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Anotace 

Diplomová práce „Vztah práva EU a českého právního řádu se zaměřením na princip 

přednosti“ se věnuje především rozboru judikatury Ústavního soudu ČR zabývající se 

vztahem právního řádu ČR vůči právu Evropské unie. Zvláštní důraz je přitom kladen 

na princip přednosti evropského práva a důsledky jeho působení pro právní řád ČR, a to 

i ve vztahu k normám ústavní povahy. Základní tezí práce je otázka, zda Ústavní soud 

bezpodmínečně přijal existenci principu předosti práva EU, a to i ve vztahu k 

normám ústavnímu pořádku ČR, popřípadě jaké pro její platnost ve své judikatuře 

stanovil limity.  

Úvodní část práce je zaměřena na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora. Na 

jeho vybraných rozhodnutích je analyzováno postupné formování principu přednosti 

komunitárního práva v 60. a 70. letech minulého století, dále pak argumentace ESD, 

dopady přednosti evropského práva na právní řády členských států a rozšíření platnosti 

této zásady i na jejich ústavní normy. Stručně se také věnuji přijetí přednosti evropského 

práva ze strany členských států a výhradám, které si vůči ní uchovaly. 

Hlavní část práce analyzuje judikaturu Ústavního soudu ČR vymezující vztah práva EU 

a právního řádu ČR. Jedná se především o nálezy sp. zn. Pl. ÚS 50/04 (cukerné kvóty), 

Pl. ÚS 66/04 (Evropský zatýkací rozkaz), Pl. ÚS 19/08 (Lisabonská smlouva I) a Pl. ÚS 

29/09 (Lisabonská smlouva II). Práce předkládá rozbor limitů pro přenos svrchovaných 

pravomocí ČR na Evropskou unii, omezení platnosti přednosti evropského práva vůči 

určitým ustanovením ústavního pořádku, stejně jako problematiky související 

s omezením, případně až ztrátou svrchovanosti ČR v důsledku přenosu pravomocí na 

EU. Postoj Ústavního soudu je v řadě otázek komparován s „evropskou“ doktrínou 

německého Spolkového ústavního soudu. 
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Annotation 

The diploma thesis „The Relationship between the EU Law and Czech Legal Order with 

the Focus on the Principle of Supremacy“ analyzes the Czech Constitutional Court’s 

decisions dealing with relationship between the Czech legal order and EU law. The 

principle of EU law supremacy is emphasised, particularly its impact on the Czech legal 

order and the Constitution itself. The main question answered in the thesis is whether 

the Constitutional Court accepted unconditionally the supremacy of EU law over the 

Czech law as well as over its constitutional rules, and if not, what are the limits to the 

application of this principle. 

The first part of the thesis is focused on the determination of the principle of supremacy 

of the European Community law over national law as it was laid down by decisions of 

the European Court of Justice in the 1960s and 1970s. The thesis also briefly describes 

the attitude of Members States whose national courts do mostly apply Community law 

in the way instructed by the ECJ. Nevertheless, they have not accepted the supremacy 

unconditionally. 

The fundamental part of this thesis explores judgments of the Czech Constitutional 

Court dealing with relationship of the EU law and legal order of the Czech Republic. 

The thesis analyzes above all the judgements Pl. ÚS 50/04 (sugar quotas), Pl. ÚS 66/04 

(European Arrest Warrant), Pl. ÚS 19/08 (Lisbon Treaty I), and Pl. ÚS 29/09 (Lisbon 

Treaty II). It offers the analysis of limits to the transfer of sovereign powers of the 

Czech Republic to the EU, conditions for applicability of the supremacy of EU law over 

the Czech Constitution, as well as the analysis of issues concerning limitation or even 

loss of the sovereignty of the Czech Republic resulting from the transfer of powers to 

the EU. The attitude of the Constitutiona Court of the Czech Republic is often compared 

to the “european” doctrine of the German Federal Constitutional Court. 

 

Klí čová slova 

Evropská unie, právní řád ČR, právo Evropské unie, princip přednosti, svrchovanost 

ČR, přenos pravomocí, cukerné kvóty, evropský zatýkací rozkaz, Lisabonská smlouva 

 

Keywords 

European Union, Czech legal order, EU law, principle of supremacy, sovereignty, 

transfer of powers, sugar quotas, European arrest warrant, Lisbon Treaty 
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1. Úvod 
 

 Tato diplomová práce se věnuje vztahu práva Evropské unie a právního řádu 

České republiky. Těžiště práce je zaměřeno na rozbor principu aplikační přednosti práva 

EU před právem vnitrostátním, a to především z perspektivy  nálezů Ústavního soudu 

České republiky. 

 

Teze diplomové práce 

Základní tezí této diplomové práce je otázka, zda Ústavní soud bezpodmínečně 

přijal existenci principu předosti práva EU před právním řádem ČR jako celkem a 

zejména před jeho ústavním pořádkem. Pokud přednost práva EU Ústavní soud neuznal 

bezpodmínečně, snažím se odpovědět na otázku, jaké pro její platnost ve své judikatuře 

stanovil limity a jak tyto své případné výhrady zdůvodňuje.  

S předností práva EU úzce souvisí problematika přenosu pravomocí ČR na EU a 

případné meze tohoto transferu. Diplomová práce si rovněž klade za cíl odpovědět na 

otázku, zda Ústavní soud ČR stanovuje ve svých rozhodnutích určité limity pro přenos 

svrchovaných pravomocí ČR na EU tak, aby byla zachována suverenita České 

republiky.  

 

Hlavním důvodem volby tohoto tématu pro mě byla snaha analyzovat judikaturu 

Ústavního soudu ČR zabývající se vztahem práva EU a právního řádu ČR, přičemž se 

zejména soustředím na otázku akceptace principu přednosti a eurokonformní 

interpretace. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně čerstvou a neustále se měnící 

problematiku, nebylo o ní v učebnicích evropského a ústavního práva zatím mnoho 

napsáno. Právě proto se pokouším tento vztah evropského a českého práva formulovaný 

v posledních letech judikaturou Ústavního soudu analyzovat a vyvodit z něj určité 

závěry.  

Práce se nezaměřuje výhradně na princip aplikační přednosti evropského práva 

před právním řádem ČR, ale zabývá se rovněž komplexně vztahem práva EU a právního 

řádu ČR, vnitrostátními účinky práva EU (ať už komunitárního nebo unijního podle 

původní „předlisabonské“ terminologie) a ústavním základem pro působení evropských 

norem v ČR. Hlavním přínosem této práce je tedy analýza vztahu práva EU a právního 

řádu ČR se zaměřením na zásadu přednosti práva EU.  
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 První část práce se zaměřuje na formulování principu přednosti komunitárního 

práva Evropským soudním dvorem. Toto úvodní shrnutí základních rozhodnutí ESD 

zabývajících se principem přednosti jsem zařadil záměrně pro zasazení následného 

rozboru judikatury Ústavního soudu ČR do evropské perspektivy. Na několika 

rozsudcích ESD analyzuji postupné utváření této doktríny včetně Soudním dvorem 

použité argumentace a rekapituluji její důsledky pro členské státy.  

Další část práce stručně shrnuje, jak členské státy princip přednosti přijaly a jaké 

k němu mají výhrady. Rozsah této práce nedovoluje detailní rozbor rozhodnutí 

jednotlivých ústavních soudů (či orgánů s obdobnou působností), proto podrobněji 

zmiňuji pouze postoj Francie a Spolkové republiky Německo. Tyto  zakládající státy 

Evropském hospodářského společenství jsem zvolil proto, že oba jsou od doby jeho 

vzniku v roce 1957 hnacím motorem evropské ekonomické integrace, a přesto Francie 

ani SRN dodnes neuznaly absolutní přednost komunitárního práva před svými 

ústavními normami. Především postoj Spolkového ústavního soudu se stal inspirací pro 

český Ústavní soud při formulování jeho vlastní doktríny vztahu práva EU a českého 

právního řádu, což pro mne bylo rovněž významným důvodem pro detailnější rozbor 

postoje Spolkového ústavního soudu k této problematice. 

 Stěžejní část této diplomové práce se zaměřuje právě na vztah práva EU a 

právního řádu ČR tak, jak jej svými nálezy utváří Ústavní soud. Rozborem několika 

jeho klíčových „evropských“ rozhodnutí z posledních let se pokouším nalézt odpověď 

na otázku, zda ÚS přijal bezpodmínečně princip přednosti komunitárního práva před 

českým právním řádem jako celkem (tedy i před jeho ústavními normami), to vše 

v širších souvislostech působení a účinků práva EU v právním řádu ČR. 

Podrobně se věnuji rozboru nálezu pléna ÚS 50/04, který se  zabývá 

přidělováním cukerných kvót,  a nálezu pléna ÚS 66/04, v němž se Ústavní soud 

vypořádal s problematikou vydávání českých občanů do jiného členského státu v EU 

v souvislosti s implementací Evropského zatýkacího rozkazu (EZR) do českého 

právního řádu. Na základě tohoto nálezu o EZR detailněji analyzuji vztah českého 

právního řádu a unijního práva (normy přijímané v rámci II. a III. pilíře EU podle 

původní chrámové struktury Maastrichtské smlouvy), které se netěší přednosti jako 

předpisy komunitární (prvopilířové), přesto má ale na vnitrostátní předpisy významný 

nepřímý účinek. Práce se tedy nezaměřuje pouze na působení komunitárního práva ve 

členských státech EU, ale také na účinky práva unijního.  V této souvislosti bych již zde 
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chtěl upozornit na fakt, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost toto dělení na 

komunitární a unijní právo zaniklo a nadále je používán pouze termín právo EU.  

Právě Lisabonskou smlouvou se zabývají poslední dvě rozebíraná rozhodnutí 

ÚS. Analyzuji nález pléna ÚS 19/08, ve kterém se ÚS  poprvé ve své historii zabývá 

předběžným posouzením souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, a to na 

případu Lisabonské smlouvy, dokumentu primárního práva EU. Posledním zkoumaným 

rozhodnutím ÚS je nález Pl. ÚS 29/09, kde ÚS znovu podruhé a naposledy posuzuje 

soulad Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR.  

 

  

Metodologie a zdroje 

Tato diplomová práce je zpracována pomocí použití kvalitativního přístupu ke 

společenskovědnímu zkoumání. Jedná se o jedinečnou jednopřípadovou studii 

zaměřenou na rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR. Detailně analyzuje dosavadní 

rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterých se zabýval vztahem práva EU a českého 

právního řádu. Na základě jejich analýzy a následné interpretace nabízí práce shrnutí 

„evropské“ doktríny ÚS.  

Vzhledem k úzkému zaměření tématu a jeho specifičnosti si práce neklade za cíl 

zobecnění dané problematiky ani vyvození nových teorií, neboť závěry jsou platné 

pouze pro vztah právního řádu ČR a práva EU. Nejedná se tedy o instrumentální, ale o 

jedinečnou případovou studii.  

Přesto nabízí práce v řadě otázek i komparativní přístup, neboť rozhodnutí ÚS 

jsou mnohdy inspirována judikaturou německého Spolkového ústavního soudu. Tyto 

komparativní exkurzy mají za cíl zasadit doktrínu Ústavního soudu do širších 

mezinárodních souvislostí a ukázat, že ÚS ve své aktivitě není v EU osamocen a svou 

doktrínu vztahu k evropskému právu si obdobně vytváří každý členský stát EU. 

 Časově je práce omezena rokem 2001 (kromě úvodní části zaměřené na 

formulování principu přednosti ESD), kdy byla přijata tzv. euronovela Ústavy, a 

listopadem 2009, kdy ÚS podruhé rozhodl o ústavnosti Lisabonské smlouvy.  

Vztah právního řádu ČR a práva EU po přijetí euronovely až do prvního 

evropského rozhodnutí ÚS ve věci cukerných kvót v roce 2004 je pro účely této práce 

považován za nezávislou proměnnou, nebo-li za výchozí stav tohoto vztahu, který se 

v následujících letech v důsledku řady rozhodnutí ÚS postupně měnil a zpřesňoval. 

Právě tyto jednotlivé analyzované a interpretované judikáty (Cukerné kvóty, Evropský 
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zatýkací rozkaz, Lisabonská smlouva I a II) jsou zprostředkujícími proměnnými, které 

zásadně ovlivnily a formovaly zkoumanou doktrínu vztahu práva EU a právního řádu 

ČR. Výsledný stav této doktríny ke konci roku 2009 po poslední zprostředkující 

proměnné (rozhodnutí ÚS ve věci Lisabon II) je závislou proměnou. Cílem práce je tedy 

na základě rozboru působení zprostředkujících proměnných pojmenovat změny v 

evropské doktríně ÚS oproti jejímu výchozímu stavu, jaký existoval v době vstupu ČR 

do EU. 

 

 Při vypracování první části této práce zabývající se formulováním doktríny 

přednosti komunitárního práva ze strany ESD a jejím následným přijetím ze strany 

členských států mi jako nejdůležitější zdroj informací sloužila citovaná rozhodnutí ESD, 

která jsem vyhledával na internetu (http://eur-lex.europa.eu/).  K jejich zasazení do 

širšího kontextu jsem pracoval s několika učebnicemi evropského a ústavního práva. 

Z česky psaných mezi ně patřily především práce Veroniky Outlé a kol. (Právo EU), 

učebnice Josefa Blahože a kol. (Ústavní právo EU), Ústavní právo od Karla Klímy a 

rovněž publikace Iva Šlosarčíka Politický a právní rámec evropské integrace. 

Z anglicky psaných prací jsem shledal velice užitečnou práci Paula Craiga The 

Evolution of EU Law, stejně jako rozbory judikátů obsahující významné pasáže 

jednotlivých rozhodnutí EU Law. Text, Cases and Materials od stejného autora. 

Zapomenout nesmím ani na slovenskou publikaci Michaela Simana (Primárne právo 

Európskej unie). Tento výčet samozřejmě není úplný, pro detailní přehled viz seznam 

použité literatury a pramenů na konci práce.  

 V druhé části práce zaměřené na rozbor judikatury Ústavního soudu ČR jsem 

pracoval především s nálezy ÚS sp. zn. Pl. ÚS 50/04  (v textu z důvodu přehlednosti 

označován také jako „Cukerné kvóty“), Pl. ÚS 66/04  („Evropský zatýkací rozkaz“), Pl. 

ÚS 36/05 („Léková vyhláška“),  Pl. ÚS 19/08 („Lisabon I“) a Pl. ÚS 29/09 („Lisabon 

II“). K jejich lepšímu pochopení a také konfrontování s jinými odbornými názory jsem 

pracoval s řadou článků publikovaných v odborných časopisech nebo na internetu. Mezi 

jejich nejčastější autory patřili Jiří Malenovský, Jan Komárek, Jan Filip, Zděněk Kühn, 

Jan Kysela, Petr Bříza a Richard Král. Především kritika Jiřího Malenovského k 

těmto nálezům ÚS mě upozornila na možnost jiného pohledu na danou věc a umožnila 

mi určitý nadhled. V práci se proto snažím pouze netlumočit postoje formulované ÚS, 

ale rovněž uvádím názory odborné veřejnosti a přidávám svoje vlastní analýzy a závěry. 
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Aplikované teorie 

 Pro pochopení vztahu mezinárodního práva, práva EU a vnitrostátního práva je 

nutno nejprve tuto problematiku zařadit do teoretického kontextu mezinárodního práva. 

Na vztah mezinárodního práva a vnitrostátního právního řádu lze podle právní teorie 

aplikovat dvě základní teorie – monistickou a dualistickou. Jejich základní odlišení 

spočívá v tom, zda mezi právem vnitrostátním a mezinárodním existuje kontinuita nebo 

naopak diskontinuita, jinými slovy zda se jedná o jediný právní systém nebo koexistenci 

dvou právních systémů. 

 Teorie monistická pokládá pojem práva za nedělitelný a nepovažuje za možné 

kvalitativně rozlišovat více různých práv. Mezi oběma systémy předpokládá harmonii 

celého právního řádu zajištěnou pevnými pravidly vylučující konflikt mezi jeho prvky.1 

Norma nižší právní síly, která by byla v rozporu s normou vyšší, je neplatná. Přitom 

není důležitý její původ (mezinárodněprávní či vnitrostátní), ale pouze stupeň její právní 

síly. Mezi normami stejné právní síly se uplatní především princip lex posterior derogat 

priori, nebo-li norma pozdější ruší normu dřívější. 

 Dualistická teorie je založena na rozdílnosti systémů práva mezinárodního a 

vnitrostátního, neboť oba jsou charakteristické odlišnými subjekty, prameny i povahou 

upravovaných vztahů. Oba systémy jsou na sobě nezávislé a vzhledem k  odlišnosti jimi 

upravovaných vztahů i jejich adresátů nemůže pojmově dojít k jejich vzájemnému 

konfliktu. Pokud si některá norma mezinárodního práva klade za cíl upravit poměry 

uvnitř jednotlivých států, je pro její účinnost nutná recepce (přijetí) aktem vnitrostátního 

práva. Recepce může mít generální povahu (stát recipuje do svého vnitrostátního práva 

celé mezinárodní právo), případně speciální nebo individuální povahu.2 

 Vedle těchto dvou základních teorií existují rovněž teorie smíšené, které se 

v různé míře přibližují buď teorii dualistické, nebo monistické.  

 I zastánci monistické koncepce jsou nuceni připustit existenci konfliktů mezi 

vnitrostátním a mezinárodním právem. Ačkoliv monistická teorie mluví o jednotě práva 

mezinárodního a vnitrostátního, je dále klasifikována na monismus s primátem 

vnitrostátního nebo mezinárodního práva. 

