regulačním orgánem. Analogicky k právní úpravě České 

národní banky771 se může jednat o reciproční informování o zásadách a opatřeních 

hospodářské politiky, plnění poradních funkcí, účast předsedy regulačního orgánu 

na zasedání vlády a opačně, účast příslušného ministra (ministra průmyslu 

a obchodu) na zasedání kolegiálního orgánu regulátora (pokud bude takový pro 

futuro vytvořen), předkládání návrhů zákonů atd. Uvedené mechanismy nesmějí mít 

v reálu za následek jakoukoliv míru závislosti regulačního orgánu na vládě a na jejich 

rozhodnutích politické povahy, ovšem ani garance politické nezávislosti regulačního 

orgánu by neměla mít za následek izolaci.  

 V souvislosti s výše vymezenými ústavně-právními propozicemi772 je možné se 

přiklonit k závěru, že ke zřízení na vládě nezávislého orgánu, který bude disponovat 

pravomocemi výkonné povahy, nebude zapotřebí zakotvit existenci tohoto orgánu 

v ústavě. To za předpokladu, že budou naplněny požadavky ohledně odpovědnosti 

regulačního orgánu a jeho kontroly. Vzhledem ke skutečnosti, že identické 

ekonomické postuláty, které vedly k zakotvení politické nezávislosti centrální banky 

a v současnosti k zakotvení garance politické nezávislosti energetických regulačních 

orgánů v návrzích komunitárních směrnic, mohou pro futuro vést k požadavkům 

garance politické nezávislosti regulačních orgánů i v jiných odvětvích (např. regulace 

poštovních služeb, železniční a letecké dopravy atd.), je uvedená interpretace Ústavy 

perspektivní i do budoucna, protože otevírá možnost plnit případné komunitární 

závazky České republiky v této oblasti pro futuro.  

 Stejně jako je tomu v případě centrální banky, klade se i v souvislosti s garancí 

politické nezávislosti regulačního orgánu otázka jeho politické odpovědnosti.773 

Případná implementace v současnosti navrhovaných směrnic bude mít současně za 

následek nutnost zakotvit do českého právního řádu výčet cílů, které mají národní 

regulační orgány podle navrhovaných směrnic sledovat.774 775 Stejně jako je tomu 

                                                 
771 Srov.: § 10 odst. 1 a 2; § 11 odst. 1 a 2; § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance. 
 
772 Srov. výše § 1 oddíl B) této části. 
 
773 Srov.: část druhá § 3 oddíl D).  
 
774 Srov.: Čl. 22b návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/54ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií, 
KOM(2007) 528 final; 2007/0195 (COD).  
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u právní úpravy centrální banky,776 budou i v případě přijetí navrhovaných směrnic 

v rovině zákona zakotveny cíle, jež má na vládě nezávislý regulační orgán při své 

činnosti sledovat. Navrhované komunitární směrnice tak nepředpokládají to, co bylo 

v souvislosti s analýzou nezávislého postavení centrálních bank označeno jako cílová 

nezávislost (goal independence),777 protože cíle činnosti nezávislého regulačního 

orgánu jsou explicitně stanoveny v navrhovaných právních předpisech. Regulační 

orgán by tedy měl disponovat toliko – stejně tak již v rámci analýzy nezávislého 

postavení centrálních bank vymezenou – nezávislostí instrumentální (instrumental 

independence), tj. nezávislostí ohledně stanovování nástrojů za účelem dosažení 

právem stanovených cílů.  

 V souvislosti s existujícími závěry diskuse ohledně mechanismů odpovědnosti 

centrálních bank778 je i ohledně nezávisleho postavení národních regulačních orgánů 

možné identifikovat prvky, které by pro futuro mohly vést ke zvýšení míry 

odpovědnosti těchto institucí nezávislých na politických rozhodnutích vlády. Za 

inspirativní je v této souvislosti možné považovat studii De Haana, Amtenbrinka 

a Eijffingera,779 ve které byla kvalifikována podrobná kritéria odpovědnosti 

centrálních bank. Mezi tato kritéria patří mimo jiné jasné určení cílů monetární 

politiky v legislativě, jejich jasná stratifikace a definice. Navrhované komnitární 

předpisy sice cíle činnosti politicky nezávislých regulačních orgánů stanovují, jejich 

stratifikace ovšem chybí, a klade se proto otázka, zda by její provedení v rámci 

implementačního procesu, tj. její explicitní zakotvení v právních předpisech 

nepřispělo k posílení demokratické legitimity nezávislých regulačních orgánů.  

 Dále je možné – opětovně s odkazem na stávající právní úpravu centrální banky 

v českém právu – poukázat na skutečnost, že navrhované komunitární směrnice sice 

požadují, aby národní regulační orgány nepřijímaly ani nepožadovaly pokyny ze 

strany „vládních ani jiných veřejných či soukromých subjektů“, neobsahují ovšem 

                                                                                                                                                                         
775 Stejně tak: čl. 24a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, 
KOM(2007) 529 final; 2007/0196 (COD). 

 
776 Srov.: § 2 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
 
777 Srov.: Kvizda, M.: Nezávislost vs. odpovědnost evropské centrální banky – existuje 

řešení? Politická ekonomie, Roč. 53, 2005, č. 5, s. 620.  
 
778 Srov.: část druhá § 3 oddíl D). 
 
779 De Haan, J.; Amtenbrink, F.; Eijffinger, S.: Accountability of Central Banks: 

Aspects and Quantifications. Discussion Paper No. 9854, Tilburg: Center of Economic 
Research, 1998, citováno v: Bažantová, I.; Loužek, M.: Ekonomická a právní analýza 
nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank, Politická ekonomie, Roč. 49, 2001, č. 2, s. 
183.  
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ustanovení, které by zamezovalo recipročním, anebo jednostraným mechanismům 

informační povahy ve vztahu k legislativě. Stejně jako je tomu v případě centrální 

banky, mohou být i povinnosti ohledně předkládání zpráv o výkonu svěřených úkolů 

Parlamentu (pravdidelně, anebo na vyžadání) účinným mechanismem kontroly 

nezávislého regulačního orgánu. V případě zřízení na vládě nezávislého regulačního 

orgánu proto nebude v rozporu s komunitárním právem (ve znění v současnosti 

navrhovaných směrnic) uložit tomuto orgánu za povinnost předkládat Parlamentu 

pravidelně zprávy o vývoji regulovaných odvětví a o charakteru a výsledcích činnosti 

regulačního orgánu, resp. přiznat legislativě oprávnění požadovat po regulačním 

orgánu předložení zpráv o jeho činnosti a o stavu regulovaných trhů. Stejně tak bude 

možné v zájmu zajištění transparence uložit regulačnímu orgánu za povinnost 

informovat o stavu regulovaných odvětví veřejnost.  

 
c) Za účelem ochrany nezávislosti regulačního orgánu musejí členské státy 

zajistit zejména: 

aby měl regulační orgán právní subjektivitu, rozpočtovou autonomii a 

odpovídající lidské i finanční zdroje pro výkon svých povinností; 

aby bylo jeho vedení jmenováno na pevně stanovenou dobu, kterou není 

možné prodloužit, o délce nejméně pěti let, a aby bylo možné jej z funkce odvolat 

během jeho funkčního období, pouze pokud již neplní podmínky stanovené v tomto 

článku nebo se dopustilo vážného pochybení. 

 
 Explicitní požadavek právní subjektivity správního orgánu stávající směrnice č. 

2003/54/ES780 a 2003/55/ES781 neobsahují a českému Energetickému regulačnímu 

orgánu právní řád ani subjektivitu nepřiznává. Požadavek subjektivity je přitom 

možné považovat i vzhledem ke znění jiných jazykových verzí návrhů směrnic za 

nesporný.782 K tomu je možné podotknout, že přiznání právní subjektivity 

                                                 
 

780 Čl. 23 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. 
června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 
96/92/ES, Úř. věstník L 175, 15. 7. 2003, s. 37.  
 