 Teorie primátu vnitrostátního práva považuje mezinárodní právo za „vnější 

státní právo“, jehož normy stát vytváří stejně jako vnitrostátní právo vždy svým 

                                                 
1 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. Brno: Masarykova univerzita – 
právnická fakulta, Doplněk. 1993. s. 47. 
2 Tamtéž, s. 48. 



 15 

jednostranným projevem vůle. Závazky vůči jiným státům přebírá sebeomezením, 

autolimitací své svrchované vůle.3 

 Monistická teorie primátu mezinárodního práva dosahuje jednoty systému práva 

na základě podřízení vnitrostátního práva mezinárodnímu právu, jehož je dosaženo 

delegací pravomocí mezinárodnímu právu. To pak zmocňuje stát k vlastní zákonodárné 

činnosti. 

 Ústavní pořádek ČR v 90. letech minulého století může být označen spíše za 

dualistický, neboť považoval mezinárodní a vnitrostátní právo za dva relativně 

samostatné právní systémy. Normy mezinárodního práva jsou do českého právního řádu 

typicky přijímány inkorporací, při které norma neztrácí povahu pramene mezinárodního 

práva a současně má vnitrostátní přímé účinky. Z hlediska legislativně technického se 

inkorporace provádí buď obecnou inkorporační klauzulí (ústavní zákon), anebo pomocí 

zvláštních klauzulí (ústavní nebo obecný zákon). Příkladem speciální inkorporační 

klauzule je původní znění čl. 10 Ústavy před 1.červnem 2002, který začleňoval smlouvy 

o lidských právech a základních svobodách do českého právního řádu. Významný posun 

k monistickému pojetí Ústavy a otevření ústavního systému mezinárodnímu právu  

představuje nové znění čl. 10, podle kterého vyhlášené mezinárodní smlouvy (nikoliv 

pouze lidsko-právní jako do té doby), k jejichž ratifikací dal Parlament souhlas a jimiž 

je ČR vázána, jsou součástí právního řádu a navíc se těší přednosti před zákonem. Nový 

článek 10a pak umožňuje přenos některých pravomocí orgánů ČR na mezinárodní 

organizaci či instituci. Právě tato novelizaci Ústavy připravila právní řád ČR na vstup 

do EU a otevřela jej pro působení evropského práva. Více k této teoretické problematice 

a především k otázce ústavního základu pro působení práva EU v České republice se 

věnuji v kapitole 4.1. Ústavněprávní rámec: „Euro-novela“. 

 Vztah práva EU a právního řádu ČR je možno dle mého názoru označit jako 

příklad aplikace monistické teorie. Právo EU stojí na zakládajících smlouvách, které 

mají charakter mezinárodního práva veřejného. Z nich je poté odvozeno evropské právo 

sekundární. Na základě výše uvedených ústavních článků (viz k tomu akademickou 

diskuzi v kapitole 4.1.) je právu EU umožněno stát se součástí právního řádu ČR, 

přičemž se při svém působení těší teoretickému primátu před právem vnitrostátním. 

Důsledkem této přednosti ale v případě konfliktu není neplatnost, ale pouze 

                                                 
3 Tamtéž, s. 48. 
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neaplikování vnitrostátní normy. Najít odpověď na otázku zda tato přednost platí i vůči 

všem normám ústavního pořádku, si za cíl klade tato diplomová práce. 

 

Vysvětlení některých pojmů 

 Na začátku práce bych rád vysvětlil několik pojmů, které bývají často 

zaměňovány a které je možné zahrnout pod evropské právo. Jedná se o pojmy právo 

Evropských společenství (ES), komunitární právo a právo Evropské unie (EU). Situace 

se navíc významně mění se vstupem Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o 

Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (dále jen „Lisabonská 

smlouva“) v platnost k 1. prosinci 2009.  

Lisabonskou smlouvou byla opuštěna dosavadní strukturu tří pilířů (Evropská 

společenství, Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Policejní a justiční 

spolupráce v trestních věcech) zavedenou Maastrichtskou smlouvou. EU se stala 

nástupkyní Společenství a jako takové jí byla přiznána právní subjektivita.4 Potlačení 

chrámové struktury Lisabonskou smlouvou ovlivnilo i systémové vlastnosti a právní 

účinky aktů přijímaných dosud na základě smlouvy o EU.5 Nově došlo rovněž k zániku 

tradičního dělení práva EU na právo komunitární a právo unijní (vysvětlení pojmů viz 

níže). Vzhledem k tomu, že se EU nově disponující právní subjektivitou stala 

nástupkyní dosavadního Evropského společenství, které zaniklo, nadále se normy 

přijímané na evropské úrovni označují jednotně jako právo EU. Toto je důležité i 

z hlediska tématu této práce, neboť k dokončení ratifikace LS došlo v době jejího 

vypracovávání. Analyzovaná judikatura ESD stejně jako Ústavního soudu samozřejmě 

pracuje s dělením na komunitární a unijní právo, neboť v době těchto rozhodnutí toto 

dělení práva EU existovalo. Proto i já v práci při rozboru judikatury tyto pojmy 

používám, i když jsem si vědom faktu, že do budoucna budou postupně opuštěny. 

Zároveň upozorňuji, že platnost principu přednosti práva EU před českým právním 

řádem se s platností Lisabonské smlouvy rozšiřuje nově o oblast původního unijního 

práva (jedná se především o třetí pilíř, tedy Policejní a justiční spolupráci v trestních 

věcech, který byl „komunitarizován“). 

                                                 
4 PÍTROVÁ, Lenka, a kol. Lisabonská smlouva. Co nového by měla přinést? Praha: Parlamentní institut, 
Poslanecká sněmovna PČR. Leden 2008. s. 7 
5 Protokol č. 36 o přechodných ustanoveních proto upravuje režim a právní účinky aktů přijatých na 
základě hlavy V a VI SEU, včetně stanovení pětiletého období pro tato přechodná ustanovení. In: Pítrová, 
Lenka. Citované dílo, s. 31. 
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Principem přednosti, kterým se tato práce detailněji zabývá, se před vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost těšilo pouze původní „právo Evropských společenství.“ 

Jedná se o právo třech evropských společenství, jež mají (měly) vlastní právní 

subjektivity a které byly založeny v 50. letech minulého století. Jde o Evropské 

společenství uhlí a oceli (ESUO),6 Evropské hospodářské společenství (EHS)7 a 

Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM). Primární právo těchto 

společenství a právo z něj odvozené je označováno též jako „komunitární.“ Jeho 

charakteristickým znakem je, že členské státy přenesly zakládajícími smlouvami na 

orgány ES část svých pravomocí, omezily tak svojí suverenitu a tím umožnily orgánům 

ES přijímat normy, které mají aplikační přednost před právními řády jednotlivých 

členských států.8 Tyto tři společenství představovaly společně první pilíř v rámci 

chrámové struktury, která byla vytvořena Smlouvou o založení EU (SEU) a existovala 

do konce listopadu 2009, kdy zanikla se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Jako 

komunitární nebo-li právo ES je tedy označováno právo původního prvního pilíře a 

pouze jeho ustanovení disponují aplikační předností před právními řády členských států. 

 Naproti tomu ve  druhém a třetím pilíři  podle „předlisabonského“ znění SEU, 

tedy v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a Policejní a justiční 

spolupráci v trestních věcech,  mluvíme o „právu unijním.“ Podle „předlisabonského 

znění Smluv těchto oblastech nedošlo k přenosu pravomocí na orgány EU a ty tak 

v rámci druhého a třetího pilíře nemohly vytvářet pro členské státy závazné předpisy. 

Normy v této oblasti vznikaly na základě mezivládní spolupráce a mají charakter 

mezinárodního práva veřejného. Ustanovení unijního práva tedy nemají přednost před 

vnitrostátními normami členských států a rovněž nemohou mít přímý účinek. Aby pro 

tyto normy platil princip přednosti, musel by být explicitně zakotven v právním řádu 

daného členského státu.  

 I přes vzájemné sbližování těchto třech pilířů, které bylo završeno  Lisabonskou 

smlouvou, si tyto tři pilíře nadále uchovávají systémové odlišnosti. S ratifikací 

Lisabonské smlouvy došlo ke komunitarizaci řady politik z původního třetího pilíře 

(v oblasti tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a práva). Tato komunitarizace se reálně 

projevuje tak, že akty jsou nově přijímány řádným legislativním postupem zavedeným 

                                                 
6 ESUO bylo založeno v roce 1952 na 50 let a k 23.7.2002 zaniklo. 
7 Do listopadu 2009 Evropské společenství (ES), se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost k 1.12.2009 
je právním nástupcem ES Evropská unie, která nově získává právní subjektivitu. Název ES se přestává 
používat. 
8 BLAHOŽ, Josef a kol. Ústavní právo Evropské unie. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 120. 
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Lisabonskou smlouvou (tedy rozhodování kvalifikovanou většinou) namísto 

jednomyslného rozhodování, jež bylo typické pro původní třetí pilíř. Základními 

právními akty se tak v této komunitarizované oblasti stávají nařízení, směrnice (a 

nikoliv rámcová rozhodutí používaná ve třetím pilíři) a rozhodnutí, se všemi jejich 

systémovými vlastnostmi jako je přímý účinek a přednost před právem členských států. 

V oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky byl zachován mezivládní 

charakter a s ním související jednomyslnost v rozhodování.  

 Na závěr si dovolím poznámku k pojmu „právo EU“. Ten je možné chápat jako 

okruh práva zahrnující normy všech tří původních pilířů Unie, tedy jak právo 

komunitární, tak normy přijímané v rámci druhého a třetího pilíře (právo unijní v užším 

slova smyslu).9 Tohoto dělení se držím v této práci, tedy pokud používám pojem unijní 

právo, mám na mysli právo původního druhého a třetího pilíře, pod pojem právo EU 

zahrnuji normy všech třech pilířů. Někteří autoři jsou toho názoru, že pojem „právo 

unijní“ je totožný s pojmem „právo EU“ a lze jej tedy považovat za pojem širší, který 

zahrnuje nejen právo třech společenství (právo komunitární), ale i právo přijaté orgány 

Unie, jež se opírá o SEU (právo unijní v širším slova smyslu).10  Do budoucna je ale 

tato diskuze bezpředmětná, neboť jak už jsem uvedl výše, Lisabonská smlouva na 

základě odstranění pilířové struktury opouští rovněž dělení práva EU na komunitární a 

unijní a nadále bude používán jen termín právo EU.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. 1. vyd. Praha: Europeum, 2005. s. 63 
10 Matejka, Ján. Právo Evropských společenství nebo Právo Evropské unie. In: iPravnik.cz 
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2. Formulování principu přednosti Evropským soudním 
dvorem 

 
 Princip přednosti11 je vedle zásad přímého účinku a bezprostřední použitelnosti 

jedním ze základních principů práva Evropských společenství. Jelikož se přímo účinné 

normy práva EU stávají bezprostředně použitelné ve všech členských státech bez 

jakékoliv další implementace, logicky může dojít k rozporu mezi normou evropského 

práva a vnitrostátním předpisem. Právě v takovéto situaci se uplatní princip přednosti, 

na základě kterého nebude vnitrostátní norma aplikována a použije se norma evropská.   

 Princip přednosti práva EU před právními řády členských států není výslovně 

zakotven v žádné smlouvě primárního práva EU. Byl formulován až rozhodovací praxí 

Evropského soudního dvora (ESD), který v souladu s cíli vývoje integrace zakotvenými 

v primárním právu svými verdikty rozvíjí a interpretuje právo ES/EU a který postupně 

založil autoritu soudcovského práva precedenčního typu.12  

 Pro použití zásady přednosti je tedy nutným předpokladem, aby existoval 

konflikt norem práva EU a vnitrostátního práva. Při takovémto konfliktu nelze mluvit o 

otázce (ne)platnosti normy podřízeného práva, jelikož doktrína ani praxe práva EU 

neřeší otázku právní síly. Právo EU i právní řády členských států jsou na sobě nezávislé 

a nedošlo k jejich sjednocení. V případě kolize tak není důsledkem neplatnost, ale pouze 

neaplikovatelnost vnitrostátní normy, což nejlépe vystihuje pojem přednost, na rozdíl od 

např. termínů „nadřazenost“ nebo „primát“.13    

 V následující úvodní části práce stručně analyzuji vybrané rozsudky Evropského 

soudního dvora, kterými byla postupně formulována zásada přednosti práva ES až 

k rozšíření její působnosti i na ústavní normy členských států. 

 

 

2.1. 1964: Flaminio Costa v. E.N.E.L 

 

 Již v roce 1963 dovodil ESD v rozsudku Van Gend en Loos se zásadou přednosti 

úzce související zásadu přímého účinku, když dnešnímu čl. 30 SFEU („předlisabonský“ 

čl. 25 SES a původní čl. 12 Římské smlouvy) přiznal jako prvnímu z mnoha 

                                                 
11 Pro princip přednosti jsou někdy používány pojmy princip supremace, priority nebo nadřazenosti.  
12 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002. s. 149.  
13 TICHÝ, Luboš a kol. Evropské Právo. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 314. 
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následujících ustanovení primárního práva přímý vertikální účinek. Umožnil tak 

jednotlivcům domáhat se svých práv založených primárním právem přímo u 

vnitrostátních soudů. 

 Zásada přednosti komunitárního práva byla zavedena Evropským soudním 

dvorem rozsudkem Costa v E.N.E.L. v roce 1964.14 V tomto případě se jednalo o to, že 

Itálie zákonem z roku 1962 znárodnila podniky vyrábějící a distribuující elektřinu a 

převedla jejich majetek na novou organizaci E.N.E.L. Milánský advokát a akcionář 

jedné ze znárodněných společností odmítl platit účty společnosti E.N.E.L. Soud 

rozhodující o sporu podal předběžnou otázku k ESD, v níž se dotazoval, zda bylo dané 

znárodnění a vytvoření státního monopolu v rozporu s ustanoveními Smlouvy o EHS. 

 ESD mimo jiné rozhodl, že článek 37 (dnes čl. 258 a 259 SFEU, dříve 226 a 227 

SES) odst. 2 Smlouvy o EHS týkající se ochrany před státními monopoly obchodní 

povahy je ve všech svých částech ustanovením komunitárního práva způsobilým 

zakládat individuální práva, které musí být vnitrostátními soudy chráněny. 

 ESD založil svou argumentaci na odlišnosti Smlouvy o EHS od běžných 

mezinárodních smluv. „Smlouva o EHS vytvořila vlastní právní řád, který se okamžikem 

její platnosti stal nedílnou součástí právních řádů členských států a který jsou 

vnitrostátní soudy povinny aplikovat. Vytvořením Společenství na neomezenou dobu, 

které má vlastní instituce, vlastní subjektivitu, vlastní způsobilost k právnímu jednání a 

vystupování na mezinárodním poli a hlavně skutečné pravomoci vyplývající z omezení 

suverenity nebo přenosu pravomoci státy na Společenství, členské státy omezily svá 

suverénní práva a vytvořily tak právní řád, který zavazuje jak jejich státní příslušníky, 

tak i státy samotné.“15 Tím, že by byla dána přednost jednostranným a následným  

opatřením členských států před komunitárním právem, by bylo ohroženo začlenění 

právních ustanovení vytvořených Společenstvím do právních řádů členských států a 

všeobecně by také došlo k ohrožení požadavků a ducha smlouvy.  

 Z toho vyplývá, že komunitární právo je nezávislým pramenem práva, které díky 

své zvláštní a originální povaze nemůže být  převáženo žádnými ustanoveními 

vnitrostátního práva, protože by tak bylo zbaveno svého komunitárního charakteru a 

protože by byly zpochybněny samotné právní základy společenství.  

 Rozsudek ESD ve věci Costa byl zásadním krokem ve směřování k Soudním 

dvorem požadované podobě právního řádu Společenství, jelikož tvrdil, že členské státy 

                                                 
14 C-6/64 Flaminio Costa v. E.N.E.L  [1964] ECR 585, Celex 61964J0006. 
15 C-6/64 Flaminio Costa v. E.N.E.L. [1964] ECR 585, Summary ( 3). (Summary - viz příloha č.1). 
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trvale omezily své pravomoci  a přenesly část své suverenity na instituce Společenství. 

ESD definoval zásadní vlastnost komunitárního práva, princip přednosti, čímž stanovil 

povinnost soudců členských států uplatňovat komunitární normy i v případě jejich 

rozporu s vnitrostátním předpisem. Takováto povinnost nebyla nikdy považována za 

součást mezinárodního práva, ačkoliv neaplikování mezinárodní smlouvy může 

samozřejmě vést k založení mezinárodněprávní odpovědnosti státu. Některé státy mají 

ve svých ústavních normách zakotvenu přednost mezinárodních smluv před zákonem. 

V případě přednosti komunitárního práva je situace ale poněkud odlišná, protože tato 

zásada byla nejen formulována Soudním dvorem a nikoliv mezinárodní smlouvou, ale 

ESD navíc samostatně určuje podmínky přednosti komunitárního práva. Právo ES tak 

vlastně samo určuje podmínky svojí přednosti ve vnitrostátním právu (tzv. vnitřní 

přednost).16  

 V rozsudku Costa tak ESD využil příležitosti poskytnuté mu položením 

předběžné otázky k tomu, aby zabránil vnitrostátním soudcům dopuštění se toho, co by 

bylo porušením práva ES a vedlo by k žalobám podle čl. 169 nebo 170 SEHS (dnes čl. 

258 a 259 SFEU, dříve 226 a 227 SES),17 což je ve své podstatě následek porušení 

závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy mezi státy.  

 Otázkou do budoucnosti zůstalo, jak budou soudy členských států zásadu 

přednosti komunitárního práva respektovat, obzvláště poté, co ESD brzy rozšířil její 

působnost i na základní ústavní normy členských států.  

 

 

2.2. 1970: Internationale Handelsgesellschaft 

 

 Otázkou platnosti zásady přednosti ve vztahu k ústavním normám členských 

států se Evropský soudní dvůr poprvé zabýval v roce 1970 ve věci Internationale 

Handelsgesellschaft.18 

 Spor se týkal toho, že společnost Internationale Handelsgesellschaft mbH se 

sídlem ve Frankfurtu n. Mohanem získala podle nařízení Rady EHS č. 120/67 vývozní 

licenci na 20 tisíc tun kukuřice. Za tuto licenci, která byla časově omezená do 31. 

                                                 
16  SIMAN, Michael a kol. Primárne právo Európskej unie. 2. vydání. Bratislava: (s.n),  2006. s.44. 
17 CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. The Evolution of EU Law. 1. vydání. New York: Oxford 
University Press, 1999. s. 183. 
18 C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel, [1970] ECR 1125, Celex 61970J0011. 
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prosince 1967, musela společnost zaplatit kauci ve výši téměř 17 tisíc DEM.19 

Společnost však neuskutečnila v době platnosti licence vývoz v plánovaném rozsahu a 

licenci tak využila jen zčásti. Německý Úřad pro dovoz a zásoby obilí a krmiva 

(Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel) po uplynutí platnosti licence 

prohlásil část kauce za propadnutou, což odůvodnil tím, že jediná výjimka umožňující 

nevyčerpání licence spočívala v tom, že vývoz nebyl uskutečněn z důvodu vyšší moci.  

Správní soud ve Frankfurtu, který o případu rozhodoval, měl pochybnosti o ústavnosti 

tohoto nařízení a podal předběžnou otázku k ESD. V ní se dotazoval, zda je ustanovení 

daného nařízení, které ukládá povinnost vývozu a jež zároveň umožňuje propadnutí 

kauce v případě jeho neuskutečnění, v souladu s komunitárním právem. Rovněž se 

dotazoval  na platnost ustanovení, které vylučuje propadnutí kauce v případě 

neuskutečnění vývozu z důvodu vyšší moci. 

 ESD ve výroku rozsudku uvedl, že neodhalil žádnou okolnost způsobilou 

ovlivnit platnost předběžnou otázkou zpochybněných ustanovení nařízení Rady č. 

120/67.20 

 Své rozhodnutí odůvodnil ESD tím, že jednotnost a účinnost komunitárního 

práva by byla ohrožena, kdybychom se při posuzování platnosti aktů společenství 

odvolávali na pravidla nebo zásady vnitrostátního práva. Právo odvozené od Smlouvy, 

tedy nezávislého pramene práva, nemůže být právě pro svoji povahu převáženo 

žádnými pravidly vnitrostátního práva bez toho, aby bylo zbaveno svého charakteru 

jako komunitárního práva a bez toho, aby byl zpochybněn právní základ Společenství 

samotného. „Proto platnost aktu Společenství nebo jeho účinky v členském státě 

nemohou být ovlivněny tvrzením, že akt porušuje základní práva zakotvená ústavou 

daného státu nebo principy státní ústavní struktury.“ 21   

 ESD při posuzování  předběžné otázky zkoumal, zda systém kaucí neporušil 

základní práva, jejichž dodržování zaručuje komunitární právní řád. Ochrana těchto 

základních práv, která podle ESD vycházejí ze společných ústavních tradic členských 

států, musí být podle něj zabezpečována v rámci struktury a cílů Společenství právě 

Evropským soudním dvorem. ESD shledal, že žádná taková práva nebyla dotčeným 

nařízením porušena. 

                                                 
19 SIMAN, Michael a kol. Primárne právo Európskej unie. 2. vydání. Bratislava: (s.n), 2006. s. 76. 
20 C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft [1970] ECR 1125, Operative part. 
21 Ibid. Grounds (3) 
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 Rozhodnutí ve věci Internationale Handelsgesellschaft se stalo základem pro  

poměrně vážný spor mezi německým Spolkovým ústavním soudem a ESD (viz níže). 

Ačkoliv se ESD snaží vyhýbat přímému ústavnímu konfliktu s vnitrostátním soudem, 

nikdy se nevzdal svých požadavků, ale spíše se snaží zdůrazňovat praktický význam 

přednosti práva ES pro spory řešené před vnitrostátními soudy a dokázat tak, že se 

nejedná jen o záležitost právní teorie. 

 

 

2.3. 1977: Simmenthal  

  

 Dalším klíčovým rozhodnutím ESD zabývajícím se zásadou přednosti se stal 

rozsudek známý jako Simmenthal,22 ve kterém se Soud opět zabýval problematikou 

přednosti komunitárního práva před právními normami členských států, tentokrát ve 

vztahu k později přijatému vnitrostátnímu předpisu. 

 Společnost Simmenthal SpA dovezla v roce 1973 hovězí maso z Francie do 

Itálie. Za hygienickou prohlídku prováděnou při přechodu zboží přes hranice musela 

společnost podle italských předpisů zaplatit částku 58 480 lir.23 Soud v Suse, který 

rozhodoval ve sporu mezi společností Simmnethal a italským Ministerstvem financí, 

položil ESD předběžnou otázku na soulad dotčených ustanovení italského veterinárního 

zákona s komunitárním právem. Soud v odpovědi na tuto předběžnou otázku rozhodl, že 

tato ustanovení jsou opravdu v rozporu s právem ES (Simmenthal I). Na základě 

následujícího rozsudku soudu v Suse požadovala společnost Simmenthal vrácení 

poplatku včetně úroků. Proti tomu se italská finanční správa odvolala s odůvodněním, 

že soud nemůže jednoduše odmítnout aplikovat italský zákon, který je v rozporu 

s komunitárním právem bez toho, aby nejprve předložil věc italskému Ústavnímu soudu 

k posouzení ústavnosti tohoto zákona a jeho případnému zrušení. O věci znovu 

rozhodoval soud v Suse, který opět podal předběžnou otázku k ESD k posouzení toho, 

zda za těchto okolností může neaplikovat vnitrostátní předpis okamžitě bez toho, aniž 

by čekal na jeho zrušení příslušným ústavním orgánem.24 A pokud k němu dojde, má 

takovéto zrušení úplný retroaktivní účinek, aby tak bylo zabráněno nepříznivému 

                                                 
22 C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA [1978] ECR 629, Celex 
61977J0106. 
23 SIMAN, Michael a kol. Primárne právo Európskej unie. 2. vydání. Bratislava: (s.n), 2006. s. 79. 
24 CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. EU Law: Text, Cases, and Materials. 3. vydání. Oxford: Oxford 
University Press, 2002. s. 281. 
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dopadu zrušeného předpisu na subjektivní práva chráněná komunitárním právním 

řádem? 

 Soud v odpovědi na předběžnou otázku rozhodl, že vnitrostátní soud, který je 

vyzván v rozsahu svých pravomocí aplikovat ustanovení komunitárního práva, je 

povinen zabezpečit úplnou účinnost těchto ustanovení a pokud je to potřebné z moci 

úřední odmítnout aplikaci jakéhokoliv odporujícího ustanovení vnitrostátního předpisu, 

a to i v případě, že bylo přijato později než komunitární předpis. Zároveň není nutné, 

aby soud požadoval nebo čekal na předchozí zrušení tohoto ustanovení legislativní 

cestou nebo jiným ústavním postupem.25 

 V rozsudku Simmenthal se ESD vypořádal s otázkou, jaké následky vyplývají 

z přímé účinnosti ustanovení komunitárního práva v případě jeho rozporu s později 

přijatým předpisem členského státu. Přímý účinek mimo jiné znamená, že ustanovení 

práva ES musí být plně a jednotně uplatnitelné ve všech členských státech od okamžiku 

jejich vstupu do ES a po celou dobu platnosti komunitární normy. To, že byl vnitrostátní 

předpis přijat později než komunitární norma, nemá tedy žádný vliv na její přednost 

v aplikaci.  

 Dalším důležitým argumentem ESD bylo, že podle zásady přednosti způsobují 

ustanovení Smlouvy a přímo účinná opatření institucí EHS nejen neaplikovatelnost 

jakéhokoliv odporujícího předpisu, ale brání rovněž právoplatnému přijímání nových 

vnitrostátních legislativních opatření v rozsahu, ve kterém by mohly být v rozporu 

s ustanovením komunitárního práva.26 Podle rozsudku Simmenthal má tedy komunitární 

norma dvojí účinek. Za prvé abrogační,27 který způsobuje neaplikovatelnost 

odporujících vnitrostátních norem, ať už přijatých dříve nebo později než komunitární 

předpis, a následně nutí národní orgány k jejich zrušení. Za druhé blokující, jenž 

vyžaduje zdržení se vytváření nových vnitrostátních předpisů, které by byly neslučitelné 

s komunitárním normami.  

 Teoreticky by tedy nemělo dojít k situaci, kdy bude přijat nový vnitrostátní 

předpis odporující platnému komunitárním právu. I pokud je takováto norma přijata, 

jsou národní soudy povinny ji neaplikovat, řídit se komunitárním právem a nečekat na 

její zrušení příslušným orgánem. Není proto možné, aby ochrana subjektivních práv 

chráněných právem ES byla dočasně suspendována. A pokud by k takovéto situaci 

                                                 
25 C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA [1978] ECR 629, Operative 
part. 
26 C-106/77 Simmenthal [1978] ECR 629. Grounds (17). 
27 SIMAN, Michael a kol. Primárne právo Európskej unie. 2. vydání. Bratislava: (s.n), 2006. s. 45. 
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došlo a národní soudy neaplikovaly komunitární právo ale odporující vnitrostátní 

předpis, jeho zrušení musí mít v každém případě úplný retroaktivní účinek, aby nedošlo 

k nepříznivému ovlivnění těchto subjektivních práv chráněných právem ES. Z tohoto 

důvodu Soud judikoval, že odpověď na druhou otázku týkající se retroaktivního účinku 

rozhodnutí o zrušení nesouladného vnitrostátního předpisu je zbytečná. 

 Důležitým posunem, který přinesl rozsudek Simmenthal, je odpověď na otázku, 

jak má vnitrostátní soud postupovat, když nemá pravomoc přezkoumávat ústavnost 

právních předpisů nebo je rušit, jelikož tuto pravomoc má v daném státě pouze ústavní 

soud. ESD se jasně vyjádřil, že i když takováto pravomoc náleží pouze ústavnímu 

soudu, kterýkoliv obecný soud je povinen zabezpečit úplný účinek  komunitárního 

práva, aniž by čekal na předchozí rozhodnutí ústavního soudu. Tento postoj pak ESD 

potvrdil ještě v mnoha rozhodnutích a později jej ještě rozšířil, když  ve věci Larsy28 

rozhodl, že nejenom soudy, ale také příslušné správní úřady (v tomto případě belgický 

Úřad sociálního pojištění pro nezávislé pracovníky) nemají aplikovat odporující 

vnitrostátní zákony za účelem dodržení přednosti komunitárního práva.  

 Takovýto postoj ESD je podle mého názoru velice odvážný, neboť správní úřady 

jsou podřízeny moci zákonodárné a jsou ve svém rozhodování vázány zákony. Je těžko 

představitelná situace, kdy by správní úřady začaly z moci úřední posuzovat soulad 

vnitrostátních předpisů s komunitárním právem a rozhodovaly o  jejich neaplikování. 

Navíc si je nutné uvědomit, že takovéto úřady nemají možnost předložit Soudnímu 

dvoru předběžnou otázku podle čl. 267 SFEU (dříve čl. 234 SES) ohledně toho, zda má 

určité ustanovení komunitárního práva přímý účinek a jestli ESD shledává u daného 

vnitrostátního předpisu rozpor s právem ES. Dle mého názoru by otázka souladu 

vnitrostátní normy s komunitárním právem měla být posuzována až v řízení před 

správním soudem, které přezkoumává správnost správního aktu, a ne již v samotném 

správním řízení. O neaplikování vnitrostátního práva správními úřady by se dalo 

uvažovat pouze v případě zjevné a vážné kolize mezi normou komunitárního a 

vnitrostátního práva. 

 

 

 

 

                                                 
28 C-118/00 Gervais Larsy v Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 
(INASTI) [2001] ECR I-05063, Celex 62000J0118. 
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2.4. 1998: Tanja Kreil v. SRN 

 

 Posledním z vybraných rozhodnutí ESD, které uvádím k pochopení procesu 

formulování doktríny přednosti komunitárního práva, je rozsudek ve věci Tanja Kreil v. 

SRN.29 V tomto případě se ESD zabýval předností směrnice Rady EU ve vztahu 

k zákonu SRN.  

 V červenci 1998 požádal Správní soud v Hannoveru předběžnou otázkou 

Evropský soudní dvůr o výklad směrnice Rady č. 76/207/EHS o implementaci zásady 

rovného zacházení s muži a se ženami. Spor vznikl mezi Tanjou Kreil a SRN ohledně 

odmítnutí jejího přijetí do zaměstnání v německých ozbrojených silách, Bundeswehru, 

kde se Tanja Kreil ucházela o místo technika elektronických zbraní. Personální služba 

Bundeswehru její žádost odmítla s odkazem na čl. 12a Základního zákona SRN a na 

odpovídající ustanovení zákona o vojácích a jeho prováděcího předpisu.30 Tyto předpisy 

ve svých ustanoveních zakazují službu žen v armádě s výjimkou případů výjimečného 

stavu, zdravotnické služby a služby u armádních hudebních sborů. Tanja Kreil založila 

svou argumentaci na tom, že odmítnutí její žádosti na základě pohlaví je v rozporu se 

zásadou rovného zacházení s muži a se ženami zaručenou komunitárním právem.  

 Správní soud se v předběžné otázce dotazoval ESD, zda ustanovení německých 

předpisů o vojácích porušují směrnici 76/207/EHS, zejména její čl. 2 odst. 2, který 

umožňuje členským státům, aby vyloučily její aplikaci na práci a pracovní přípravu 

v zařízeních, kde je pohlaví zaměstnanců určujícím faktorem pracovní způsobilosti, či je 

určující vzhledem k povaze vykonávané práce, nebo vzhledem k okolnostem, za kterých 

je práce vykonávána.  

 ESD posuzoval, zda se uvedená směrnice vztahuje i na záležitosti obrany, které 

spadají podle argumentace německé vlády do oblasti Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky (původní druhý pilíř EU) a tedy zůstávají v oblasti suverenity 

členských států. A v případě, že by se směrnice vztahovala na ozbrojené síly, zda je 

ustanovení omezující přístup žen k službě v Bundeswehru ospravedlnitelné podle čl. 2 

odst. 2 a 3 směrnice. 

 ESD uznal, že jsou to členské státy, kdo rozhoduje o opatřeních týkajících se 

vnitřní a vnější bezpečnosti státu a kdo je oprávněn přijímat rozhodnutí o organizaci 

svých ozbrojených sil. Nicméně ani takovéto rozhodnutí nemůže zcela vybočovat 

                                                 
29 C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000] ECR I-69, Celex 61998J0285. 
30 SIMAN, Michael a kol. Primárne právo Európskej unie. 2. vydání. Bratislava: (s.n), 2006. s. 485. 
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z rámce komunitárního práva. Podle Soudního dvora není možné z primárního práva 

odvodit všeobecnou výjimku, která by umožnila vyloučení aplikace  komunitárního 

práva z důvodu veřejné bezpečnosti.31  

 V souladu s ustálenou judikaturou ESD je zásada rovného zacházení všeobecně 

uplatnitelná a směrnice se vztahuje i na veřejnou službu. Dále Soud vyjmenovává 

případy, kdy pohlaví může být určujícím faktorem pro zaměstnání a je tak možné 

aplikovat výjimky uvedené v odst. 2 směrnice. Podle jeho dřívějších rozsudků se jedná 

například o místo vězeňského dozorce, činnosti policisty v době občanských nepokojů, 

nebo při službě v určitých bojových jednotkách. Při určování působnosti výjimky je 

třeba postupovat s ohledem na princip proporcionality, jednu ze všeobecných zásad 

komunitárního práva.  

 Vzhledem k širokému rozsahu této výjimky, podle které jsou ženy vyloučeny 

z téměř všech vojenských funkcí v Bundeswehru, není možné mluvit o omezujícím 

opatření, které by bylo ospravedlnitelné osobitou povahou tohoto zaměstnání nebo 

v souvislosti se  zvláštními okolnostmi, za kterých jsou předmětné činnosti vykonávány. 

Skutečnost, že lidé sloužící v ozbrojených silách mohou používat zbraně, nemůže sama 

o sobě odůvodňovat vyloučení žen z vojenských služeb. Z toho vyplývá, že úplné 

vyloučení žen ze služby v armádních funkcích, které zahrnují manipulaci se zbraněmi, 

nepatří mezi výjimky  podle čl. 2 odst. 3 této směrnice. 

 Na základě tohoto Soudní dvůr rozhodl, že směrnice Rady č. 76/207/EHS 

vylučuje aplikaci vnitrostátních ustanovení, jaké jsou v německém právu, které mají za 

následek všeobecné vyloučení žen ze služeb v armádě zahrnujících používání zbraní a 

které jim umožňují přístup pouze ke zdravotnické službě a službě v armádních 

hudebních sborech.32 

 Při studiu tohoto rozsudku si je třeba uvědomit, že v něm Soudní dvůr přiznal 

přednost směrnici komunitárního práva, která na rozdíl od ustanovení primárního práva 

a nařízení rady ES zásadně nemá přímý účinek a jednotlivci se tedy jejích ustanovení 

nemohou dovolávat přímo. K tomu, aby směrnice měla přímý účinek a tím jí bylo 

možné přiznat přednost před vnitrostátní normou, je třeba, aby byly splněny určité 

podmínky. Směrnice nabývá vertikálního přímého účinku,33 pokud členský stát směrnici 

                                                 
31 C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000] ECR I-69. Grounds (16). 
32 C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000] ECR I-69. Operative part. 
33 Vertikální (částečný) přímý účinek umožňuje jednotlivcům domáhat se svého práva zaručeného 
komunitárním právem pouze vůči orgánům státu. V případě horizontálního (úplného) přímého účinku je 
možné dovolávat se svého práva i vůči jiným jednotlivcům.  
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řádně neimplementuje nebo marně uplyne lhůta pro její implementaci. Pouze v těchto 

případech a za splnění podmínek pro přímý účinek34 je možné dovolávat se přímého 

účinku směrnice a uznání její přednosti před vnitrostátním právem.  