781 Čl. 25 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. 
června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 
98/30/ES, Úř. věstník L 175, 15. 7. 2003, s. 57. 

 
 
782 Srov. anglické („in order to protect the independence of the regulatory authority, 

Member States shall in particular ensure that the regulatory authority has legal 
personality”), francouzské („afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les 
États membres veillent notamment à ce que l'autorité de régulation soit dotée de la 
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vykonavatelům veřejné správy je charakteristické např. pro značnou část britských 

quasi-non governmental organisations783 a také pro evropské agentury.784 Právní 

subjektivitu označují někteří autoři – v české literatuře např. Irena Pelikánová – za 

jeden z  charakteristických znaků „nezávislých správních orgánů.“785 Zatímco tedy 

bylo doposud o právní subjektivitě vykonavatelů správy jako garanci jejich 

nezávislosti diskutováno spíše ve vztahu k analyzování zahraničních právních 

řádů,786 resp. vzhledem k závěrům vyslovovaným v doporučeních mezinárodních 

organizacích, jakými jsou  OECD787 nebo Světová banka, v současnosti dochází 

k posunu této diskuse do roviny prožadavků, které budou pro Českou republiku 

v případě přijetí navrhovaných směrnic závazné. 

 Pro organizační strukturu české veřejné správy je přitom charakteristické, že 

jednotlivým vykonavatelům státní správy, tj. správním orgánům, právní subjektivita 

přiznávána není. Subjektivitou disponuje stát sám jako veřejnoprávní korporace. 

Právní subjektivita je ovšem přiznána České národní bance.788 Výše nastíněný 

požadavek navrhovaných směrnic bude tedy mít v případě jejich schválení za 

následek nutnost přiznat právní subjektivitu i Energetickému regulačnímu úřadu. 

Opcím pro implementaci se bude věnovat oddíl C).  

 Navrhované směrnice stanovují i další garance ohledně nezávislého postavení 

národních regulačních orgánů, které bude Česká republika v případě přijetí těchto 

směrnic zavázána implementovat do národního právního řádu. Z dikce ustanovení 

                                                                                                                                                                         
personnalité juridique”) a německé („zur Wahrung der Unabhängigkeit der 
Regulierungsbehörde stellen die Mitgliedstaaten insbesondere sicher, dass die 
Regulierungsbehörde über Rechtspersönlichkeit verfügt“). 
 

783 Srov.: Craig, P.: Admnistrative Law, 4. Ed., London: Sweet and Maxwell, 1999, s. 
106 – 109.  

 
784 Srov.: Everson, M.: Independent Agencies, in: Winter, G. (Ed.): Sources and 

Categories of European Union Law. A Comparative and Reform Perspective, Nomos 
Verlag, Baden Baden 1996, s. 20 – 22.  

 
785 Srov.: Pelikánová, I.: Komise pro cenné papíry a nezávislé správní orgány, in IX. 

Karlovarské právnické dny. Společnost německých, českých a slovenských právníků. 
Mnichov – Praha 1999, s. 211.  
 

786 Např. slovenský Úrad pre finančný trh byl zřízen jako samostatná právnická osoba. 
Srov. dále: část pátou § 6 oddíl B) této práce.  

 
787 Srov.: OECD: OECD Country Studies: Regulatory Reform in Electricity, Gas, Road 

and Rail Freight 2001, OECD, Paris 2001, sub 2. 6.  
 

788 Srov.: § 1 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
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(zejména z použití slova “zejména”) je možné dovozovat, že návrhy směrnic 

předkládají toliko demonstrativní výčet mechanismů, které mají za cíl zabezpečit 

nezávislé postavení regulačních orgánů. Stejně jako tomu bylo doposud v případě 

požadavků funkční nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů,789 stanovují i 

aktuální návrhy směrnic pouze minimální standard zabezpečení nezávislého 

postavení. Členské státy proto mohou v zájmu garance nezávislého postavení 

vnitrostátních regulačních orgánů přijmout i další pravidla, jakými jsou např. 

stanovení zákazu působení v odvětvích podléhajících regulaci po jisté období po 

ukončení funkce v regulačním orgánu, publikace korespendence mezi vládou a 

regulačním orgánem atd.  

 Co se týče požadavku “rozpočtové autonomie”,790 Energetický regulační úřad 

disponuje podle platné právní úpravy samostatnou kapitolou státního rozpočtu 

České republiky.791 Je otázkou, zda tato stávající právní úprava požadavkům 

navrhovaných směrnic odpovídá. Jak bylo uvedeno výše, je finanční nezávislost 

centrální banky zabezpečena tím, že její rozpočet není součástí (legislativou 

schvalovaného) státního rozpočtu, ale je schvalován bankovní radou. Naopak 

stávající právní úprava sice regulačnímu orgánu přiznává samostatnou rozpočtovou 

kapitolu, návrh zákona o státním rozpočtu ovšem (ve spolupráci s regulačním 

orgánem) vypracovává Ministerstvo financí ČR. Energetický regulační úřad navíc ani 

nefiguruje mezi institucemi, u nichž v případě nesouhlasu vlády s návrhem kapitoly 

rozhodne o číselných údajích rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.792 Je proto 

možné konstatovat, že požadavek rozpočtové autonomie bude muset být v případě 

přijetí navrhovaných směrnic implementován do českého právního řádu, přičemž se 

zákonodárci bude nabízet hned několik opcí, jak požadované „rozpočtové 

autonomie“ dosáhnout (k těmto opcím srov. níže oddíl C) pod písm. c).  

 Dalším mechanismem, který má vést k zabezpečení (personální) nezávislosti 

regulačního orgánu je minimálně pětileté funkční období jeho vedení, které není 

možné prodloužit. Funkční období předsedy Energetického regulačního úřadu je dle 

                                                 
 
789 Srov. část čtvrtá § 4 oddíl E).  
 
790 V anglickém znění: “budgetary autonomy,” ve francouzském znění: 

“bénéficie de l'autonomie budgétaire” v německém znění: “Haushaltsautonomie“ ve 
slovenském znění: „rozpočtová autonómia“ 

 
791 Srov. § 17 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 
792 Srov.: § 8 odst. 4 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů.   
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stávající právní úpravy pětileté793 a v tomto bodě by tedy existující právní úprava 

požadavkům navrhovaných směrnic vyhovovala. Nemožnost jmenování identické 

osoby do úřadu předsedy regulačního orgánu, tj. “nemožnost prodloužení” funkčního 

období, ovšem ve stávající české právní úpravě chybí a v případě přijetí 

navrhovaných komunitárních směrnic bude muset být do právní úpravy doplněna.  

 Nakonec je ještě nutné poukázat na skutečnost, že navrhované směrnice 

obsahují výčet důvodů pro odvolání vedení regulačního orgánu před uplynutím jeho 

řádného funkčního období. Dle navrhovaného znění komunitárních směrnic budou 

členské státy zavázány ve svém právním řádu stanovit, že vedení regulačních organů 

bude možné „z funkce odvolat během jeho funkčního období, pouze pokud již neplní 

podmínky stanovené v tomto článku nebo se dopustilo vážného pochybení.”794 

Uvedené důvody je nutné vykládat taxativně, tj. jednotlivé členské státy je nebudou 

moci při implementaci do národních právních řádů rozšiřovat (což by mělo za 

následek různou míru nezávislého postavení národních regulačních orgánů v rámci 

Společenství, protože v některých státech by byly podmínky pro odvolání 

funkcionářů regulačních orgánů přísnější než v jiných). Z dikce navrhovaných 

směrnic je možné dovozovat, že komunitární předpisy předpokládají toliko dva 

důvody, kvůli kterým bude možné funkcionáře regulačního orgánu před uplynutím 

jejich řádného funkčního období odvolat:  

• Prvním důvodem je, že funkcionář “neplní podmínky stanovené v tomto 

článku”; pod těmito podmínkami je zřejmě nutno rozumět požadavek ohledně 

výkonu svěřených pravomocí nezávisle na jakýchkoliv tržních zájmech a požadavek, 

aby osoby pověřené řízením nevyhledávaly ani nepřijímaly pokyny od žádných 

vládních ani jiných veřejných či soukromých subjektů. Jinými slovy je tedy možné 

konstatovat, že důvodem pro odvolání funkcionáře regulačního orgánu z funkce má 

být to, že svým jednáním porušil požadavek funkční, anebo politické nezávislosti 

regulačního orgánu.  

                                                 
 
793 Srov. § 17 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 
794 V anglickém znění: “may only be relieved from office during its term if it no longer 

fulfills the conditions set out in this Article or it has been guilty of serious misconduct,” ve 
francouzském znění: “ne puissent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que 
s'ils ne répondent plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute 
grave,” v německém znění: “die betreffenden Personen während dieser Zeit ihres Amtes nur 
enthoben werden können, wenn sie nicht mehr die in diesem Artikel genannten 
Bedingungen erfüllen oder wenn sie sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig gemacht 
haben“ ve slovenském znění: „boli zbavení funkcie počas ich funkčného obdobia len v tom 
prípade, ak už nespĺňajú podmienky stanovené v tomto článku alebo ak boli obvinení z 
vážneho porušenia povinností.“ 
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• Druhým důvodem má být skutečnost, že se funkcionář regulačního orgánu 

“dopustil vážného pochybení.” Pojem “vážné pochybení” není v navrhovaných 

směrnicích definován. V případě jeho implementace do českého právního řádu se 

bude jednat o tzv. neurčitý právní pojem. Pojem “pochybení” je možné vykládat v 

tom smyslu, že musí jít o jednání zaviněné (nedbalost, úmysl). 

 Taxativní charakter uvedených důvodů bude mít v případě přijetí navrhovaných 

směrnic za následek, že existující důvody pro odvolání předsedy regulačního 

orgánu795 budou muset být modifikovány s ohledem na jejich taxativní vymezení v 

navrhovaných směrnicích. I v případě stávajících odvolacích důvodů se tedy bude 

jednat o oblast existující právní úpravy.  

 

C)  Možnosti pro implementaci požadavků nezávislosti 

v navrhovaných směrnicích  

 

 Z výše uvedené analýzy ustanovení navrhovaných směrnic je možné dovodit, že 

v případě jejich přijetí se českému zákonodárci bude v rámci procesu implementace 

nabízet – i vzhledem k existujícím modelům „nezávislých správních orgánů“ 

v zahraničí – několik opcí, jejichž prostřednictvím bude možné dostát závazkům 

plynoucím z komunitárního práva.  

 Je zároveň zapotřebí explicitně poukázat na skutečnost, že při aplikaci těchto 

variant bude nutno brát v úvahu také právní stav po novelizaci energetického 

zákona, která proběhne v prvním půlroku r. 2009.  

 

a)  Orgán monokratický – orgán kolegiální  

 

 Co se týče otázky, zda má být národní regulační orgán uspořádán 

monokraticky, anebo kolegiálně, jsou existující návrhy komunitárních směrnic 

neutrální, a připouštějí tak obě varianty organizační struktury.796  

 Energetický regulační úřad je za stávající právní úpravy orgánem 

monokratickým, v jeho čele stojí předseda.797 Monokratické uspořádání 

vykonavatelů veřejné správy je přitom v rámci organizace české veřejné správy 

pravidlem a naopak kolegiální povaha správního orgánu je spíše výjimkou (např. 

                                                 
 
795 Srov. § 17 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
 
796 Existující vládní návrh předpokládá vytvoření rady jako orgánu Energetického 

regulačního orgánu.  
 
797 Srov. § 17 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 
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Bankovní rada České národní banky, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada 

Českého telekomunikačního orgánu atd.).  

 Jak ovšem konstatuje navrhovaný „Obecný model státních regulačních úřadů“ 

„převažujícím stavem v současnosti v zemích OECD je kolektivní orgán. Existují 

argumenty pro i proti oběma modelům. Jakkoliv rozhodnutí individuálního 

orgánu jsou v rámci jednoho funkčního období zpravidla konzistentnější a 

předvídatelnější, z dlouhodobějšího hlediska nedochází k prudkým obratům při 

výměně orgánu, zvláště když funkční období členů kolektivního orgánu nekončí ve 

stejnou dobu. Individuální orgán zpravidla rozhoduje rychleji, to je ovšem i 

otázkou procesních úprav. Pravděpodobnost ovlivnění individuálního orgánu ze 

strany regulovaných subjektů je sice větší a ono ovlivnění je také mnohem 

efektivnější, na druhou stranu je však snáze odhalitelné např. v případě trvalého 

rozhodování ve prospěch určitého subjektu. Zároveň je určení odpovědnosti za 

rozhodnutí u individuálního orgánu transparentnější. V neposlední řadě je zde 

otázka finančních nákladů, kde zdroje na odměňování kolektivního orgánu jsou 

pochopitelně větší než u orgánu individuálního.“ 

 Je možné poukázat na skutečnost, že i výše nastíněné zahraniční modely 

regulačních orgánů (americké intependent regulatory authorities, britské boards, 

francouzské autorités administratives indépendantes a rakouské Kollegialbehörden 

mit richterlichen Einschlag) mají kolegiální povahu.798 Zahraniční literatura799 

přitom v zásadě – stejně jako již výše uvedený vládní návrh dokumentu o „obecném 

modelu státních regulačních úřadech“ – uvádí následující argumenty ve prospěch 

kolegiální povahy regulačních orgánů: 

 

• Kolegiální charakter umožňuje, aby v rámci rozhodovacího procesu byly vzaty 

v úvahu různé perspektivy konkrétní záležitosti a různé možnosti právního výkladu. 

• Kolegiální charakter zvyšuje míru transparence rozhodovacího procesu, který 

probíhá v kolégiu a na kterém se mohou účastnit také představitelé jiných orgánů 

veřejné správy (s hlasem poradním, resp. bez možnosti zasahovat do 

rozhodovacího procesu), resp. zástupci zainteresovaných skupin (průmyslových 

odvětví, spotřebitelů atd.). 

• Kolegiální uspořádání snižuje ve srovnání s uspořádáním monokratickým riziko 

ovlivňování rozhodovacího procesu soukromými zájmy, čímž je realizován 

požadavek nestrannosti výkonu veřejné správy.  

                                                 
 
798 Kolegiální charakter má i slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, v jehož 

čele stojí Rada pre reguláciu. Srov. část pátou § 6 oddíl B).  
 
799 Např. Guédon, M.: Les autorités administratives indépendantes. LGDJ, Paris 1991, 

s. 63 – 73.  
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• Kolegiální uspořádání přispívá – v případě pravidelného doplnňování a obměně 

členů kolegiálního orgánu – ke kontinuitě rozhodovacího procesu. 