 V případě Tanja Kreil je podle mého názoru zřejmé, že Spolková republika 

Německo směrnici o implementaci zásady rovného zacházení s muži a se ženami 

v oblasti služby v Bundeswehru vůbec neimplementovala a směrnice tak nabyla 

přímého účinku okamžikem uplynutí implementační lhůty. Došlo tak vlastně k situaci, 

kdy byla Soudním dvorem přiznána přednost směrnici Rady před ústavní normou 

členského státu, konkrétně čl. 12a německého Základního zákona, který umožňuje 

službu v armádě pouze mužům starším 18 let. 

 

 

2.5. Shrnutí 

 

 V předchozí části jsem na vybraných rozhodnutích Soudního dvora stručně 

popsal postupný proces, kterým byla formulována zásada aplikační přednosti 

komunitárního práva před právem vnitrostátním. Nyní bych chtěl shrnout 

nejpodstatnější  důvody, na základě kterých ESD tuto doktrínu formuloval, její věcnou 

působnost, důsledky pro orgány členských států a rovněž výjimky z této zásady, které 

vyplývají z práva ES.  

 K zdůvodnění přednosti komunitárního práva použil ESD ve svých rozsudcích 

několik argumentů. Prvním z nich je fakt, že bezprostřední použitelnost a přímý účinek 

komunitární práva by byly bez užitku, kdyby neexistovala přednost komunitárního 

práva a bylo by na úvaze vnitrostátního soudu, které právo si zvolí.  

 Dalším argumentem Soudního dvora je, že trvalým a nezvratným přesunem 

pravomocí členských států na Společenství, ke kterému došlo zakládajícími smlouvami, 

byla trvale omezena suverénní práva těchto států a při neexistenci přednosti 

komunitárního práva by byl tento přesun narušen, čímž by došlo k ohrožení samotných 

právních základů  Společenství. 

 Neméně pádným argumentem ESD je potřeba zabezpečit jednotu komunitárního 

práva a jeho jednotnou aplikaci ve všech členských státech. Tato povinnost členských 

států vyplývá z principu loajality formulovaného v čl. 10 SES (dnes čl. 4 odst. 3 SEU). 
                                                 
34 Norma musí být jasná, jednoznačná, nepodmíněná, nezávisející na uplynutí určité lhůty nebo přijetí 
dodatečných opatření a nesmí ponechat žádnou volnost uvážení orgánům ES ani členským státům. 
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Pokud by byla vykonatelnost komunitárního práva v jednotlivých členských státech 

odlišná, došlo by tím k ohrožení základních cílů Společenství. 

 Principu přednosti se podle ESD vztahuje na všechny závazné normy 

komunitárního práva bez ohledu na jejich právní sílu. Komunitární právo má přednost 

před všemi právními akty členských států, a to správními, legislativními, soudními, a to 

dokonce i na úrovni ústavní.35 

 Aplikace zásady přednosti má několik důsledků. Soudce členského státu je 

povinen neaplikovat vnitrostátní normu, jež je v rozporu s komunitárním předpisem. 

Soud takovéto ustanovení neaplikuje, aniž by musel požadovat nebo čekat na předchozí 

zrušení tohoto ustanovení legislativní cestou nebo jiným ústavním postupem.36 Aby 

nebyla porušena právní jistota, měla by být odporující norma nebo ustanovení zrušeno. 

Ačkoliv článek 171 SES (čl. 228 SES, dnes čl. 260 SFEU) nespecifikuje lhůtu, v níž má 

být rozhodnutí Soudu členským státem splněno, význam okamžité a jednotné aplikace 

komunitárního práva vyžaduje, aby byl proces přizpůsobení zahájen ihned a dokončen 

co možná nejdříve.37 

 Dalším důsledkem aplikace zásady přednosti je zákaz přijímat nové vnitrostátní 

právní předpisy, které by byly neslučitelné s komunitárním právem. To ale neznamená, 

že by takovéto předpisy přijaté po vstupu státu do EU byly nicotné. Pokud taková 

situace nastane, je národní soud pouze povinen neaplikovat takovýto odporující 

předpis.38 

 Členské státy jsou povinny zdržet se přijímání jakýchkoliv opatření, které by 

vedly k ohrožení jednotné aplikace komunitárního práva, jež je nutná k dosažení cílů 

Smlouvy.39 Tato povinnost je zakotvena v článku 10 SES (dnes čl. 4 odst. 3 SEU) a její 

porušení může vést k žalobě podle čl. 226 SES (dnes čl. 258 SFEU).  Pod tuto 

povinnost je možné zařadit rovněž nemožnost přezkoumávat platnost komunitárních 

aktů ze strany národních institucí pro rozpor s jakýmkoliv vnitrostátním pravidlem; to 

podle ESD platí, i pokud by se jednalo o rozpor s ústavními pravidly týkajícími se 

základních práv nebo ústavními principy.40  

 Zásada přednosti není absolutní, existují z ní tři výjimky, které jsou stanoveny 

buď zakládající smlouvou, nebo judikaturou Soudního dvora. První výjimka je upravena 

                                                 
35 TICHÝ, Luboš a kol. Evropské Právo. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 316. 
36 C-184/89 Nimz [1991] ECR I-297, Celex 61989J0184, odstavec 19. 
37 C-334/94 Komise v. Francie [1997] ECR I-1501, Celex 61994J0334. 
38 C-22/97 IN.CO.GE [1998] ECR I-6307, Celex 61997J0010. 
39 C-48/71 Komise v. Itálie [1972] ECR 529, Celex 61971J0048.   
40 C-11/70 Internationale  Handelsgesellschaft [1970] ECR 1125, Celex 61970J0011. 
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v čl. 351 SFEU (čl. 307 SES), který stanoví, že práva a povinnosti vyplývající 

z mezinárodních smluv uzavřených před vstupem státu do Unie nejsou touto smlouvou 

dotčena. Cílem je dodržení zásady ochrany práv třetích osob podle mezinárodního 

práva. Pokud jsou ale uvedené smlouvy neslučitelné s právem EU, mají členské státy 

povinnost tento rozpor odstranit všemi dostupnými prostředky  podle mezinárodního 

práva, včetně výpovědi příslušné smlouvy (pokud je možná), nelze-li změny smlouvy 

dosáhnout diplomatickou cestou. Zásada přednosti se tedy nepoužije, pokud takováto 

smlouva podle čl. 351 ukládá povinnost odporující právu EU. To neplatí, umožňuje-li 

takováto smlouva přijmout nové opatření, které by odporovalo evropskému právu.41 

Stejně tak do této výjimky nespadají smlouvy uzavřené členskými státy po jejich vstupu 

do Unie.  

 Druhou výjimkou, která může omezit použití zásady přednosti, je případ, kdy by 

aplikací evropské normy došlo k nepřiměřenému poškození třetích osob jednajících 

v dobré víře a pokud má potenciální beneficient této komunitární normy jiný přiměřený 

prostředek na ochranu svých práv (např. žalobu na náhradu škody). 

 Poslední výjimkou je případ zneužití práva EU. Jde o takové situace, ve kterých 

by výkon evropského práva byl fiktivní (C-208/00 Überseeling, C-212/97 Centros, C-

167/01 Inspire Art).42 Nejedná se o nelegální zneužití práva EU, pokud jsou přísnější 

národní předpisy obejity (např. založení obchodní společnosti v jiném členském státě 

z důvodu příznivějších podmínek). 

 Pro pochopení zásady přednosti je nutné si uvědomit rozdíl mezi neplatností a 

neaplikováním. Soudní dvůr v rozsudku Simmenthal judikoval, že vnitrostátní soud je 

povinen neaplikovat odporující vnitrostátní normu. V rozsudku In.CO.GE43 odmítl 

argumentaci Komise, že neslučitelnost komunitárního předpisu s později přijatou 

vnitrostátní normou musí znamenat neplatnost takovéto normy. I když je následek 

neaplikování v praxi podobný neplatnosti vnitrostátního předpisu, ve skutečnosti je zde 

významný rozdíl. V případě neaplikování se k vnitrostátnímu předpisu pouze nepřihlíží, 

jeho ustanovení jsou neúčinná pouze v rozsahu jeho neslučitelnosti s evropským 

právem, ale zůstává nadále platný. Může být nadále aplikován v případech, kdy není 

neslučitelný, nebo v případech neupravených předpisem EU (např. ustanovení, která 

přiznávají určitá práva pouze občanům EU, nebudou aplikována v případech 

                                                 
41 TICHÝ, Luboš a kol. Evropské Právo. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 317. 
42 Ibid. s. 319. 
43 C-22/97 IN.CO.GE [1998] ECR I-6307, Celex 61997J0010. 



 31 

vztahujících se na cizince). Stejně tak bude dříve odporující vnitrostátní předpis opět 

aplikován v případě, že norma práva EU zanikne.  

 Princip přednosti práva EU a jeho prosazování Soudním dvorem vedl na národní 

úrovni ke znepokojení týkajícího se ochrany základních lidských práv. ESD se jich 

dotkl v rozsudku Handelsgesellschaft, což vedlo k následnému sporu s německým 

Spolkovým ústavním soudem. Vzhledem k tomu, že zakládající smlouvy neobsahovaly 

komplexní úpravu základních lidských práv (dnes upravena Listinou základních práv 

EU), odvolal se Soudní dvůr na to, že tato práva vycházejí ze společných ústavních 

tradic a principů členských států a jejich ochrana je zabezpečována v rámci struktury a 

cílů Společenství. Dle mého názoru se tak ESD takovýmto zahrnutím obecných 

právních principů do komunitárního práva snažil vyhnout situaci, kdy by ústavní soudy 

členských států odmítly působnost principu přednosti na ústavní normy upravující 

základní lidská práva a svobody.  

 Vše výše uvedené o principu přednosti je ale pouze jedna strana mince, 

stanovená a prosazovaná Evropským soudním dvorem. Druhá strana této mince, přijetí 

a praktická aplikace zásady přednosti, spočívá v podvolení se tomuto principu ze strany 

členských států a přizpůsobení jejich právních řádů, včetně ústavních norem. 

Formulování doktríny přednosti se strany Soudního dvora je tak jednou věcí, její plné 

přijetí a respektování členskými státy je věcí jinou a jak vývoj ukázal, o poznání 

složitější a dlouhodobější.  

 Většina ústavních soudů členských států totiž nepřijala nepodmíněný monistický 

pohled ESD na přednost komunitárního práva. Postojem jednotlivých členských států, 

respektive jejich ústavních soudů nebo orgánů s obdobnou působností, se zabývám ve 

zbývající části této práce. 
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 3. Princip přednosti z pohledu členských států 

 

 Klíčovým elementem pro úspěšnou aplikaci principů přímého účinku a přednosti 

komunitárního práva je postoj  vnitrostátních soudů a orgánů členský států. Je logické, 

že samotné deklarování zásady přednosti Soudním dvorem nemůže stačit k jejímu 

všeobecnému respektování. „Řekneme-li to bez obalu, ESD si může říkat co chce, 

skutečnou otázkou je, proč by tomu někdo měl věnovat pozornost.“44 

 Formulování principů přímého účinku a přednosti ze strany ESD vyvolal otázku 

vztahu práva ES a právních řádů členských států. Výklad komunitárního práva 

prováděný ESD donutil členské státy ke změně svých ústav, aby tak zajistily přednost 

komunitárního práva i na úrovni vnitrostátní. Postupně byly tyto dvě zásady v různých 

formách převzaty do všech právních řádů členských států, v případě nových členských 

států by přizpůsobení ústavních předpisů mělo být předpokladem vstupu do ES. Obecně 

se dá říci, že soudy všech členských států ihned nebo v poměrně krátké době přijaly 

zásadu přednosti práva ES, avšak ne bez výhrad. 

 Zajímavé je, že principy přednosti a přímého účinku se i více než 40 let od svého 

formulování nestaly psanou součástí komunitárního práva, nikdy nebyly začleněny do 

žádné ze smluv revidujících SES, ale stále mají charakter nepsaných právních principů 

vycházejících z judikatury ESD. Odmítnutý návrh Ústavy pro Evropu obsahoval 

výslovné zakotvení principu přednosti práva EU, ale v případě Lisabonské smlouvy 

bylo toto ustanovení vypuštěno. Pouze k ní bylo připojeno nezávazné Prohlášení o 

přednosti práva. 

 Ohledně přijetí principu přednosti je nutné odlišit zakládající členské státy od 

později přistupujících. Pro později přistoupivší státy bylo totiž přijetí acquis 

communautaire45, včetně judikaturou ESD formulované zásady přednosti, a upravení 

svých právních řádů předpokladem pro členství. Z původních šesti členských států EHS 

měly Francie, Lucembursko a Nizozemsko ve svých ústavách ustanovení o přednosti 

mezinárodního práva již před rokem 1964, kdy ESD poprvé formuloval princip 

přednosti. Avšak Francie, přestože čl. 55 její Ústavy uznává přednost mezinárodních 

smluv i před pozdějším zákonem, až do roku 1989 odmítala přednost práva ES před 

                                                 
44 CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. The Evolution of EU Law. 1. vydání. New York: Oxford 
University Press, 1999. s. 193. 
45 Acquis communautaire je souhrn všeho, čeho bylo v rámci Evropských společenství dosaženo v oblasti 
právní úpravy, a to v nejširším smyslu, tedy včetně judikatury ESD a evropského „soft law“. (Šlosarčík:7)   
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později přijatými francouzskými zákony (viz Matterova doktrína níže). Belgie, ačkoliv 

její Ústava neobsahuje ustanovení o přednosti mezinárodního práva, přijala tuto zásadu 

na základě rozhodnutí Kasačního soudu v případě Franco-Suisse Le Ski z roku 1971, 

stejně tak zásadu přijal i belgický Nejvyšší soud.46  

 Italský Ústavní soud, ačkoliv rozsudek ve věci Costa byl adresován především 

jemu, neuznal přednost komunitárního práva bezpodmínečně. V rozsudku Frontini47 

z roku 1973 judikoval, že při aplikaci čl. 249 SES (čl. 288 SFEU) týkajícího se přímé 

použitelnosti nařízení ES je nutno přihlížet k ochraně základních lidských práv, která 

jsou chráněna italskou Ústavou. Na základě toho si italský Ústavní soud pro sebe 

vyhradil poslední kontrolu nad přednostní aplikací norem ES z hlediska jejich souladu 

se základními principy italské Ústavy. To však příliš neodpovídá rozhodovací praxi 

italských obecných soudů, které nadřazenost komunitárního práva respektují.48 Itálie tak 

nemá jednotný přístup k normám komunitárního práva a nedá se říci, že by jednoznačně 

přijala princip nadřazenosti.49 Postoj a výhrady italského Ústavního soudu jsou v mnoha 

ohledech podobné těm formulovaným německým Spolkovým ústavním soudem (viz 

dále). 

 Spojené království se k přímému účinku a přednosti komunitárního práva i před 

pozdějším britským právem přihlásilo před svým vstupem do ES v European 

Communities Act z roku 1972.50 V podobném duchu byla v roce 1972 referendem 

pozměněna i irská ústava. Stejně tak i všechny další státy, které přistoupily později, 

přizpůsobily své právní řády požadavkům komunitárního práva již před vstupem do ES 

(EU). 

 Odlišná je situace v případě Dánska, které se stalo členem ES spolu se Spojeným 

královstvím a Irskem v roce 1973. V dánské Ústavě nenajdeme ustanovení ohledně 

vztahu práva EU a dánského právního řádu. Dánsko se podobně jako Itálie, Francie a 

SRN dodnes nepodřídilo doktríně absolutní přednosti evropského práva před veškerým 

                                                 
46 CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. The Evolution of EU Law. 1. vydání. New York: Oxford 
University Press, 1999. s. 197. 
47 Italský Ústavní soud, Frontini v. Ministero delle Finanze [1974] 2 CMLR 372.  
48 CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. EU Law: Text, Cases, and Materials. 3. vydání. Oxford: Oxford 
University Press, 2002. s. 301. 
49 BLAHOŽ, Josef, a kol. Ústavní právo Evropské unie. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 
111. 
50 VĚRNÝ, Arsén, DAUSES, Manfréd. Evropské právo se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského 
soudního dvora. 1. vydání. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998. s. 92-93. 
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ústavním právem, především v případě ochrany základních práv a demokratického 

právního státu.51 

 Zatímco zásada přímého účinku byla akceptována snadno a bez odporu, přijetí 

principu přednosti se  neobešlo bez jistých komplikací. Ty měly podobu výhrad 

ústavních soudů některých států především k působnosti této zásady vůči ustanovením 

ústavních norem o základních lidských právech a svobodách. V následující části této 

práce uvádím na příkladech Francie a Spolkové republiky Německo dva nejvýznamnější 

případy, kdy vnitrostátní soudy odmítly bezpodmínečně respektovat zásadu přednosti 

komunitárního práva. 