 
 I v rámci této opce je možné vícero druhů řešení, a to zejména s ohledem na 

způsob jmenování členů kolegiálního orgánu. První z možností řešení je jmenování 

všech členů kolegiálního orgánu jedním ústavním činitelem (např. prezidentem 

republiky, jak je tomu v případě stávající právní úpravy bankovní rady České 

národní banky).800 Jinou možností řešení této otázky je rozdělit pravomoc jmenovat 

členy rady mezi vícero ústavních činitelů (např. prezidenta republiky, vládu, 

Poslaneckou sněmovnu, Senát atd.), tak jak je tomu v případě francouzských 

autorités administratives indépendantes.801 Tím by bylo možné zabezpečit interakci 

rozličných státních institucí na složení nezávislého regulačního orgánu a zamezit 

výběr členů dle optiky jediného ideového východiska.802 

 V případě, že by se český zákodárce rozhodl v rámci implementace 

v současnosti navrhovaných komunitárních směrnic ke zřízení kolegiálního orgánu 

(čímž by via facti došlo k jisté míře unifikace organizační struktury „nezávislých“ 

orgánů působících v oblasti výkonu veřejné moci, protože jak v čele České národní 

banky, tak i v čele Českého telekomunikačního úřadu v současnosti stojí kolegiální 

orgány), měla by se výše uvedená ustanovení ohledně osobní (personální) 

nezávislosti vztahovat na všechny členy zřízeného kolegiálního orgánu. Pozitivním 

aspektem nové právní úpravy by byly mechanismy pravidelného obměňování členů 

kolegiálního orgánu, které by v kumulaci se zakotvením struktních důvodů pro 

odvolání členů tohoto orgánu garantovaly vysokou míru kontinuity rozhodovacích 

procesů.   

 

 

 

                                                 
800 Srov.: § 6 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  
 
801 Srov. část pátá § 3 oddíl B).  
 
802 V rámci příprav nové právní úpravy postavení slovenského Úradu pre regulaciu 

sieťových odvětví figurovalo ve vládním návrhu budoucí právní úpravy složení Rady pre 
reguláciu, že jedním z členů rady bude i zástupce zájmových sdružení spotřebitelů (stejně 
jako tomu bylo v dřívějších právních úpravách francouzských autorités administratives 
indépendantes, ačkoliv autoru této studie není známo, že by ve vládních dokumentech 
slovenské exekutivy bylo na tento vliv výslovně poukazováno). Tento návrh právní úpravy 
regulačního orgánu byl během konzultací s Evropskou komisí touto evropskou institucí 
podroben kritice, protože by znamenal porušení požadavku nestrannosti výkonu regulace 
(jedna ze zájmových skupin by měla přímý vliv na rozhodování v regulovaných odvětvích).  
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b)  Veřejnoprávní subjekt – nepřímý vykonavatel veřejné správy  

 
 Navrhované komunitární směrnice obsahují požadavky ohledně zřízení 

vnitrostátního regulačního orgánu, který bude „právně odlišen od jakéhokoli jiného 

veřejného či soukromého subjektu“803, bude na těchto orgánech funkčně nezávislý 

a zároveň bude disponovat právní subjektivitou. Vzhledem k výše nastíněnému 

právnímu vymezení postavení České národní banky v systému orgánů veřejné moci 

a k modelům regulačních orgánů, které fungují v zahraničí, je proto možné 

identifikovat následující možnosti, jak výše uvedené požadavky do českého právního 

řádu implementovat:  

 Jako první z existujících opcí je možné uvést řešení, ke kterému se český 

zákonodárce přiklonil při konstrukci postavení centrální banky státu, tj. České 

národní banky. Jak bylo uvedeno výše,804 centrální banka státu disponuje právní 

subjektivitou, není orgánem státu, ale samostatným veřejnoprávním subjektem, 

který vykonává část veřejné moci.805 Z pohledu teorie správního práva byl v české 

literatuře charakter České narodní banky subsumován kategorii veřejného ústavu, 

který je definován jako „souhrn věcných a osobních prostředků, s nimiž disponuje 

subjekt veřejné správy za účelem trvalé služby zvláštnímu veřejnému účelu.“806 

Identická konstrukce může být zvolena i v případě zřizování na vládě nezávislého 

regulačního orgánu, který by byl v tomto případě zřízen jako samostatný 

veřejnoprávní subjekt, nezapisoval by se do obchodního rejstříku,807 nebyl by 

orgánem státu, disponoval by ovšem v rozsahu svěřených pravomocí postavením 

                                                 
 
803 V anglickém znění: “legally distinct and functionally independent from any other 

public or private entity,” ve francouzském znění: “l'autorité de régulation soit 
juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique 
ou privée,” v německém znění: “rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen ist“ ve slovenském znění: „z hľadiska právnej 
formy oddelený a funkčne nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného 
subjektu.“ 

 
 
804 Srov.: § 2 oddíl A) – B) této části.  

 
805 Srov.: Sládeček, V.; Mikule, V.; Syllová, J.: Ústava České republiky, Komentář, C. 

H. Beck, Praha 2007, s. 823. 
 
806 Srov.: Hendrych, D.: Organizace veřejné správy, in: Hendrych, D. (Ed.): Správní 

právo. Obecná část, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, s. 384 – 386.  
 

807 Srov.: § 1 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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správního orgánu,808 a na jeho jednání při výkonu veřejné moci by se vztahovala 

obecná právní úprava správního řízení, tak i odpovědnosti za škodu způsobenou 

nezákonným rozhodnutím a nesprávným uředním postupem.809  

 Druhou opcí je – podle vzoru některých britských quasi-non governmental 

organisations810 a rakouských nepřímých vykonavatelů státní správy (beliehene 

Unterehmer)811 – delegace pravomocí v oblasti veřejné správy na subjekt 

soukromého práva, např. na obchodní společnost zřízenou podle obchodního práva. 

Jednalo by se o propůjčení části (tzv. zbývající) veřejné moci nepřímému 

vykonavateli veřejné správy na základě zákona, který by přesně – a v souladu 

s požadavky komnitárních směrnic – vymezil pravomoci a působnost tohoto 

subjektu.812 V této souvislosti je nutno poukázat na skutečnost, že organizačnímu 

uspořádání české veřejné správy je tento model v současnosti v zásadě cizí, přičemž 

propůjčení pravomocí v oblasti veřejné správy subjektům soukromého práva je za 

stávající právní úpravy realizováno na základě (nenárokové) autorizace anebo 

koncese již existujícím soukromoprávním subjektům. Ani navrhovaný „Obecný 

model státních regulačních úřadů“ s touto opcí nepočítá. V souvislosti s evaluací 

tohoto modelu v zahraniční literatuře813 je ovšem uváděno několik pozitivních 

aspektů uvedeného modelu:  
 

• Delegace pravomocí v oblasti veřejné správy na soukromoprávní subjekt garantuje 

dostatečnou míru oddělení regulačního orgánu od vlády, resp. od orgánů moci 

výkonné a ponechavá přitom státu (resp. příslušnému ministertvu) možnost 

kontroly nad výsledky hospodaření tohoto subjektu (stejně jako je tomu v případě 

státních podniků, resp. obchodních společností s majetkovu účastí státu).  

• Za předpokladu odpovídající právní úpravy finančního zatížení regulovaných 

                                                 
808 Jednalo by se tedy o „jiný orgán“ ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád.  
 
809 Srov.: § 3 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  
 
810 Srov.: část pátá § 2 oddíl B).  
 
811 Srov.: část pátá § 5 oddíl B).  
 
 
812 Srov.: Hendrych, D.: Organizace veřejné správy, in: Hendrych, D. (Ed.): Správní 

právo. Obecná část, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, s. 387 – 388; 408 – 409.  

 
813 Srov.: Stöger, K.: Die Behörden der Elektrizitätsaufsichts nach der Nov 2002 des E-

RBG. in: Mayer, H.: Hauptfragen des Elektrizitätswirtschaftsrechts. Wien: Manzsche 
Verlags-  und Universitätsbuchhandlung, 2003, s. 97 – 133.  
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subjektů může být nepřímý vykonavatel veřejné správy finančně soběstačný 

a náklady na výkon veřejné moci v oblasti regulace přirozených monopolů nemusí 

zatěžovat finanční rozpočet státu. 

• Soukromoprávní forma nepřímého vykonavatele umožňuje vyšší míru flexibility 

jak v interní, tak i v externí činnosti regulačního orgánu.  

• Konečně je za pozitivní aspekt delegace pravomocí v oblasti veřejné moci na 

soukromoprávní subjekt považována skutečnost, že soukromoprávní subjekt má 

potenciál přitáhnout odborníky, kteří by v klasické státní, resp. veřejné správě 

neměli zájem pracovat.  

 

 Je ovšem nutné poukázat také na skutečnost, že první i druhá opce skýtá – 

i vzhledem k již existující zkušenosti s výsledky regulačního procesu ve Spojených 

státech – nebezpečí jevu označovaného jako „regulatory capture“, tj. ovládnutí 

regulačního orgánu zájmy regulovaných odvětví.814 Rozvolnění konvenční 

hierarchicky organizované státní správy může mít totiž za následek posílení vlivů 

regulovaných subjektů na příslušného vykonavatele veřejné správy. Z tohoto důvodu 

by bylo pozitivním aspektem budoucí právní úpravy stanovení odpovídajících 

mechanismů, které by paralelně s právní úpravou stanovenou zákonem č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, zamezilo negativním jevům, které mohly by nestrannost 

rozhodovací činnosti narušovat (např. tzv. „revolving doors“, tj. přesun funkcionářů 

regulačního orgánu po ukončení jejich funkčního období do regulovaných odvětví).  

 
c)  Varianty  pro zabezpečení rozpočtové autonomie 

 
 Jak bylo uvedeno výše, navrhované komunitární směrnice obsahují požadavek 

„rozpočtové autonomie“815 národních regulačních orgánů, obsah uvedeného pojmu 

ovšem dále nevymezují. Ani výklad pojmu „autonomie“ zřejmě v této fázi existence 

návrhu nepřinese do věci více světla, i když je možné poukázat na fakt, že 

„autonomií“ se mimo jiné rozumí „politická nezávislost určité veřejnoprávní 

korporace ... takto chápaná autonomie zahrnuje v právní interpretaci negace 

vnějšího politického vlivu.“816 Požadavek „rozpočtové autonomie“ v navrhovaných 

směrnicích přitom zcela zřejmě reaguje na požadavek politické nezávislosti 

                                                 
 
814 Srov.: část třetí § 5. 

 
815 V anglickém znění: “budgetary autonomy,” ve francouzském znění: “bénéficie de 

l'autonomie budgétaire” v německém znění: “Haushaltsautonomie“ ve slovenském znění: 
„rozpočtová autonómia“. 
 

816 Srov.: Pomahač, R.: Autonomie, in: Průcha, P.; Pomahač, R.: Správní právo: 
Lexikon, Sagit, Ostrava 2002, s. 26 – 27.  
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regulačního orgánu na vládě jako centru politické moci, přičemž by finanční 

závislost regulačního orgánu jeho nezávislost na pokynech vlády do značné míry 

omezovala.  

 V existujících komparativních analýzách jsou identifikovány dva základní 

modely financování regulačního orgánu: model rozpočtové organizace a model 

orgánu, který je koncipován jako výlučně mimorozpočtová organizace.817  

• Navrhovaný „Obecný model státních regulačních úřadů“ počítá s aplikací 

prvního z výše uvedených modelů, tj. s modelem rozpočtové organizace, ovšem 

s jistými modifikacemi oproti stávající právní úpravě. Principy financování 

regulačních orgánů by měly být dle předkládaného dokumentu pro futuro shodné 

jako u ostatních organizačních složek státu, tj. měly by se řídit se zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla). Regulační orgány by měly zůstat organizačními 

složkami státu a měly by být i nadále financovány státním rozpočtem, avšak umožní 

se jim využívat část vlastních příjmů (tzv. princip vícezdrojového financování). 

Navrhovaný dokument předpokládá, že v příslušných právních předpisech, kterými 

jsou regulační orgány zřízeny,818 které stanoví jejich působnost a podle nichž vybírají 

některé poplatky, budou některé z těchto poplatků, které se dosud všechny přijímají 

na příjmové účty státního rozpočtu, určeny k přijímání na zvláštní běžné účty těchto 

organizačních složek státu oddělené od účtů státního rozpočtu. Pro účty určené 

k inkasování těchto příjmů (účty vlastního fondu regulátorů) a pro nakládání s jejich 

finančními prostředky budou platit stejná pravidla jako pro účty rezervního fondu. 

Vlastní fond tak bude mít stejné postavení jako rezervní fond a ostatní 

mimorozpočtové zdroje. Jeho prostředky nebudou koncem roku propadat, regulátor 

je bude moci kdykoli převést na svůj příjmový účet státního rozpočtu a o převedenou 

částku překročit svůj rozpočet výdajů. Část vlastních příjmů bude moci dle 

popsaného systému regulátor využívat jen v případě, že tak stanoví zákon. Regulační 

orgán má být i nadále kapitolou státního rozpočtu819 (tj. má i pro futuro disponovat 

                                                 
817 Srov.: EURELECTRIC report on Regulatory Models in a Liberalised European 

Elektricity Market: EURELECTRIC SG Regulatory Models. Union of the Elektricity Industry 
Eurelectric. January 2004. (http://www.eurelectric.org/), s. 18. 
 

 
818 Tj. v případě Energetického regulačního úřadu v zákoně č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický 
zákon). 
 

819 Z toho plyne, že regulační orgán bude moci v rámci své kapitoly získat i účelové 
prostředky na různé programy, například na programy vědy a výzkumu atd., což ovšem bude 
záviset na vládě a na Parlamentu v rámci procesu schvalování státního rozpočtu. 
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postavením správce kapitoly státního rozpočtu). Mají se na něj vztahovat principy a 

postupy rozpočtování, hodnocení výkonů a audity jako na orgán ústřední státní 

správy.820  

• Alternativně je možné uvést variantu v podobě orgánu disponujícího vlastním 

rozpočtem, který by byl schvalován vedením nezávislého regulačního orgánu tak, jak 

tomu je v případě vlastního rozpočtu České národní banky. Po skončení 

hospodářského roku by byl nezávislý regulační orgán povinen zpracovat účetní 

uzávěrku a nechat ji ověřit externím auditorem. Z té by pak vycházela roční zpráva o 

výsledku hospodaření, která by byla nejpozději do 3 měsíců po skončení 

kalendářního roku předkládána k projednání Poslanecké sněmovně. Hospodaření 

regulačního orgánu by bylo, stejně jako v případě výše nastíněné opce, podřízeno 

vnitřní a vnější kontrole dle existujících právních předpisů.  

 
d)  Varianty vztahů s mocí zákonodárnou 

 
 Navrhované komunitární směrnice stanovují, že členské státy mají za povinnost  

zajistit, aby při výkonu regulačních úkolů svěřených touto směrnicí byl regulační 

orgán právně odlišen od jakéhokoli jiného veřejného či soukromého subjektu a byl 

na něm funkčně nezávislý a aby jeho zaměstnanci a osoby pověřené jeho řízením 

jednali nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech a aby nevyhledávali ani nepřijímali 

pokyny od žádných vládních ani jiných veřejných či soukromých subjektů. Z dikce 

navrhovaných předpisů plyne, že „nezávislost“ regulačního orgánu má spočívat 

nejen v jeho nevázanosti na pokynech ze strany vlády jako politického centra, ale 

také v jeho nevázanosti pokyny legislativy. To ovšem neznamená, že by měla právní 

úprava vztahů mezi regulačním orgánem a legislativou v případě přijetí 

v současnosti navrhovaných směrnic absentovat. Právě naopak: stejně jako je tomu 

v případě centrálních bank,821 je možno explicitní právní úpravu vztahů mezi na 

vládě nezávislým regulačním orgánem a Parlamentem pro futuro označit za jeden 

z mechanismů odpovědnosti této nezávislé instituce a její kontroly. Vztahy legislativy 

s nezávislým regulačním orgánem by měly být z uvedeného důvodu ze strany 

legislativy nesankcionovatelné, opak by totiž odporoval smyslu výše uvedených 

požadavků, jejichž cílem je zamezit ovlivňování rozhodovací činnosti regulačních 

orgánů mechanismy politického cyklu. Stejně jako v případě vztahu legislativy 

                                                 
820 Vnitřní kontrolu provádí regulační orgán v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole. Vnější kontrolu provádí Nejvyšší kontrolní úřad, jemuž je podle ústavy 
svěřena kontrola nad správou národního majetku a realizací státního rozpočtu v souladu 
s příslušnými zákony. 
 