 

 

3.1. Přednost práva ES z pohledu Francie 

 

 Francouzská V. republika nemá jediný nejvyšší soud. Její soudní systém je 

rozdělen mezi obecné a správní soudnictví. Existují zde vedle sebe Ústavní soud, 

Kasační soud (nejvyšší obecný soud) a Státní rada (nejvyšší správní soud). Kontrola 

ústavnosti právních předpisů a mezinárodních smluv spadá do působnosti Ústavní rady 

(Conseil Constitutionnel), jedná se však pouze o kontrolu předběžnou, není zde možná 

kontrola následná. Po vyhlášení zákona nebo mezinárodní smlouvy již tedy není 

posouzení ústavnosti možné. Případy týkajícími se vztahu k právu ES se tak Ústavní 

rada většinou nezabývá.  

 Postoj zbývajících dvou nejvyšších soudů, Kasačního soudu (Cour de Cassation) 

a Státní rady (Conseil d’Etat), byl, co se týče vztahu ke komunitárním právu, až do roku 

1975 jednotný. Přestože čl. 55 francouzské Ústavy uznává přednost mezinárodních 

smluv i před pozdějšími francouzskými zákony, oba tyto soudy se zdráhaly přijmout 

toto ustanovení a aplikovat jej na konkrétní případy.52  

 Pokud došlo k neslučitelnosti mezi ustanovením komunitárního práva a starším  

vnitrostátním předpisem, francouzské soudy daly přednost právu ES. To už ale neplatilo 

o situaci, kdy se právo ES dostalo do rozporu s později přijatým francouzským 

zákonem. V tomto případě daly francouzské soudy přednost francouzskému zákonu a 

                                                 
51 viz rozhodnutí dán. Nejvyššího soudu ze dne 6.4.1998 č. I 361/1997, Carlsen v. Rasmussen, [1999] 3 
CMLR. 854, s. 861-62. 
52 CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. The Evolution of EU Law. 1. vydání. New York: Oxford 
University Press, 1999. s. 197. 
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neaplikovaly komunitární právo, čímž podle ESD systematicky porušovaly právo ES. 

Tento přístup je označován jako tzv. Matterova doktrína.53 

 Ke změně došlo v již zmiňovaném roce 1975, kdy Ústavní rada rozhodla, že ona 

sama nemá pravomoc rozhodovat o souladu mezinárodních smluv s francouzskými 

zákony, ale posuzuje tyto mezinárodněprávní závazky pouze z hlediska jejich souladu s 

ústavou. Vlastně tak vyzvala obecné a správní soudy, aby ony posuzovaly soulad 

komunitárního práva s francouzskými zákony. 

 Kasační soud následně v roce 1975 opustil Matterovu doktrínu, když dal 

přednost komunitárním právu před pozdějším francouzským daňovým zákonem. Došlo 

k tomu v případě Café Jacques Vabré,54 kdy byl dovozce kávy podle francouzského 

zákona podroben vyššímu zdanění než domácí producenti, což Kasační soud posoudil 

jako diskriminační opatření a porušení čl. 90 SES (čl. 110 SFEU). Svoje rozhodnutí ale 

založil na článku 55 francouzské Ústavy, místo aby přijal přednost komunitárního práva 

jako celku. 

 Státní rada ale názory Ústavní rady a Kasačního soudu nepřijala a naproti tomu 

opakovaně judikovala, že není možné, aby správní soudy přezkoumávaly soulad 

francouzských legislativních aktů s právem ES, čímž de facto dala přednost 

francouzskému právu před komunitárním. Státní rada argumentovala tím, že jelikož 

nemá pravomoc přezkoumávat platnost francouzské legislativy, nemůže ji prohlásit za 

nekompatibilní s komunitárním právem, ani nemůže přiznat právu ES přednost. Tato 

pravomoc přísluší Ústavní radě.55 Podobný názor sdílela i část francouzského 

Národního shromáždění, které v letech 1978 a 1980 jednalo o návrzích zákonů, jejichž 

cílem bylo zakázat francouzským soudům respektovat přednost komunitárního práva 

v případě jeho rozporu s výslovným názorem francouzských zákonodárců. Tyto návrhy 

ale nebyly nakonec přijaty.56 

 Státní rada svůj osamocený postoj v rámci francouzského soudnictví opustila až 

v roce 1989 rozhodnutím ve věci Nicolo.57 Jednalo se o rozpor mezi novějším 

francouzským volebním zákonem a starší evropskou normou upravující volby do 

Evropského parlamentu. Francouzský zákon opravňoval,  na rozdíl od komunitární 

                                                 
53 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. 1. vyd. Praha: Europeum, 2005. s. 145.  
54 Directeur Général des Douanes v. Société Vabre &Société Weigel, Cour de Cassation 24.5.1975 [1975] 
2 CMLR 336. 
55 CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. EU Law: Text, Cases, and Materials. 3. vydání. Oxford: Oxford 
University Press, 2002. s. 287. 
56 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. 1. vyd. Praha: Europeum, 2005. s. 147. 
57 Raoul Georges Nicolo. Conseil d’Etat [1990] 1 CMLR 173. 
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normy, k volební účast nejen občany kontinentální Francie, ale rovněž občany 

neevropských francouzských zámořských departmentů. Státní rada na základě čl. 55 

Ústavy překvapivě rozhodla o nesouladu vnitrostátního zákona se SES, aplikovala 

evropskou normu a poprvé se tak odchýlila od Matterovy doktríny. V následujících 

letech Státní rada pokračovala v nastoleném kurzu a uznala přednost nařízení i směrnic 

ES58 před pozdějším domácím zákonem. 

 V roce 1992 v souvislosti s ratifikací Maastrichtské smlouvy (Smlouva o 

založení  EU) došlo ke třem žalobám k Ústavní radě, které zpochybňovaly její soulad 

s francouzskou Ústavou z roku 1958. Ústavní rada ve svém rozsudku vyslovila 

v několika věcech nesoulad. Následně tedy byla přijata novela francouzské Ústavy, 

která novými články 88-1 až 88-4 upravila sporné otázky označené Ústavní radou. 

Novela byla schválena v referendu velmi těsnou většinou.59 Ale ani v těchto nových 

článcích nenalezneme jasné ustanovení, které by zakotvilo přednost komunitárního 

práva před právem francouzským.  

 Podobná situace se opakovala v případě některých bodů Amsterodamské 

smlouvy (1997), kdy na základě rozsudku Ústavní rady došlo v roce 1999 opět 

k novelizaci Ústavy. Obdobný proces proběhl také v roce 2005, kdy byla francouzská 

Ústava upravena v souvislosti s přípravou na ratifikaci Smlouvy zakládající Ústavu pro 

Evropu. V referendu z května 2005 se ale 55% voličů vyslovilo proti její ratifikaci, což 

ale nic nemění na faktu, že francouzská Ústava již byla novelizována předtím. 

 Závěrem se dá říci, že od roku 1989 všechny tři nejvyšší orgány francouzské 

soudní moci, tedy Ústavní soud, Kasační soud i Státní rada respektují zásadu přednosti 

práva EU před francouzským zákonem a rozhodují v souladu s ní. Přesto není přednost 

práva EU výslovně zakotvena ve francouzské Ústavě, soudy použití této zásady 

zdůvodňují obecným článkem 55, který upravuje přednost určitých mezinárodních 

smluv před francouzským zákonem. Na druhou stranu bych rád zdůraznil, že 

francouzské soudy neuznaly přednost evropského práva i před ústavními normami, za 

nejvyšší pramen práva nadále považují svou Ústavu. 

 Hlavní překážkou uznání zásady přednosti ve Francii byly spíše spory ohledně 

kompetencí francouzských soudů svěřených jim Ústavou. Jednoduše řečeno, poměrně 

dlouho trvalo, než se tři nejvyšší francouzské soudy shodly na tom, které soudy jsou 

                                                 
58 Přednost nařízení ES viz Boisdet [1991] 1 CMLR 3,  přednost směrnice ES viz Rothmans and Philip 
Morris a Arizona Tobacco and Philip Morris [1992] 1 CMLR 253. 
59 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. 1. vydání. Praha: Europeum, 2005 
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oprávněny posuzovat soulad ustanovení komunitárního práva s francouzskými zákony 

(obecné i správní soudy) a s ústavou (pouze Ústavní rada). Tato situace se poněkud liší 

například od SRN a Itálie, kde hlavním bodem sporů byla ochrana základních práv a 

svobod zaručených národními ústavami. 

 

 

3.2. Spolková republika Německo: Solange I, II a Maastricht 

  

 Článek 24 německého Základního zákona umožňuje přesun zákonodárných 

pravomocí na mezinárodní organizace. Spornou se stala otázka, zda je možné na 

nadnárodní organizaci jako je EU přenést takovou pravomoc, jejíž výkon umožňuje 

porušení základních principů chráněných samotnou Ústavou (rozuměj Základním 

zákonem). Tento problém se objevil poprvé poté, co byla Soudním dvorem řešena 

předběžná otázka v případě Internationale Handelsgesellschaft (viz výše). Když ESD 

v tomto případě potvrdil legalitu komunitární úpravy i její přednost před německým 

Základním zákonem, obrátil se německý správní soud na Spolkový ústavní soud 

s dotazem, zda nedošlo přenosem pravomocí na ES k porušení Základního zákona. 

Ústavní soud rozhodl, že pokud je ochrana základních práv na úrovni Společenství nižší 

než podle Základního zákona, je každé opatření ES předmětem přezkumu podle 

německého práva, i když v tomto konkrétním případě nedošlo k jeho porušení.60  

 V roce 1974 toto stanovisko Spolkový ústavní soud potvrdil ve známém případu 

Solange I.61 Prohlásil, že úprava ochrany základních práv zaručená Základním zákonem 

bude mít přednost v případě konfliktu s komunitárním právem „tak dlouho, dokud“ 

(„Solange“) nebude právo ES chránit lidská práva občanů SRN na stejné úrovni, jako 

činí německá Ústava (Základní zákon). Svůj argument podpořil mimo jiné tím, že 

Společenství nadále postrádá katalog základních práv, jenž by zajistil ochranu 

základních práv v právním řádu ES. Ústavní soud uvedl, že pod čl. 24 Základního 

zákona nelze zahrnout takový přesun pravomocí, který by znamenal změnu „základních 

neměnných rysů“ německé ústavní struktury, jako je ochrana základních práv. 

 Spolkový ústavní soud tak odmítl bezpodmínečně uznat přednost komunitárního 

práva a zasadil tak první vážnou ránu doktríně prosazované Soudním dvorem. V roce 

1986 poté, co ESD potvrdil platnost systému dovozních licencí v případě Wünsche 

                                                 
60 BLAHOŽ, Josef, a kol. Ústavní právo Evropské unie. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 109. 
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Handelsgesellschaft,62 byl přesto tento systém opět předmětem posuzování ze strany 

německého ÚS. V takzvaném rozhodnutí „Solange II“63  Spolkový ÚS zohlednil rozvoj 

ochrany základních lidských práv, ke kterému došlo v komunitárním právu na základě 

judikatury ESD stejně jako fakt, že všechny členské státy ES přistoupily k Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. ÚS tak korigoval svůj předchozí 

radikální rozsudek z roku 1974, když prohlásil, že na základě těchto skutečností již 

považuje ochranu základních práv v rámci práva ES za dostatečnou. Pokud („solange“) 

bude ochrana základních práv na úrovni ES nadále stejná jako ta zaručená Základním 

zákonem, nebude se Spolkový  ústavní soud zabývat posuzováním právních norem 

Společenství z hlediska jejich souladu se standardem ochrany základních práv 

zaručeným Základním zákonem. Přestože Ústavní soud takto vlastně uznal přednost 

komunitárního práva, stále zde zůstala výhrada, že toto respektování bude platit tak 

dlouho, dokud bude komunitární právo poskytovat ochranu základních práv 

odpovídající německé úpravě. 

 Respektování přednosti komunitárního práva ze strany Spolkového ústavního 

soudu ale netrvalo dlouho. Ještě než byla ratifikována Maastrichtská smlouva, byl 

novelizován německý Základní zákon. Nový článek 23 měl zajistit odstranění 

potencionální neslučitelnosti Ústavy s Maastrichtskou smlouvou před její ratifikací. 

Nový článek mimo jiné obsahuje také ustanovení obsahující požadavek dostatečné 

ochrany základních práv na úrovni komunitárního práva.64 

 Přesto byla ratifikace Maastrichtské smlouvy napadena stížností bývalého 

zaměstnance Evropské komise Manfreda Brunnera. Ten tvrdil, že smlouva odporuje 

principům ústavní demokracie, jelikož představitelé EU nejsou přímo voleni občany, ale 

jmenováni členskými státy, čímž dochází k přetrhání vazeb mezi německým lidem a 

výkonem moci v EU. 

 Spolkový ústavní soud rozhodl rozsudkem, jenž je znám pod názvem 

Maastricht-Urteil.65 Odmítl v něm argumentaci pana Brunnera a rozhodl, že ratifikace 

smlouvy je v souladu se Základním zákonem. Přesto má ale toto rozhodnutí klíčový 

význam pro vztah komunitárního práva a německého právního řádu do budoucna.  

 Ústavní soud se navrátil ke svému rozhodnutí Solange I, když se jasně vyjádřil, 

že se nevzdá své pravomoci přezkoumávat kompatibilitu práva ES s ochranou 

                                                 
62 C-345/82 Wünsche Handelsgesellschaft. Germany [1984] ECR 1995, Celex 61982J0345. 
63 „Solange II“ [1987] 3 CMLR 225. 
64 BLAHOŽ, Josef, a kol. Ústavní právo Evropské unie. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. s. 109. 
65 Také Maastricht Judgement - Brunner v. The European Union Treaty [1994] 1 CMLR 57.   
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základních práv zaručenou německou Ústavou. Spolkový ÚS tak bude garantovat 

ochranu základních práv i v případě, že by tím došlo k narušení suverénních pravomocí, 

jejichž výkon byl svěřen ES. 

 V otázce nedostatečné legitimity orgánů ES Spolkový ÚS judikoval, že 

legitimita těchto legislativních orgánů je dostatečná, jelikož jsou sestaveny 

prostřednictvím volených národních parlamentů.  

 Spolkový ústavní soud uvedl, že bude nadále vykonávat přezkum rozsahu 

kompetencí vykonávaných Společenstvím. Pokud by docházelo k dalšímu přesunu 

pravomocí na instituce ES, mohlo by dojít k porušení vazby mezi německými občany 

jako nositeli veřejné moci a rozhodovacím procesem na úrovni ES. Jestliže není jasně 

vymezeno, v jakém rozsahu byl na základě rozhodnutí německých zákonodárců 

přenesen výkon pravomocí na ES, může ze strany ES dojít k výkonu pravomocí, které 

mu nebyly svěřeny. To by se blížilo obecnému zmocnění, což je situace, před kterou 

ochraňuje čl. 38 německé Ústavy.66 Je tedy nutné, aby pravomoci Společenství byly 

jasně a absolutně vymezeny. ÚS varoval před širokou interpretací a častým používáním 

článku 235 SES (dnes čl. 358 SFEU, dříve čl. 308 SES), jenž umožňuje přijímání 

opatření nezbytných k dosažení cílů Společenství bez předchozí procedury běžně nutné 

ke změně nebo doplnění primárního práva ES. Takto, na základě čl. 308 SES přijaté 

normy práva ES, by se nestaly pro SRN závazné. Tento postoj Spolkový ústavní soud 

dále upřesnil ve svém „Lisabonském“ nálezu (viz níže) v souvislosti s novelizací tohoto 

článku Lisabonskou smlouvou. 

 Německo je jedním z „pánů smluv“, Přesto je nadále suverénním státem, který 

může nakonec svůj souhlas se SEU přehodnotit a vzít zpět.  

 Spolkový ústavní soud Maastrichtským rozsudkem definoval svůj postoj 

k Evropské unii.  Do budoucna si pro sebe vyhradil posuzování rozsahu pravomocí, jež 

mají být přeneseny na EU, stejně jako zůstal poslední instancí rozhodující o tom, zda je 

ochrana základních práv  poskytovaná právním řádem ES odpovídající ochraně 

zaručené německou Ústavou. Jasně tak pojmenoval své výhrady k vývoji v ES/EU a 

varoval před dalším přesunem pravomocí na evropské orgány. Co se týče principu 

přednosti, potvrdil ÚS svůj postoj, že pokud zůstane ochrana základních práv v ES na 

současné úrovni, nebude do ní zasahovat. Přesto zde zůstává výhrada skrytá pod slovem 

„pokud“, která pamatuje na případ, že by tato ochrana na úrovni ES přestala odpovídat 

                                                 
66 Brunner v. The European Union Treaty [1994] 1 CMLR 57. Odstavec 48. 
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německému ústavnímu standardu. V tomto případě si ÚS vyhrazuje pravomoc 

zasáhnout, čímž konkuruje ESD a narušuje tak jeho postavení poslední a jediné instance 

rozhodující o platnosti práva ES. 

   

 

3.3. Shrnutí 

 

 Závěrem této části bych rád shrnul a porovnal dva výše uvedené případy, na 

nichž jsem demonstroval postoj dvou nejvýznamnějších členských států k principu 

přednosti práva ES. Jak Francie, tak Spolková republika Německo dnes uznávají 

přednost komunitárního práva před svými zákony i podzákonnými normami. Situace už 

ale není tak jasná v případě vztahu práva ES k jejich Ústavám.  

 Německý Spolkový ústavní soud si ve své kompetenci ponechal rozhodování o 

těch případech porušujících základní práva, v nichž by ochrana těchto práv v rámci 

práva ES nebyla srovnatelná se základními principy německého Základního zákona. 