821 Srov. část druhá § 3 oddíl D).  
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a centrální banky,822 v případě přijetí v současnosti navrhovaných komunitárních 

směrnic by tedy měla být právní úprava vztahu regulačního orgánu a Parlamentu 

jednostranně informačního charakteru.  

• První z možných možností právní úpravy vztahů nezávislého regulačního 

orgánu a legislativy je možné koncipovat podle vzoru existující právní úpravy 

v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Stejně jako za současné právní 

úpravy disponuje Česká národní banka pravomocí pro realizaci monetární politiky 

s tím, že právní řád explicitně stanovuje její cíl, bude v případě přijetí navrhovaných 

komunitárních směrnic disponovat regulační orgán obdobnou pravomocí s cíli 

regulační politiky přesně vymezenými v právní úpravě. V rámci vztahů nezávislého 

regulačního orgánu k moci zákonodárné je možné pro futuro počítat s tím, že 

nezávislý regulační orgán bude povinen podávat Poslanecké sněmovně nejméně 

dvakrát ročně k projednání zprávu o realizaci regulace v odvětvích trhů s elektrickou 

energií a se zemním plynem a na základě usnesení Poslanecké sněmovny bude 

regulační orgán povinen předložit do 30 dnů mimořádnou zprávu o realizaci 

regulace. Poslanecká sněmovna uvedené zprávy neschvaluje: bude je moci vzít na 

vědomí, nebo si může vyžádat jejich doplnění a vzít je na vědomí poté.823  

• Druhou možností právní úpravy vztahů nezávislého regulačního orgánu 

a legislativy je vytvoření informačních vztahů nezávislého regulačního orgánu 

k vymezenému výboru Poslanecké sněmovny po vzoru britských „select 

committees.“ Pozitivní stránkou tohoto způsobu řešení vzájemných vztahů by byla 

možnost intenzivnějšího kontaktu legislativy s regulačním orgánem a koncentrace 

odborně kvalifikovaných funkcionářů ve specializovaném výboru Poslanecké 

sněmovny.  

 

§  4.   SHRNUTÍ 
 
 Výkon veřejné správy v České republice je v zásadě realizován prostřednictvím 

hierarchicky organizované struktury státní správy, na jejímž vrcholu stojí vláda, jejíž 

postavení je deklarováno v čl. 67 odst. 1 Ústavy. V teorii veřejného práva již ovšem 

bylo konstatováno, že „dosavadní konstrukce spočívající v tom, že vláda je chápána 

jen jako nejvyšší orgán státní správy (ve smyslu veškeré veřejné správy), již 

v moderním právním státě neobstojí. Pro takový stát je příznačné: předně vláda 

může být nejvyšším, tj. řídícím orgánem toliko vůči hierarchické soustavě státních 

orgánů jako vykonavatelů státní správy, zatímco vůči jiným subjektům a jejich 

                                                 
822 Srov. § 2 oddíl D) této části.  

 
823 Srov.: § 3 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
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orgánům vykonávajících ostatní veřejnou správu je pravomoc vlády omezena na 

formy stanovené právním řádem.“824 

 Nastíněný posun směrem k rozvolnění klasické hierarchické struktury státní 

správy, v jejímž čele stojí vláda, byl naznačen i v judikatuře Ústavního soudu ohledně 

nezávislého postavení centrální banky, podle které je „toto rozšiřování počtu „pilířů 

státní moci“ ... přirozené, a proto neobstojí protiargumenty založené na srovnávání 

se staršími „klasickými“ ústavami, ve kterých se o nezávislé bance nepíše prostě 

proto, že ekonomická teorie v době, kdy byly přijímány, ještě dostatečně nepopsala 

nebezpečí monetárních manipulací exekutivou. Toto rozšiřování a změny 

konstitucionability (potřeby a vhodnosti regulace ústavními předpisy) pokračuje 

s ekonomickým a technologickým vývojem.“825 Centrální bance státu je přitom 

vzhledem k převládajícím ekonomickým teoriím přiznána nezávislost na pokynech 

vlády jako politického centra, zároveň ovšem také postavení vykonavatele veřejné 

moci a správního orgánu. Institut „veřejné moci“ je přitom v judikatuře Ústavního 

soudu a v teorii veřejného práva vnímán jako institut zahrnující přímou „moc státní“ 

a dále zbývající „veřejnou moc.“826 Státní mocí disponuje sám stát a zabezpečuje ji 

prostřednictvím svého zvláštního aparátu. Tzv. zbývající veřejná moc je v příslušném 

rozsahu svěřena subjektům nestátního charakteru ke správě veřejných záležitostí, je 

od státní moci v jistém smyslu odvozena a nemůže s ní být v rozporu.  

 Centrální banka sice není jediným orgánem veřejné moci, který není vázán 

pokyny vlády jako politického centra (ustanovení ohledně politické nezávislosti, 

resp. prvky relativní nezávislosti existují i v právních úpravách jiných správních 

orgánů), emancipace určité výseče hospodářské politiky (monetární politiky) 

z pravomoci vlády do pravomoci na vládě nezávislého orgánu na základě postulátu 

ekonomických teorií představuje precedens pro vytváření srovnatelných orgánů 

v budoucnu.  

 Důvodem pro započetí procesu další emancipace pravomocí z originární 

pravomoci vlády na nezávislé orgány mohou být – v případě jejich přijetí – 

v současnosti navrhované komunitární směrnice pro oblast liberalizace 

energetických trhů a trhů elektronických komunikací, které vycházejí z ideově 

identických ekonomických postulátů, jaké vedly ke garanci nezávislého postavení 

centrálních bank. Vzhledem ke skutečnosti, že garance nezávislého postavení 

centrální banky a garance nezávislého postavení regulačních orgánů pro sektory tzv. 

                                                 
 
824 Srov.: Hendrych, D.: Základy správního práva, in: Hendrych, D. (Ed.): Správní 

právo. Obecná část, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, s. 10.  
 
825 Nález č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č. 278/2001 Sb. a oprava č. 96/2002 Sb.).   

 
826 Srov.: II. ÚS 75/93 a I. ÚS 41/98.  
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síťových odvětví vycházejí z totožných ekonomických postulátů o škodlivosti zásahů 

politických rozhodnutí do výkonu veřejné správy v sektorech, ve kterých uvedené 

orgány vykonávají své zákonem vymezené pravomoci, bude v případě zřizování 

nových politicky nezávislých správních orgánů existující postavení a právní úprava 

centrální banky přirozeným vzorem.  