Podle mého názoru se tedy jedná spíše o výjimku teoretickou, jelikož ESD ve své 

judikatuře přijal obecný standard ochrany základních práv, který je vlastní všem 

členským státům EU. Ačkoliv Evropská unie po krachu ratifikace Smlouvy zakládající 

Ústavu pro Evropu a k ní připojené Charty základních práv EU (v češtině přejmenována 

na Listinu základních práv Unie) neměla závazný katalog lidských práv (LZPEU 

vstoupila v platnost a stala se závaznou spolu s Lisabonskou smlouvou k 1. prosinci 

2009), jeho funkci myslím dostatečně nahrazovala Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod. Jejími signatáři jsou všechny členské státy EU a na její 

dodržování dohlíží Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk) spadající do struktury 

Rady Evropy. Důkazem tohoto faktu je, že Evropský soudní dvůr na rozsudky ESLP ve 

své judikatuře odkazuje. S nadsázkou se dá říci, že Úmluvu přijal „za svou“ již 

v průběhu 70. let, i když oficiálně ji označil pouze jako vodítko a zdroj pro své 

rozhodování.67 Do Maastrichtské smlouvy byl poté zařazen čl. 6, který výslovně 

odkazoval na Úmluvu a prohlašoval, že Unie ctí základní práva v ní zaručené. Nové 

znění SEU po novelizaci Lisabonskou smlouvou pak ve svém čl.. 6  odst. 2  již 

předpokládá přistoupení Evropské unie k Úmluvě.  

                                                 
67 C-4/73 J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung v. Komise (Nold II.)[1974] ECR 491. Celex 
61973J0004. 
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 V případě Francie se problematika uznání principu přednosti netýkala ochrany 

základních práv jako v případě SRN, ale spíše ústavního kompetenčního sporu 

nejvyšších soudních orgánů Francie o tom, kdo je oprávněn rozhodovat o souladu 

komunitárního práva s právem francouzským. Na tuto otázku odpověděla Ústavní rada, 

když si pro sebe vyhradila pouze přezkum souladu mezinárodních smluv s Ústavou, 

čímž vlastně vyzvala francouzské obecné a správní soudy k tomu, aby samy posuzovaly 

soulad práva ES s „běžnými“ francouzskými zákony a v případě konfliktu daly přednost 

komunitárním právu. Nicméně přednost komunitárního práva v případě jeho rozporu 

s francouzskou Ústavou nebyla uznána a posuzování  jejich slučitelnosti probíhá pouze 

v rámci předběžné kontroly ústavnosti mezinárodních smluv vykonávané Ústavní radou. 
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4. Postoj českého Ústavního soudu k přednosti práva ES/EU 

 

 Česká republika se již v průběhu 90. let, od podpisu Evropské dohody o 

přidružení v roce 1991 přes ukončení přístupových rozhovorů až do okamžiku 

podepsání Athénské smlouvy v roce 2003, postupně připravovala na vstup do EU tím, 

že přizpůsobovala svůj právní řád tak, aby vyhovoval požadavkům kladeným na něj ze 

strany práva Evropské unie. Podmínkou vstupu ČR i ostatních nových členských států 

do EU totiž bylo přijmutí celého acquis communautaire, tedy nejen primárního a 

sekundárního práva, ale rovněž judikatury ESD a dalších právních aktivit EU.  

 Ve většině oblastí upravených evropským právem bylo postupně dosaženo 

alespoň teoretické slučitelnosti českého právního řádu s právem ES/EU. V soudní praxi 

se ale přesto mohou vyskytnout sporné otázky, v nichž je nutné přistoupit k použití 

zásady přednosti a neaplikovat evropskému právu odporující ustanovení českého práva.  

 Jestliže se okamžikem přistoupení České republiky k EU stalo právo ES/EU pro 

Českou republiku závazné,68 bylo již předtím nutné upravit i Ústavu České republiky 

tak, aby okamžikem vstupu do EU nedošlo k neslučitelnosti mezi ustanoveními Ústavy 

a právem EU. V následující kapitole stručně popisuji změny v Ústavě ČR, které přinesla 

takzvaná „Euro-novela“ v roce 2001 a vytvořila tak základní ústavní předpoklady pro 

připravovaný vstup České republiky do EU. 

 

  

  4.1. Ústavněprávní rámec: „Euro-novela“  

 

 Takzvaná „Euro-novela“ české Ústavy byla přijata ústavním zákonem č. 

395/2001 Sb. Novelizované znění Ústavy sice Evropskou unii výslovně nezmiňuje, ale 

cílem Euro-novely bylo přizpůsobit Ústavu připravovanému vstupu ČR do EU.  

 Článek 1 Ústavy popisující Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a 

demokratický stát byl doplněn druhým odstavcem. Ten deklaruje, že „Česká republika 

dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“ Jde o vzkaz určený 

ostatním subjektům mezinárodního práva, v němž Česká republika vyjadřuje jasnou a 

                                                 
68 S výjimkou některých přechodných období vyjednaných buď ve prospěch ČR nebo ostatních členských 
států, které v určitých oblastech odkládaly (resp, stále odkládají) účinnost práva ES/EU v ČR. 
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transparentní vůli převzít své mezinárodněprávní závazky s maximální vážností a 

důležitostí a zejména pak v dobré víře.69    

 V novelizovaném čl. 10 byly nově definován okruh mezinárodních smluv, které 

jsou součástí právního řádu ČR a mají přednost před zákonem v případě, že 

mezinárodní smlouva stanoví něco jiného než zákon. Přednost těchto smluv se 

samozřejmě vztahuje i na podzákonné předpisy. Jedná se o vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je ČR vázána. Souhlas 

Parlamentu s ratifikací je potřeba u nejvýznamnějších mezinárodních smluv, které jsou 

uvedeny v čl. 49 Ústavy (tzv. prezidentské smlouvy). Novelizací tohoto článku došlo k 

dalšímu posunu k monistickému pojetí vztahu právního řádu ČR a mezinárodního 

práva. Tento proces změny od dualistické koncepce byl zahájen již na počátku 90. let, 

kdy bylo přijato do Euro-novely platné znění čl. 10 Ústavy, které zavedlo  přednost a 

přímý účinek mezinárodních smluv o lidských právech a svobodách.  

 Z hlediska vstupu České republiky do EU je klíčový nový článek 10a, který 

umožnil přenos některých pravomocí orgánů ČR na mezinárodní organizaci nebo 

instituci. U takovýchto mezinárodních smluv je potřeba, aby s nimi souhlasila 

třípětinová většina všech poslanců stejně jako třípětinová většina přítomných senátorů 

(nové znění čl. 39 odst. 4 Ústavy). Ústavním zákonem je ale možné stanovit, že 

mezinárodní smlouva podle čl. 10a  vyžaduje ke své ratifikaci souhlas občanů ČR daný 

v referendu. Toto ustanovení bylo použito v případě vstupu ČR do EU, který byl 

schvalován referendem vyhlášeným prezidentem republiky na základě čl. 62 písmene l) 

Ústavy.  

 V souvislosti s novými články 10a a 49 byla Ústavnímu soudu svěřena 

pravomoc přezkoumávat soulad v těchto článcích uvedených mezinárodních smluv 

s ústavním pořádkem ČR (čl. 87 odst. 2). Jedná se o jediný typ preventivní kontroly 

ústavnosti známý českému právnímu řádu, přičemž platí, že pokud je podán návrh na 

zahájení tohoto řízení před Ústavním soudem, je jeho souhlasné rozhodnutí podmínkou 

sine qua non k ratifikaci posuzované mezinárodní smlouvy. Podle čl. 89 odst. 3 pokud 

ÚS vysloví nesoulad takovéto smlouvy s ústavním pořádkem ČR, nelze ji ratifikovat až 

do doby, než bude nesoulad odstraněn. ÚS nemůže zahájit řízení sám z vlastní 

iniciativy, to je možné pouze na návrh, ke kterému jsou aktivně legitimovány komory 

Parlamentu, skupina poslanců nebo senátorů, nebo prezident republiky za podmínek 

                                                 
69 Lukášek, Libor: Euronovela Ústavy je dalším pokusem o narovnání nedůstojného postavení 
mezinárodního práva v českém právním prostředí. Právní rozhledy, roč. 2001, č. 9. 
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uvedený v §71a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Při ratifikaci Smlouvy o 

přistoupení ČR k EU nebylo možnosti na zahájení tohoto typu řízení využito a ÚS tak o 

ní neměl možnost rozhodovat. Vůbec poprvé byl toto řízení zahájeno v případě 

Lisabonské smlouvy, a to hned ve dvou případech v letech 2008 a 2009 (viz dále). 

  

 

        4.1.1. Ústavní základ působení práva EU v právním řádu ČR 

 

 Ohledně otázky, na základě kterého článku Ústavy působí právo EU v České 

republice přímo, je vedena odborná diskuze, která je spíše akademického charakteru.70 

Bodem sporu se stala otázka, zda jsou účinky práva EU v právním řádu ČR založeny 

článkem 10 nebo článkem 10a Ústavy. 

 První názor, zastávaný např. prof. Malenovským, považuje z hlediska uznání 

přednosti práva EU v ČR jako klíčový novelizovaný čl. 10, který výslovně stanoví 

přednost mezinárodní smlouvy před zákonem. Takovouto smlouvou  je podle nového 

znění čl. 95 odst. 1 soudce při svém rozhodování vázán stejně jako zákonem. V případě 

neslučitelnosti takovéto mezinárodní smlouvy a zákona použije soudce podle čl. 10 při 

svém rozhodování mezinárodní smlouvu. Článek 10a je možný podle názoru J. 

Malenovského použít pouze pro přenos pravomocí na nadnárodní instituce a nikoliv 

obousměrně i na zavazující účinky jimi vytvářeného práva v právním řádu ČR. To by 

bylo extrémním rozšiřováním (přesněji „rekonstituováním“) věcné působnosti čl. 10a.71 

Informaci o závaznosti a přednosti práva EU podle něj zprostředkovává jedině čl. 10. 

Mezinárodní smlouvy o přenosu pravomocí podle čl. 10a jsou navíc podle J. 

Malenovského podskupinou mezinárodních smluv dle čl. 10, není tudíž možné odmítat 

čl. 10 jako základ pro působení práva EU v České republice a místo toho zdůvodňovat 

toto jejich působení pouze a jedině článkem 10a.  

 Zastánci druhého názoru (např. Z. Kühn, J. Kysela) považují za základ působení 

komunitárního práva čl. 10a Ústavy, který umožňuje přenos pravomocí na mezinárodní 

organizaci. Na základě tohoto článku došlo k přenosu pravomocí ČR na ES/EU a tím se 

ČR zavázala respektovat účinky práva EU vytvářeného institucemi EU při výkonu 

                                                 
70 viz články: Kühn, Z.: Ještě jednou k ústavnímu základu působení komunitárního práva v českém  
právním řádu. Právní rozhledy, roč. 2004, č. 10, str. 395 - 397; Malenovský, Jiří: K nové doktríně 
Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a mezinárodního práva. Právní rozhledy, 
roč. 2006, č. 21, str. 774-783; a další (viz prameny na konci práce) 
71 Malenovský, Jiří. Ve věci ústavního základu působení komunitárního práva uvnitř ČR nebylo řečeno 
poslední slovo. Právní rozhledy, roč. 2004, č. 6, str. 227 - 229. 
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těchto přenesených pravomocí. Pro samotné přednostní působení evropského práva 

v ČR již poté není nutná zvláštní ústavní úprava, neboť přednost práva EU před 

vnitrostátním právním řádem vzniká na základě toho, že tuto svoji vlastnost právo EU 

samo stanoví a současně specifikuje vnitrostátní účinky svých pramenů tak, jak to 

vyplývá z judikatury ESD. To je možné proto, že právo EU je svou zvláštní  povahou 

odlišné od mezinárodních smluv, které požívají přednostní aplikaci podle čl.10 Ústavy. 

Tento přístup k přednosti komunitárního práva na základě čl. 10a také více odpovídá 

monistickému pojetí české Ústavy. K této, oproti výše uvedenému názoru poněkud 

komplikovanější konstrukci, se přiklonil i ÚS ve svém nálezu pl. 50/04 (viz níže).  

 Dle mého názoru jsou argumenty ukazující na čl. 10a jako základ přednostního 

působení komunitárního práva v ČR použitelné ani ne tak v případě primárního práva, 

ale spíše v případě sekundární legislativy EU, neboť právě ta vzniká na základě přenosu 

pravomocí na orgány EU, k němuž čl. 10a dává svolení. Zdá se mi ale poněkud 

nadbytečně komplikované odvozovat účinky primárního práva z čl. 10a, když čl. 10 tyto 

účinky výslovně stanoví.  

 Ohledně přednosti samotného primárního práva EU je podle mého názoru možné 

bez jakýchkoliv pochybností přijmout názor J. Malenovského a použít ustanovení o 

přednosti mezinárodních smluv před zákonem (čl. 10 Ústavy), neboť primární právo má 

charakter právě takovýchto smluv. Přednost sekundárního práva EU (zejména nařízení a 

směrnice) považuji ale článkem 10 za hůře obhájitelnou, zde je možné se  přiklonit k čl. 

10a jako základu působení odvozené legislativy EU v České republice. J. Malenovský 

na základě extenzivního výkladu čl. 10 dovozuje i přednost odvozené legislativy EU, 

neboť „pokud smlouvy primárního práva, tak jak jsou autoritativně judikovány ESD, 

stanoví určité účinky sekundárního práva uvnitř smluvních států, pak samozřejmě 

budou prameny (sekundárního) komunitárního práva tyto účinky mít.“72 

  Je zřejmé, že pokud byly podle čl. 10a Smlouvou o přistoupení ČR  k EU73 

přeneseny určité pravomoci na nadnárodní orgány, v tomto případě na orgány EU, došlo 

k částečnému omezení suverenity ČR. Česká republika se tímto zavázala rozhodnutí 

orgánů EU vydaná v rámci takovéto svěřené pravomoci plnit, respektovat, provádět, 

případně dokonce očekávat jejich přímé uplatňování na svém území ve vztahu ke svým 

fyzickým a právnickým osobám, respektive dokonce strpět  jejich přímou realizaci.74 

                                                 
72 Ibid. 
73 Athénská smlouva podepsaná 16.4.2003. 
74 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 1. vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002. s. 233. 
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Zvláštní ústavní zmocnění pro přednostní aplikaci práva EU tedy podle zastánců 

druhého z výše popisovaných názorů není nutné, tato jeho vlastnost vyplývá z omezení 

suverenity ČR, jež vzniklo tím, že ČR přenesla určité své pravomoci na nadnárodní 

instituci. Pokud tak učinila, zároveň implicitně  musela přijmout  fakt, že bude výkon 

těchto pravomocí ze strany zmocněných orgánů (EU) respektovat. Nebylo by dost dobře 

možné, aby ČR přenesla určité své pravomoci na jiný orgán a pak jejich výkon 

nerespektovala. Tuto argumentaci přijal také Ústavné soud ve svém nálezu o cukerných 

kvótách. 

 Z praktického hlediska není ani tak podstatné, na základě jakého článku Ústavy 

komunitární právo v ČR působí, důležitý je fakt, že tomu tak je. Jak uvádí ve svém 

článku R. Král, „určitou, byť zdaleka ne ideální, ústavní oporu budoucím rozmanitým 

vnitrostátním účinkům komunitárního práva v ČR (a to v jejich podobě specifikované 

tímto právem samotným) poskytuje jak čl. 10a, tak extenzivně vykládaný čl. 10 v 

kombinaci s čl. 1 odst. 2. Problém je však v tom, že čl. 10a tuto oporu poskytuje pouze 

implicitně a naprosto netransparentně, a že čl. 10 ji poskytuje velmi nejednoznačně.“75 

 Je ale dobré připomenout, že mezinárodní smlouvy podle článků 10 a 10a jsou 

sice součástí právního řádu ČR, už ale nepatří do ústavního pořádku, jehož složení je 

upraveno v čl. 112 Ústavy. Jejich přednost před zákonem je dána článkem 10, popřípadě 

výkladem článku 10a (viz výše), ale jelikož nejsou součástí ústavního pořádku, 

z hlediska právní síly je nutné je zařadit mezi ústavní normy a „běžné“ zákony. Přednost 

práva EU před ústavním pořádkem ČR tak podle znění Ústavy rozhodně dovodit nelze.  

 „Euro-novela“ přinesla úpravu textu Ústavy, která byla nutným předpokladem 

pro členství ČR v Evropské unii. Nicméně vyjasnění vztahu práva EU k právnímu řádu 

ČR, především k jeho ústavnímu pořádku, zůstalo na Ústavním soudu, jehož úkolem do 

budoucna je tento vztah ve své judikatuře přesněji definovat. V následující části práce 

rozebírám nálezy Ústavního soudu České republiky, ve kterých byl v nedávné době 

řešen vztah práva ES/EU a právního řádu ČR.  

 

 

                                                 
75 Král, R. Znovu k zakotvení vnitrostátních účinků komunitárního práva v Ústavě ČR. Právní rozhledy, 
roč. 2004, č. 3, str. 112. 
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4.2. Nález pléna Ústavního soudu 50/04: „Cukerné kvóty“ 76 

 

 Ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 50/04 se Ústavní soud poprvé zabýval vztahem 

právního řádu ČR a práva EU. Uznal, že „je nepochybné, že přistoupením ČR k ES, 

resp. EU, došlo k zásadní změně uvnitř českého právního řádu, neboť tímto okamžikem 

převzala ČR do svého vnitrostátního práva celou masu evropského práva. Tedy 

bezpochyby došlo k onomu posunu právního prostředí, který musí ovlivňovat nahlížení 

celého dosavadního právního řádu, (…) to vše ovšem za předpokladu, že faktory 

(rozuměj právo EU- pozn. autora DP), jež ovlivňují vnitrostátní právní prostředí, nejsou 

samy o sobě v rozporu s demokratickou právní státností. (…) Takový posun by byl 

v rozporu s čl. 9 odst. 2, resp. 3 Ústavy ČR.“77 Ústavní soud tedy uznal právo EU jako 

právní řád závazný na území ČR, to ovšem za podmínky, že nebude ohrožovat 

podstatné náležitosti demokratického systému tak, jak to stanoví čl. 9 Ústavy.  