 V případě přijetí v současnosti navrhovaných komunitárních směrnic a nutnosti 

zřídit v českém právním řádu na vládě nezávislé regulační orgány bude český 

zákonodárce dále moci v českém právním řádu aplikovat ty modely výkonu veřejné 

správy, které se osvědčily v zahraničních právních úpravách. Současně je ovšem 

nutno vzít v úvahu skutečnost, že zřizování na vládě nezávislých orgánů přináší dle 

empirických zkušeností ze zahraničí riziko jevu označovaného jako „regulatory 

capture“, tj. ovládnutí na vládě nezávislého regulačního orgánu zájmy regulovaných 

odvětví. Nedílnou součástí nové právní úpravy by proto měly být právní 

mechanismy, které by limitovaly hrozby střetu zájmů funkcionářů nezávislých 

regulačních orgánů a možnost jejich ovlivnění ze strany zájmových skupin.  
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7.    Závěry 
 
 
 
 
 

1. Mluvíme-li se o „nezávislosti“ správních orgánů, můžeme pod tímto 

pojmem chápat nezávislost ve smyslu funkčním, nezávislost ve smyslu politickém, 

anebo kombinaci uvedených významů. Stěžejní pro posouzení toho, v jakém 

významu – a jestli vůbec – je možno mluvit o nezávislém postavení dotčeného 

správního orgánu, je relevantní právní úprava (včetně ústavněprávních postulátů 

ohledně organizace výstavby státní správy). 

 

2. Požadavek nezávislosti správního orgánu ve smyslu jeho neutrality, 

nestrannosti a nepodjatosti je jedním ze základních principů výkonu veřejné správy. 

Orgány moci veřejné prosazují veřejné, nikoliv soukromé zájmy. Požadavek 

nezávislosti ve smyslu její nestrannosti a nepodjatosti tedy není specifikem 

vybraných odvětví, nýbrž může být přiřazen k základním principům dobré správy. 

V kontextu předkládané studie je tento požadavek označován jako nezávislost 

funkční. Funkční nezávislost správního orgánu má za cíl zabezpečit všem 

participujícím subjektům rovné postavení ve vztahu k moci veřejné. Nezávislost ve 

smyslu funkčním má specifické konotace v těch případech, kdy požadavek 

nestrannosti implikuje nutnost předcházet možným konfliktům širšího spektra 

zájmů. Jedná se typicky o nové administrativní agendy, které vyžadují specifickou 

míru separace od mocenského centra, tj. status obdobný soudům, ale charakter 

svěřených úkolů vylučuje, aby je vykonávaly skutečně nestranné a nezávislé soudy. 

 

3. Pod pojmem „nezávislost“ ovšem můžeme chápat také to, že určitý orgán 

moci výkonné není vázán (srov. něm. distinkci weisungsgebunden - weisungsfrei)  

pokyny žádného nadřízeného orgánu, že žádný hierarchicky nadřízený orgán 

nemůže zasahovat do jeho činnosti závaznými pokyny individuální ani abstraktní 

povahy a dále že žádnému hierarchicky nadřízenému orgánu není svěřena působnost 

zrušit, anebo změnit rozhodnutí dotčeného orgánu. Tato forma „nezávislosti“ je 

označována jako „politická nezávislost.“ Uvedená forma nezávislosti je 

charakteristická nejen pro orgány moci soudní, ale v současnosti také pro postavení 

centrálních (emisních) bank a pro kontrolní úřady (účetní dvory). Je přitom nutno 

rozlišovat mezi nezávislostí instituce de iure (tzv. statutární nezávislost) 

a nezávislostí instituce de facto (tj. nezávislost instituce v její reálné činnosti, která je 

označována i jako „politická citlivost“ instituce). Ačkoliv mohou být mechanismy 

nezávislosti dotčené instituce v nejvyšší možné míře zajištěny legislativou, může být 
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činnost instituce v realitě ovlivňována zájmy politického spektra, resp. jiných 

zainteresovaných skupin v mnohem intenzivnější míře, než je tomu u institucí s nižší 

mírou statutární nezávislosti. 

 

4. Jako důvod pro garanci specifického, na vládě jako vrcholném orgánu 

moci výkonné nezávislého postavení vybraných orgánů v rámci organizace státní 

správy je na prvém místě uváděno zejména odstínění výkonu státní správy od vlivů 

politického cyklu. První argumenty ve prospěch oddělení výkonu státní správy ve 

vybraných odvětvích od politického rozhodování vznikly na půdě ekonomie 

veřejných financí. Je možno konstatovat, že v této oblasti měly ekonomické teorie 

směrující k požadavku politické nezávislosti výkonu správy (konkrétně co se týče 

politické nezávislosti centrálních bank) v reálné aplikaci do právních předpisů 

jednotlivých států doposud největší ohlas. Dle tzv. Phillipsovy křivky, resp. jejích 

pozdějších modifikací, je v případě podřízení centrální banky vládní exekutivě dána 

priorita fiskální politice a měnová politika je používána k fixování sazeb ve výši 

přijatelné pro financování projektovaného deficitu veřejných financí. Negována by 

měla být časově nekonzistentní řešení, tj. taková řešení, která nejsou pro 

rozhodovatele ve zpětném pohledu optimální, i když zpočátku byla součástí 

optimální strategie a v mezidobí se neobjevila nová informace. Výše nastíněné 

ekonomické teorie zapadají do širšího rámce ekonomických proudů tzv. teorie 

veřejné volby (Public Choice). Představitelé teorie veřejné volby se věnovali zejména 

analýze rozhodování voličů, politiků, zaměstnanců státní správy a klasifikace selhání 

demokratických rozhodovacích procesů z hlediska plnění ekonomických cílů. Podle 

teorie veřejné volby preferují politici taková rozhodnutí, která přinášejí výsledky 

v kratším časovém horizontu před těmi, která by mohla přinést pozitivní výsledky 

v časovém horizontu delším. Zastánci teorie veřejné volby pak docházejí k závěru, že 

v soukromém sektoru panuje daleko větší jistota ohledně návratnosti investovaných 

prostředků než v sektoru veřejném. To je pak dle této teorie důvodem, proč politici 

preferují rozhodnutí, která mají reálné výsledky v krátkodobém horizontu před těmi, 

která mohou přinést pozitivní výsledky až během delší doby. Jako příklad uvádí 

škola Public Choice vrchnostenskou regulaci cen elektrické energie, která sice může 

v horizontu několika let vést ke stabilizaci cenové hladiny, dlouhodobě však bude mít 

dle zastánců teorie veřejné volby za následek nedostatek investic do infrastruktury.  

 

5. Existující komunitární právní předpisy v oblasti liberalizace tzv. síťových 

odvětví obsahují požadavky ohledně zabezpečení funkční nezávislosti vnitrostátních 

správních (regulačních orgánů) ve smyslu jejich nestrannosti a nezávislosti na 

účastnících trhu. Navrhované komunitární předpisy pro oblast liberalizace trhů 

s elektrickou energií, zemním plynem a službami elektronických komunikací 

/KOM(2007) 528 final, KOM(2007) 529 final, KOM(2007) 697 final/ si stanovují za cíl 
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vytvořit takový právní rámec pro výkon veřejné správy ve výše uvedených oblastech, 

který by „zaručil nezávislost na krátkodobých politických zájmech“, „zvýšil účinnost 

regulace dostatečnou nezávislostí regulačních orgánů na vládě“ a „zajistil plnou 

nezávislost na jakýchkoli veřejných či soukromých zájmech.“ Uvedené cíle 

korespondují s již výše nastíněnými postuláty některých ekonomických teorií, 

zejména  teorie veřejné volby (Public Choice). Existující návrhy komunitárních 

směrnic zároveň obsahují řadu mechanismů, které mají za cíl politickou nezávislost 

národních správních (regulačních) orgánů zajistit a které vykazují identické rysy 

s mechanismy, které již za současného stavu garantují nezávislé postavení 

centrálních bank. Jedná se o garanci institucionální nezávislosti spočívající v zákazu 

regulačních orgánů ovlivňovat rozhodování centrální banky a dále v zákazu 

regulačních orgánů požadovat nebo přijímat pokyny od orgánů veřejné moci, osobní 

(personální) nezávislosti osob s rozhodovací pravomocí, která spočívá zejména v 

požadavcích ohledně fixního určení funkčního období a striktního vymezení důvodů 

pro odvolání těchto osob, a nezávislosti rozpočtové. V případě přijetí výše uvedených 

směrnic vznikne členským státům ES nejen závazek implementovat výše uvedené 

požadavky institucionální, osobní a rozpočtové nezávislosti do národních právních 

řádů, členské státy ES budou muset současně čelit obdobným právním otázkám, 

které přineslo i zřizování politicky nezávislých centrálních bank. 

 

6. Paralelně s existujícími požadavky komunitárního práva ohledně zřizování 

funkčně nezávislých regulačních orgánů působí na evropské (kontinentální) národní 

právní řády vlivy anglo-amerických modelů, a to mimo jiné z toho důvodu, že 

komunitárním právem požadované metody regulace do značné míry vycházejí 

z modelů imanentních těm, které jsou zakotveny v právu Spojených států a Velké 

Británie. Neexistuje přitom jednotný model „nezávislého regulačního orgánu“, spíše 

se jedná o určité charakteristické znaky, které se u tohoto typu orgánů pravidelně 

opakují: v mnoha případech se jedná o orgány kolegiální povahy (commission), které 

jsou organizačně a institucionálně odděleny od jiných orgánů veřejné správy; 

v právních úpravách funkčních období členů těchto kolegiálních orgánů, resp. 

funkcionářů těchto orgánů v případě jejich monokratické konstelace se pravidelně 

objevuje konstrukce, podle které délka funkčního období překlenuje řádný volební 

cyklus, a to s cílem zabezpečit kontinuitu rozhodovací činnosti od mechanismů 

politického cyklu; v právních úpravách těchto orgánů se dále pravidelně objevují 

mechanismy, které mají za cíl odstínit personální obsazení vedení těchto orgánů od 

mechanismů politického cyklu, a to zejména striktními pravidly pro odvolání 

funkcionářů těchto orgánů před uplynutím jejich řádného funkčního období, a to 

zejména na základě taxativně vyjmenovaných důvodů.  
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7. Přijetí v současnosti navrhovaných komunitárních směrnic bude mít 

stěžejní důsledky i pro český právní řád, protože bude představovat požadavek 

zřízení na vládě nezávislého regulačního orgánu pro oblast energetiky. Ačkoliv je 

výkon veřejné správy v České republice v zásadě realizován prostřednictvím 

hierarchicky organizované struktury státní správy, na jejímž vrcholu stojí vláda, je 

v teorii veřejného práva již uznáno, že  „dosavadní konstrukce spočívající v tom, že 

vláda je chápána jen jako nejvyšší orgán státní správy (ve smyslu veškeré veřejné 

správy), již v moderním právním státě neobstojí. Pro takový stát je příznačné: 

předně vláda může být nejvyšším, tj. řídícím orgánem toliko vůči hierarchické 

soustavě státních orgánů jako vykonavatelů státní správy, zatímco vůči jiným 

subjektům a jejich orgánům vykonávajících ostatní veřejnou správu je pravomoc 

vlády omezena na formy stanovené právním řádem.“827 Nastíněný posun směrem 

k rozvolnění klasické hierarchické struktury státní správy, v jejímž čele stojí vláda, 

byl naznačen i v judikatuře Ústavního soudu ohledně nezávislého postavení 

centrální banky, podle které je „toto rozšiřování počtu „pilířů státní moci“ ... 

přirozené, a proto neobstojí protiargumenty založené na srovnávání se staršími 

„klasickými“ ústavami, ve kterých se o nezávislé bance nepíše prostě proto, že 

ekonomická teorie v době, kdy byly přijímány, ještě dostatečně nepopsala 

nebezpečí monetárních manipulací exekutivou. Toto rozšiřování a změny 

konstitucionability (potřeby a vhodnosti regulace ústavními předpisy) pokračuje 

s ekonomickým a technologickým vývojem.“828 Centrální banka sice není jediným 

orgánem veřejné moci, který není vázán pokyny vlády jako politického centra, 

emancipace určité výseče hospodářské politiky (monetární politiky) z pravomoci 

vlády do pravomoci na vládě nezávislého orgánu na základě postulátu ekonomických 

teorií přestavuje precedens pro vytváření srovnatelných orgánů v budoucnu. 

Důvodem pro započetí procesu další emancipace pravomocí z originární pravomoci 

vlády na nezávislé orgány mohou být – v případě jejich přijetí – právě výše uvedené 

návrhy komunitárních směrnic pro oblast liberalizace energetických trhů a trhů 

elektronických komunikací, které vycházejí z ideově identických ekonomických 

postulátů, jaké vedly ke garanci nezávislého postavení centrálních bank. Vzhledem 

ke skutečnosti, že garance nezávislého postavení centrální banky a garance 

nezávislého postavení regulačních orgánu pro sektory tzv. síťových odvětví vycházejí 

z totožných ekonomických postulátů o škodlivosti zásahů politických rozhodnutí do 

výkonu veřejné správy v sektorech, ve kterých uvedené orgány vykonávají své 

zákonem vymezené pravomoci, bude v případě zřizování nových politicky 

                                                 
 
827 Srov.: Hendrych, D.: Základy správního práva, in: Hendrych, D. (Ed.): Správní 

právo. Obecná část, 5. vydání, C. H. Beck, Praha, s. 10.  
 
828 Nález č. 90/2001 Sb. ÚS, sv. 22 (č. 278/2001 Sb. a oprava č. 96/2002 Sb.).   
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nezávislých správních orgánů existující postavení a právní úprava centrální banky 

přirozeným vzorem.  

 

8. V případě přijetí v současnosti navrhovaných komunitárních směrnic a 

nutnosti zřídit v českém právním řádu na vládě nezávislé regulační orgány bude 

český zákonodárce dále moci v českém pravním řádu aplikovat ty modely výkonu 

veřejné správy, které se osvědčily v zahraničních právních úpravách. Stejně tak je 

možné v zahraničních právních řádech identifikovat několik – v mnoha ohledech 

doposud nedořešených – problémů, které jsou s procesem zřizování „nezávislých 

správních orgánů“ spojeny: Zejména je zapotřebí poukázat na snahu o právní 

podchycení a explicitní zakotvení mechanismů kontroly a odpovědnosti těchto 

nezávislých orgánů za výkon jejich pravomocí. Zřizování orgánů pověřených 

pravomocemi v oblasti výkonu veřejné správy, které nejsou zařazeny do obecné 

hierarchické struktury, resp. explicitní vyjádření zákazu udělovat těmto orgánům 

pokyny ze strany jiných orgánů a zákazu tyto pokyny přijímat mají za následek, že 

vláda jako centrum politické moci ztrácí možnost zasahovat do výkonu veřejné 

správy v určité oblasti, a to s tím následkem, že za rozhodovací činnost nemůže nést 

odpovědnost vůči legislativě. Z toho vyplývá nutnost zakotvit takové mechanismy, 

které by tento demokratický deficit výkonu veřejné správy prostřednictvím těchto 

„nezávislých“ orgánů překlenuly. Takovým mechanismem je v jednotlivých 

zahraničních právních řádech zpravidla vytvoření specifických vztahů orgánů, které 

nejsou součástí hierarchické struktury státní správy a nejsou vázány pokyny vlády 

jako politického centra vůči legislativě, a dále podřízení rozhodovací činnosti těchto 

orgánů mechanismům soudního přezkumu. Jedná se ostatně o mechanismy, které 

jsou již v současnosti zakotveny v právní úpravě centrální banky.  
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