 

 

 4.2.1. Rekapitulace návrhu a pozadí případu cukerných kvót 

 

 V nálezu pl. č. 50/04 rozhodoval ÚS o problematice přidělování cukerných kvót. 

Již několik let před vstupem ČR do EU byl trh s cukrem regulován vládou ve snaze 

dosáhnout sblížení s předpisy upravujícími Společnou zemědělskou politiku ES 

(Common Agricultural Policy, CAP). Ta reguluje trh s cukrem pomocí přidělování kvót 

na výrobu cukru pro každý stát a zároveň výrobcům garantuje minimální prodejní ceny. 

Bodem sporu, který se dostal k posouzení Ústavnímu soudu, se stalo rozdělování 

produkčních kvót cukrovarům v ČR. To provádí Státní zemědělský intervenční fond na 

základě zákona č. 256/2000 Sb., (z. o Státním zemědělském intervenčním fondu), který 

zmocnil vládu, aby svým nařízením stanovila produkční kvóty a systém jejich 

přidělování. Právě dvě nařízení vlády78, kterým se producentům cukru přidělovaly 

produkční kvóty, bylo na návrh skupiny poslanců přezkoumáváno Ústavním soudem. 

Základním argumentem navrhovatelů byla neodůvodněná nerovnost mezi producenty 

                                                 
76 Jednalo se již o třetí řízení u ÚS zabývající se právní úpravou přidělování cukerných kvót (předchozí 
řízení Pl. ÚS 45/2000 a Pl. ÚS 39/01). Toto třetí řízení se však lišilo z důvodu vstupu ČR do EU a tedy 
potřebou zohlednit evropskou úpravu.  
77 Nález Pl. ÚS 50/04. s. 1. 
78 Jednalo se o tyto dvě nařízení vlády: č. 364/2004 a č. 548/2005, které nahradilo první jmenované 
v průběhu řízení u ÚS 
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zavedená napadeným nařízením. Tento předpis totiž zachovával kontinuitu přidělování 

kvót se staršími vládními nařízení, jejichž některá ustanovení byla Ústavním soudem 

v předchozích letech zrušena právě pro nerovnost při výpočtu kvót.  

  Jak jsem výše naznačil, vláda již od roku 2000 regulovala trh s cukrem 

nařízeními, jejichž ústavnost byla posuzována Ústavním soudem. Poprvé vláda trh s 

cukrem regulovala nařízením č. 51/2000 Sb., které bylo následně zrušeno nálezem 

Ústavního soudu pro nedostatek zákonného zmocnění k jeho vydání.79 Tento nedostatek 

zákonného zmocnění byl odstraněn přijetím zákona o Státním zemědělském 

intervenčním fondu. Na jeho základě vydala vláda nařízení nové (č. 114/2001 Sb.), 

jehož některá ustanovení Ústavní soud opět zrušil,80 přičemž hlavní důvod shledal ÚS 

v porušení rovnosti mezi výrobci cukru a tím i na nich závislými pěstiteli. Ve svém 

nálezu ale ÚS přijal existenci produkčních kvót jako takových, přičemž odkázal i na 

úpravu přijatou v EU. 

Nové nařízení vlády č. 97/2003 Sb. upravující problematiku rozdělování 

produkčních kvót opět částečně převzalo klíč pro přidělování kvót ze zrušeného nařízení 

č. 114/2001 Sb. Tím měl být opět porušen ústavní požadavek rovnosti a omezena 

svoboda podnikání. Klíč pro rozdělování kvót totiž podle navrhovatelů nezohledňoval 

odlišné technologické postupy výroby cukru v jednotlivých cukrovarech především tím, 

že za rozhodné období pro určení kapacity cukrovaru použil pouze listopad 2001 a říjen 

2002 a nikoli delší období (např. rok).81  

 Na toto nařízení vlády navázalo další nařízení č. 364/2004 Sb., jež podle 

navrhovatelů (skupina 35 poslanců) zachovávalo kontinuitu s předchozí úpravou.82 

Právě tímto nařízením č. 364/2004 se ÚS zabýval ve svém nálezu 50/04. V průběhu 

řízení před ÚS však vláda tento svůj předpis zrušila vydáním nového nařízení č. 

548/2005 Sb. Proto došlo následně k rozšíření původního návrhu i na toto nové nařízení, 

s čímž ÚS souhlasil.  

Snahou vlády ve všech těchto výše uvedených nařízeních bylo s ohledem na 

závazek ČR vůči EU vybudovat v České republice v intencích pravidel Společné 

zemědělské politiky EU fungující a efektivní systém produkčních kvót. Ústavní soud při 

svém rozhodování musel nově zohlednit fakt, že ČR se stala členem EU a začala tak pro 

ni platit evropská úprava organizace trhů s cukrem. Posuzovaná vnitrostátní úprava 

                                                 
79 Nález Pl. ÚS 45/2000, publikovaný pod č. 96/2001 Sb. 
80 Nález Pl. ÚS 39/01, publikovaný pod č. 499/2002 Sb. 
81 Pro podrobnější informace viz Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část I.A.  
82 Založenou již Ústavním soudem posuzovaným a zrušeným nařízením č.114/2001 Sb. 
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(vládní nařízení) je totiž předpisem navazujícím na právo EU a ÚS se musel vypořádat 

s otázkou, do jaké míry může posuzovat ústavnost takovýchto předpisů. 

 Jádrem sporu nebyla samotná existence systému produkčních kvót, který 

bezpochyby omezuje svobodné podnikání, jelikož se vstupem do EU jej ČR musela 

akceptovat. Ústavním soudem posuzovanou otázkou se stala pouze ústavnost pravidel 

rozdělování produkčních kvót mezi cukrovary prováděné na základě nařízení vlády 

Státním zemědělským intervenčním fondem, především určení a délka rozhodného 

období pro stanovení kapacity cukrovaru. Tolik k poněkud komplikované rekapitulaci 

návrhu a pozadí celého případu.   

 

 

 4.2.2. Rozhodnutí 

 

 Výrok nálezu pl. ÚS 50/04 se skládá ze dvou částí. První z nich se týká návrhu 

na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 364/2004 Sb. ÚS řízení o této věci 

zastavil, neboť toto nařízení bylo v průběhu řízení před ÚS zrušeno novějším nařízením 

č. 548/2005 Sb. a zároveň bylo s touto novější úpravou obsahově totožné. V druhé části 

výroku zrušil Ústavní soud § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých 

podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru. 

  

 V následující části se podrobněji věnuji důvodům, které vedly ÚS k výše 

zmíněné derogaci § 3 nařízení vlády č. 548/2005 Sb. Pro posouzení tohoto případu je 

nutné si uvědomit, že se Česká republika k 1.5.2004 stala členským státem EU a 

nařízení Evropské komise se na jejím území stala na základě čl. 249 SES (čl. 288 

SFEU) obecně závazná a přímo použitelná. To samozřejmě platí i pro všechna nařízení 

Komise (EU) přijatá v rámci Společné zemědělské politiky, která upravují rozdělování 

kvót na výrobu cukru.83 Před posuzováním případu bylo jako poslední z nich přijato 

nařízení Komise č. 1609/2005, které snížilo národní kvótu na výrobu cukru, čímž byla 

poměrně snížena i produkční kvóta jednotlivým výrobcům.  

 V současné době je problematika cukerného odvětví z větší části upravena 

předpisy práva EU vydávanými právě ve formě nařízení. Vládní nařízení v oblasti 

Společné zemědělské politiky jen bezprostředně navazují na úpravu na úrovni EU, 

                                                 
83 Pro jejich výčet viz Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část V. 
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jejich úkolem je pouze naplňování konkrétních cílů navazujících na obecné „policy-

making“ prováděné na evropské úrovni. Otázkou, která v důsledku toho vyvstala před 

ÚS tedy bylo, do jaké míry je ÚS oprávněn posuzovat ústavnost takových právních 

norem, které navazují na komunitární právo.  

 Ústavní soud judikoval, že jelikož je příslušná právní úprava vnitrostátního 

původu, vztahuje se na ni požadavek souladu s ústavním pořádkem, ale zároveň se 

jedná o úpravu pramenící z práva EU (provádějící ho) a tudíž je potřeba tuto úpravu 

posuzovat i z hlediska principů práva komunitárního. Proto, jak ve svém rozhodnutí  

uvádí, nechal ÚS při posuzování napadeného nařízení do výkladu ústavního práva 

„prozařovat“ obecné principy komunitárního práva vyjádřené v dosavadní judikatuře 

ESD.84 Jinými slovy, přezkum takovýchto implementačních předpisů je třeba vykonávat 

z hlediska jejich souladu s ústavním pořádkem, ale zároveň je třeba ústavní normy 

vykládat ve světle obecných principů práva EU, tedy eurokonformně.  

 

 

 4.2.3. Dotčené principy komunitárního práva 

 

 Prvním z těchto principů práva EU je princip volné diskrece státu. Na jeho 

základě musí být právní úprava oblastí regulovaných evropským právem doprovázena 

odpovídající vnitrostátní regulací členskými státy. Přitom je na vnitrostátních orgánech, 

aby  při takovéto implementaci práva EU jednaly podle svých vnitrostátních pravidel. 

Volné uvážení států musí  být založeno na objektivních kriteriích a je omezeno pouze 

cíly Společné zemědělské politiky a obecnými principy práva EU. Ve světle těchto 

zásad formulovaných judikaturou ESD dospěl ÚS soud k závěru, že princip volného 

uvážení nebyl vládou ČR vydáním napadeného nařízení porušen. 

 Druhým principem zkoumaným Ústavním soudem je princip proporcionality, 

jedna ze základních zásad práva EU. Princip proporcionality vyžaduje, aby evropská 

legislativa byla vhodná a nezbytná ve vztahu k cílům sledovaným příslušným 

předpisem. Tam, kde existuje více alternativ, je třeba použít nejšetrnější opatření, které 

zároveň nebude nepřiměřené vzhledem k sledovaným cílům. ÚS na základě judikatury 

ESD konstatoval, že v oblasti CAP, vzhledem ke komplikovanosti přijímaných opatření, 

se Soudní dvůr omezuje pouze na zkoumání toho, zda uvážení kompetentního orgánu, 

                                                 
84 Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část VI.A-1. 
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na jehož základě bylo přijato příslušné opatření, není zjevnou chybou nebo zda 

nezakládá zneužití kompetence.  

 Vzhledem k tomu, že se v daném případě ÚS zabýval abstraktní kontrolou 

norem, nezkoumal, jak napadené nařízení porušilo sféru základních práv jednotlivých 

producentů a tedy ani to, zda vláda neporušila vydáním dotčeného nařízení princip 

proporcionality.  

 Dalším zkoumaným principem je ochrana základních práv. Členské státy jsou 

při implementaci práva EU povinny respektovat základní práva. ÚS uvedl, že Evropský 

soudní dvůr ve své judikatuře mnohokrát deklaroval, že základní práva mohou být při 

provádění evropských politik i podstatně omezena. Jejich omezení lze akceptovat 

především v souvislosti se společnou organizací trhu, a to za předpokladu, že 

korespondují s účelem, jímž je obecný zájem ES, a nepředstavují neproporcionální a 

neakceptovatelný zásah  porušující samotnou podstatu těchto práv.85 

 Dále ÚS hodnotil, zda napadenou právní úpravou nebyly porušeny základní dílčí 

principy a základní práva vyplývající z práva EU. Za ty považuje princip legitimního 

očekávání, princip právní jistoty a zákazu retroaktivity, zákaz diskriminace, ochranu 

práva na nerušený výkon hospodářské činnosti v podobě podnikání či zaměstnání a 

ochranu majetkových práv. Ústavní soud se ve svém nálezu na základě judikatury ESD 

podrobně vypořádává s těmito principy v souvislosti s napadeným nařízením vlády. Po 

podrobném rozboru judikatury ESD ke každému z těchto principů nicméně Ústavní 

soud konstatoval, že žádný z těchto výše zmíněných principů a základních práv nebyly 

napadeným nařízením porušeny. 

  

 

 4.2.4. Soulad s ústavním pořádkem a předchozí judikatura ÚS 

 

 Stanovení klíče pro výpočet produkční kvóty bylo přijato vnitrostátním vládním 

nařízením, aby tak došlo k realizaci cílů Společné zemědělské politiky v oblasti, kde 

byla ponechána volná diskrece členským státům. Kvůli vnitrostátnímu charakteru této 

úpravy je podle ÚS nutné posoudit napadené nařízení nejen z hlediska principů 

komunitárního práva (viz výše), ale také z hlediska kritérií vyplývajících z ústavního 

pořádku. Proto se ÚS v nálezu vypořádává rovněž se svojí předchozí judikaturou 

                                                 
85 Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část VI.A-1. 
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v oblasti výroby cukru a produkčních kvót obecně. V ní již dříve dovodil, že 

zákonodárce smí (v mezích ústavně zaručených základních zásad, lidských práv a 

svobod) podle své úvahy zavést cenovou nebo kvantitativní regulaci produkce v určitém 

odvětví hospodářství a stanovit další omezující opatření. Takováto regulace omezující 

svobodu podnikání z praktických důvodů nemusí mít nutně zákonnou formu, ale postačí 

forma podzákonná, pohybují-li se takto stanovená pravidla v mezích zákonů.  

 Na základě hodnocení této své předchozí judikatury a inspirován judikaturou 

ESD v dané oblasti se Ústavní soud rozhodl odchýlit od svého nálezu Pl. 39/0186, 

kterým zrušil ustanovení vládního nařízení č.114/2001 Sb. stanovující klíč k přidělování 

produkčních kvót na cukr. Ústavní soud deklaroval, že už se dále necítí být povolán 

přezkoumávat takový klíč v abstraktní rovině způsobem, jak to učinil v nálezu Pl. 39/01. 

Tuto činnost přenechal obecným soudům při posuzování individuálních a konkrétních 

případů jednotlivých producentů. Na základě tohoto tedy lze vyvodit, že ÚS shledal klíč 

rozdělování produkčních kvót jako ústavně konformní, z čehož plyne, že původní návrh 

navrhovatelů by zamítl. To se ale nestalo na základě skutečnosti, vyplývající z členství 

ČR v EU. 

 

 

 4.2.5. Přenos pravomocí na ES a výhrada ÚS 

 

 Podle Ústavního soudu vláda totiž nerespektovala fakt, že přistoupením ČR 

k EU došlo na základě čl. 10a k přenosu pravomocí od orgánů ČR na orgány EU. 

Ústavní soud tento přenos pravomocí označuje jako „podmíněné propůjčení“ (nikoliv 

tedy bezpodmínečný přenos). Toto propůjčení pravomocí je podmíněné, neboť 

originálním nositelem suverenity zůstává podle ÚS nadále Česká republika, jejíž 

svrchovanost konstituuje čl. 1 odst. 1 Ústavy. Delegace části pravomocí na orgány EU 

tedy může trvat pouze tehdy, pokud jsou tyto pravomoci vykonávány orgány EU 

způsobem slučitelným s uchováním základů státní suverenity a neohrožují samotnou 

podstatu právního státu tak, jak je chráněna čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy.87 Tento klíčový 

názor ÚS byl zjevně inspirován rozhodnutími Spolkového ústavního soudu (Solange I a 

II , Maastricht-Urteil - viz výše). 

                                                 
86 Publikován jako č. 499/2002 Sb. 
87 Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část VI.B, čtvrtý odstavec. 
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 Ústavní soud vymezující základní otázky vztahu mezi právem EU a českým 

ústavním pořádkem „kul železo, dokud bylo žhavé“. Uvedl totiž, že pokud by jedna 

z těchto podmínek nebyla naplněna, tj. pokud by vývoj v EU ohrožoval samotnou 

podstatu státní svrchovanosti ČR nebo podstatné náležitosti demokratického právního 

státu, bylo by třeba trvat na tom, aby se těchto pravomocí opět ujaly orgány ČR.88 

Zároveň ÚS potvrdil sebe jako strážce ústavnosti (čl. 83 Ústavy). ÚS tak použil svou 

tezi o podmíněném propůjčení pravomocí orgánům EU k tomu, aby obhájil svou vlastní 

pravomoc k posouzení, zda výkon „propůjčené“ pravomoci neproběhl způsobem 

odporujícím čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy.89  

 Ústavní soud dal tak dle mého názoru jasně najevo, podobně jako Spolkový 

ústavní soud,  že on a nikoli ESD je poslední a jedinou instancí oprávněnou posoudit, 

zda nedošlo k takovému výkonu pravomocí EU, který by byl neslučitelný s ústavními 

základy suverénního a demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy).     

 Zároveň ale ÚS neopomněl zdůraznit, podobně jako Spolkový ústavní soud, že 

standard ochrany základních práv a svobod na úrovni EU prošel dynamickým vývojem. 

Současná situace podle ÚS nezavdává žádné příčiny se domnívat, že by ochrana 

základních práv na evropské úrovni měla nižší kvalitu než ta poskytovaná v ČR. Přesto, 

jak jsem výše uvedl, posouzení dostatečnosti evropské úpravy si ÚS vyhradil pro sebe 

jako strážce ústavnosti.  

 S přenosem pravomocí na EU souvisí i uznání principu přednosti ze strany 

Ústavního soudu. ÚS uvedl, že „bezprostřední použitelnost ve vnitrostátním právu a 

přednostní aplikace nařízení vyplývá z vlastní dogmatiky komunitárního práva, tak jak 

byla v minulosti podána v judikatuře ESD. (…) Komunitární právo totiž samo určuje a 

specifikuje, na rozdíl od práva mezinárodního, jaké jsou jeho vnitrostátní účinky 

v členských státech.“90 Ústavní soud tak připustil působení principu přednosti. Považuji 

za nutné připomenout, že i zde jsou limitem výše zmíněná samotná podstata státní 

svrchovanosti ČR a podstatné náležitosti demokratického právního státu. 

  

 

 

 

                                                 
88 Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část VI.B, pátý odstavec. 
89 Malenovský, Jiří. K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a 
mezinárodního práva. Právní rozhledy, roč. 2006, č. 21, str. 774-783. část VIII. 
90 Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část VI.B, devátý odstavec. 
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 4.2.6. Odůvodnění rozhodnutí 

 

 V oblasti kvót na výrobu cukru Evropská komise přijatým nařízením nejednala 

způsobem, který by ohrožoval podstatné náležitosti demokratického právního státu a 

není tak nutné, aby orgány ČR opětovně převzaly pravomoci, které byly delegovány na 

EU. Tím, že vláda přijala § 3 nařízení č. 548/2005 Sb. (viz příloha č. 2), došlo podle ÚS 

k uplatnění normotvorné pravomoci v oblasti, která byla na základě čl. 10a Ústavy 

přenesena na orány EU. Vláda tedy jednala ultra vires91 ve vztahu k čl. 78 Ústavy, 

k takovéto normotvorné činnosti nebyla vůbec oprávněna. Tento fakt, a nikoliv porušení 

některého ze základních práv chráněných ať už na úrovni EU nebo ústavního pořádku 

ČR, se stal důvodem pro zrušení výše zmíněného § 3. Na základě přímé aplikace čl. 1 

odst. 3 nařízení Komise č. 1609/2005 totiž Státní zemědělský intervenční fond 

individuálními správními akty kvótu na výrobu cukru všem jejím držitelům snížil dávno 

předtím, než bylo napadené vládní nařízení vůbec vydáno.  

 S tímto odůvodněním založeném na jednání ultra vires odborná veřejnost 

polemizovala. Čl. 1 odst. 3 nařízení Komise č. 1609/2005 totiž pravomoci přenesené na 

orgány EU zpětně deleguje orgánům členských států, které mají přijmout konkrétní 

opatření ke snížení cukerných kvót (viz příloha č. 3). Z pouhé skutečnosti, že nařízení 

Komise implementoval efektivně určitý orgán ČR (Státní zemědělský intervenční fond), 

nevyplývá, že jiný implementující orgán ČR (v daném případě vláda ČR) jednal ultra 

vires.92  Není tedy podstatné, že vláda nařízení vydala již poté, co bylo přijato příslušné 

opatření ze strany SZIF. Takovéto jednání vlády bylo již neefektivní, ale ne ultra vires. 

Tím by bylo, pokud by vláda vydala nařízení v oblasti, v níž ČR předala své pravomoci 

orgánům EU. V důsledku zpětné delegace na orgány členských států prostřednictvím 

nařízení Komise ale byla absence pravomoci vlády ČR odstraněna. Ústavní soud tak 

spíše než porušení čl. 78 Ústavy touto derogací sankcionoval porušení práva EU, 

především přímé aplikovatelosti nařízení EU a zákazu jejich implementace na 

vnitrostátní úrovni.  

 Odůvodnění derogace porušením práva EU jsem ale v nálezu ÚS hledal marně, 

přestože se na jiných místech ÚS hlásí k nutnosti vykládat ústavní pořádek ve světle 

principů evropského práva a mluví o „prozařování“ práva EU do ústavního práva. 

                                                 
91 ultra vires - nad rámec pravomocí. 
92 Malenovský, Jiří. K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a 
mezinárodního práva. Právní rozhledy, roč. 2006, č. 21, str. 774-783. 
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Tomuto odůvodnění se ÚS zřejmě záměrně vyhýbal, neboť se zdráhá přijmout právo 

EU jako referenční kritérium pro posuzování ústavnosti vnitrostátního předpisu. 

Samotná neslučitelnost vnitrostátního předpisu s právem EU nemůže podle ÚS stačit 

k derogaci tohoto předpisu ze strany ÚS. Když tedy ÚS zrušil dotčené ustanovení 

vládního nařízení, snažil se to zdůvodnit konkrétním článkem Ústavy. Rozpor pouze s  

právem EU tedy není důvodem, který by mohl vést ke zrušení vnitrostátního předpisu ze 

strany Ústavního soudu.  

 Dle mého názoru bylo přijetí vládního nařízení naprosto nadbytečné, neboť  

zrušený § 3 stejně jako nařízení Komise předpokládal vydání individuálních správních 

aktů ze strany SZIF (který tak učinil i bez vládního nařízení) a v žádném případě je 

nenahrazoval. V každém případě nařízení Komise redelegovalo určité pravomoci zpět 

na ČR a předpokládalo tak činnost českých orgánů, ačkoliv zcela jistě ne pouhé 

přepsání svých ustanovení do vládního nařízení, ale konkrétní snížení kvót jednotlivým 

cukrovarům. Z tohoto důvodu je dle mého názoru derogační argument ultra vires 

přinejmenším zpochybnitelný a jako pravý důvod zrušení napadeného nařízení bych 

spíše uvedl přímý účinek nařízení EU (čl. 288 SFEU) a zákaz jeho implementace 

formulovaný judikaturou ESD. 

  

 

 4.2.7. Zhodnocení nálezu 

 

 Ústavní soud zrušením tohoto ustanovení potvrdil to, co je možné se dočíst ve 

všech učebnicích evropského práva stejně jako v čl. 288 SFEU (býv. čl. 249 SES), tedy 

skutečnost, že nařízení EU jsou přímo použitelná v každém členském státě a nejen že 

nevyžadují implementaci na národní úrovni jako směrnice, ale takováto implementace 

nebo reprodukce je přímo zakázaná (to platí samozřejmě jen pokud nařízení 

nepředpokládá přijetí vnitrostátního navazujícího opatření). Právo EU v podobě nařízení 

působí totiž přímo. Tato skutečnost vyplývá ze samotného práva EU tak, jak bylo 

dotvořeno judikaturou ESD. 

 V tomto světle se mi jeví rozsáhlé posuzování napadeného nařízení z pohledu 

principů práva EU i základních práv zaručených českým ústavním pořádkem tak, jak 

učinil ÚS v tomto svém nálezu, poněkud nadbytečné.93 Jestliže ÚS stručně zdůvodnil 

                                                 
93 Rozbor principů práva EU tvoří téměř polovinu textu části nálezu, kde ÚS provádí vlastní přezkum 
(část VI). 
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zrušení dotčeného ustanovení na jedné stránce svého judikátu tak, že vláda  jednala 

ultra vires, nebylo dle mého názoru nutné tak dlouze rozebírat jednotlivé principy 

evropského práva a ochrany základních práv. Místo toho bylo možná na místě 

podrobněji rozebrat důvody přímé použitelnosti nařízení EU tak, jak vyplývající 

z judikatury ESD, a otázku, zda vláda implementací nařízení Komise jednala nad rámec 

svých pravomocí. Rozsáhlý rozbor principů práva EU a základních práv a svobod 

Ústavní soud prováděl dle mého názoru proto, aby dovodil, že nedošlo k takovému 

jednání orgánů EU, které by porušilo zásady demokratického právního státu, což by 

zavdalo příčinu k opětovnému převzetí přenesených pravomocí orgány ČR. Tento 

podrobný rozbor se mi jeví být poněkud v nepoměru s pojednáním o důvodu, který 

nakonec vedl ke zrušení daného paragrafu. Jiný důvod pro takto extenzivní výklad 

nabízí ve svém článku94 Jan Komárek, kde tvrdí, že ÚS toto shrnutí zařadil snad i proto, 

aby dokázal, že nebylo nutné položit předběžnou otázku k ESD.    

 Ve svém judikátu ÚS rovněž uvádí, že úroveň ochrany základních práv na 

úrovni EU je dostatečná a není možné říci, že by byla nižší než ochrana poskytovaná 

právním řádem ČR. Přesto systém produkčních kvót vyplývající z CAP podrobuje ÚS 

detailnímu rozboru z hlediska souladu s principy práva EU a ústavního pořádku ČR. To 

zřejmě jen pro to, aby prokázal, že orgány EU nejednaly nad rámec svých pravomocí 

stanovených právem EU a nezavdaly tak příčinu k zpětnému převzetí (dříve na EU 

delegovaných) pravomocí ze strany orgánů ČR pro porušení principů právního státu. Ze 

skutečnosti, že k takovémuto nedovolenému výkonu pravomocí orgány EU nedošlo, pak 

ÚS soud vyvodil, že vláda neměla pravomoc vydat dotčené ustanovení napadeného 

nařízení. Znamená to tedy, že ačkoliv ÚS uznal úroveň ochrany základních práv v 

evropském právu za dostatečnou (postoj podobný Solange II), bude nadále v každém 

projednávaném případě posuzovat, zda nedošlo k porušení základních práv (spíše 

Solange I)? J. Malenovský toto považuje za skeptické „uklouznutí“ v jinak 

proevropském nálezu, které ÚS korigoval umírněnějším postojem v nálezu o 

Evropském zatýkacím rozkazu. V něm totiž ÚS označil případný výkon přenesených 

pravomocí orgány EU způsobem, který odporuje čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy, za 

„výjimečnou“ a „velice nepravděpodobnou situaci“.95  

 

                                                 
94 Komárek, Jan. Vztah práva Evropské unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí Ústavního soudu. 
Soudní rozhledy, roč. 2008, č. 10, s. 360. 
95 Malenovský, Jiří. K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a 
mezinárodního práva. Právní rozhledy, roč. 2006, č. 21, str. 774-783. 



 57 

 4.2.8. Dále ke vztahu komunitárního práva a právního řádu ČR 

 

 Významným počinem učiněným Ústavním soudem v nálezu o cukerných 

kvótách bylo výslovné uznání, že ÚS není oprávněn posuzovat  otázky platnosti práva 

EU, jelikož toto spadá výlučně do kompetence ESD. Tím ale není v žádném případě 

vyloučeno posuzování aplikovatelnosti norem EU na území ČR, popřípadě omezení 

jejich účinku na vnitrostátní orgány v případě nesplnění některé z výše uvedených 

podmínek. Na tomto rozdílu mezi platností a aplikovatelností je založena významná část 

evropské právní doktríny, když zdůrazňuje uplatněni principu přednosti pouze vzhledem 

k aplikaci norem práva EU a nikoliv jejich platnosti v rámci vnitrostátního práva. 

Právní řád EU a právní řády vnitrostátní jsou na sobě relativně nezávislé a nijak 

vzájemně nezasahují do otázek platnosti norem druhého.96  

Ústavní soud tedy souhlasil s faktem, že normy komunitárního práva požívají 

aplikační přednosti před právními řády členských států EU tak, jak bylo v minulosti 

vyloženo Soudním dvorem. Na druhou stranu zdůraznil, že v žádném případě 

nerezignoval na ústavněprávní přezkum vnitrostátních právních předpisů, které byly 

přijaty jako komplementární k právu EU. 

 ÚS dále v souvislosti se zásadou přednosti uvádí, že je nutné přihlédnout ke 

skutečnosti, že řada nejvyšších soudních instancí členských států, včetně zakládajících 

členských zemí jako Itálie a Německo a později přistoupivších států jako Irsko a 

Dánsko, „se nikdy zcela nepodřídila doktríně absolutní přednosti komunitárního práva 

nad veškerým ústavním právem,“97 především ve vztahu k ustanovením o principu 

demokratického právního státu a k ochraně základních práv a svobod. V této otázce 

zaujal český ÚS podobný postoj jako Spolkový ústavní soud, jak uvádím výše v části 

zabývající se přenosem pravomocí na EU a výhradou ÚS k němu. 

 Za povšimnutí stojí, že Ústavní soud v tomto svém judikátu odpověděl na 

akademickou otázku, na základě kterého článku Ústavy působí právo EU v českém 

právním řádu.98 Ústavní soud se zjevně nechal inspirovat články Z. Kühna a J. Kysely, 

na které v judikátu odkazuje,99 když uvedl, že článek 10a Ústavy působí obousměrně. 

Tedy nejenže tvoří základ pro přenos pravomocí na orgány EU, ale zároveň otevírá 

                                                 
96 Komárek, Jan. Vztah práva Evropské unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí Ústavního soudu. 
Soudní rozhledy, roč. 2008, č. 10, s. 359. 
97 Pro výčet těchto rozhodnutí viz  Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část VI.A. 
98 Viz kapitola IV.1.a. Ústavní základ působení komunitárního práva v právním řádu ČR. 
99 Nález Pl. ÚS 50/04. Odůvodnění část VI.B. 
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právní řád ČR pro působení evropského práva. Podle ÚS totiž přenosem pravomocí 

podle čl. 10a došlo k omezení pravomocí orgánů ČR ve prospěch orgánů EU, což 

s sebou současně nutně přináší omezení orgánů ČR určovat vnitrostátní účinky práva 

přijímaného na úrovni EU. Účinky práva EU se v oblastech, kde došlo k přenosu 

pravomocí na EU, odvozují totiž přímo z evropského práva.  

Ústavní soud se tak neztotožnil s argumentací J. Malenovského, který považuje 

za základ působení práva EU v ČR čl. 10 Ústavy.  

  

 Nález o cukerných kvótách má zásadní význam pro to, že v něm  ÚS poprvé 

rozhodoval o poměru českého a evropského práva a rozhodně ne pro závažnost 

posuzované věci. Jak píše J. Malenovský, je otázkou, „proč si ÚS k formulování své 

nové doktríny zvolil právě danou věc, v níž posuzoval toliko podzákonný předpis, jehož 

rušené ustanovení nijak nešokuje, neboť pouze parafrázuje příslušný sekundární 

komunitární předpis (nařízení Komise ES).(…) Nařízení vlády implementující (velmi 

neúčelně) nařízení Komise ES lze spíše považovat za „nic proti ničemu“ než za útok 

proti ústavnímu pořádku.“100 Zároveň nabízí odpověď, že tak ÚS učinil možná pro to, 

že o pouhé dva měsíce později vyhlásil svůj nález ve věci Evropského zatýkací rozkazu, 

spadající do oblasti mezivládního práva unijního (do původního třetího pilíře), a 

považoval za vhodné se ještě předtím vyjádřit ke vtahu českého právního řádu se 

starším a obecnějším komunitárním právem.  

 

 

4.3. Nález pléna Ústavního soudu 66/04: „Evropský zatýkací rozkaz“ 

 

 V tomto Ústavním soudem posuzovaném případě došlo ke střetu evropského 

závazku, jehož původ ale tentokrát nebyl v prvním pilíři jako v případě cukerných kvót, 

nýbrž v pilíři třetím (unijním právu) 101, s domácí ústavní úpravou. Jednalo se o novely 

trestního zákona a trestního řádu, jimiž byl do českého právního řádu implementována 

úprava Evropského zatýkacího rozkazu (European Arrest Warrant).102 Jeho hlavním 

                                                 
100 Malenovský, Jiří. K nové doktríně Ústavního soudu ČR v otázce vztahů českého, komunitárního a 
mezinárodního práva. Právní rozhledy, roč. 2006, č. 21, str. 774-783. 
101 Podle v té době platného znění SEU.  
102 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/JHA, Celex 32002F0584,  (implementováno zákony č. 537 a 
539/2004 Sb.). 
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účelem je urychlení a celkové zjednodušení procesu vydávání obviněných i 

odsouzených osob v rámci EU. 

Na evropské úrovni byla úprava EZR přijata v podobě rámcového rozhodnutí, 

právního aktu třetího pilíře EU, tedy Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. 

V této souvislosti bych si dovolil připomenout, že se vstupem Lisabonské smlouvy 

v platnost a zrušením pilířové struktury byla celá oblast Policejní a justiční spolupráce 

v trestních věcech „komunitarizována“, tedy zařazena mezi vnitřní politiky a činnosti 

Unie (původní první pilíř). Předpisy v této oblasti jsou nyní přijímány typicky řádným 

legislativním postupem a právními akty jsou tedy zejména nařízení a směrnice. 

 Rámcová rozhodnutí (framework decisions) v rámci třetího pilíře byla přijímána 

na mezivládní úrovni v rámci legislativního postupu podle hlavy VI. SEU (v původním 

znění)103 na návrh buď Komise nebo členského státu. Byla schvalována jednomyslně  

Radou EU  po konzultaci Evropského parlamentu. Zaměřují se na harmonizaci práva 

členských států a jsou, podobně jako směrnice, pro členské státy závazné co do cílů, 

přičemž volba prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.104 Rámcová rozhodnutí 

vyžadují tedy implementační činnost členských států. Narozdíl od směrnic nemohou mít 

nikdy ani vertikální přímý účinek. Podle rozhodnutí ESD ve věci Maria Pupino105 ale 

mají nepřímý účinek, tzn. že vnitrostátní soudy jsou povinny „v co největším možném 

rozsahu vnitrostátní právo vykládat ve světle znění a účelu rámcového rozhodnutí, aby 

byl dosažen výsledek, který rámcové rozhodnutí sleduje a dosažen tak soulad s čl. 34 

odst. 2 b) SEU.“ 106  Nepřímý účinek unijního práva tedy není stanoven primárním 

právem EU, ale vyplývá z judikatury ESD. 

 Tím, že Česká republika vstoupila do EU, přijala závazky plynoucí ze SEU, 

které je povinna dodržovat podle čl. 1 odst. 2 Ústavy. Mezi tyto závazky patří i 

závaznost rámcových rozhodnutí pro členské státy co do jejich cíle, což se vztahovalo i 

na povinnost implementovat Rámcové rozhodnutí o EZR. Jestliže jej tedy Rada EU 

jednomyslně (i když před vstupem ČR do EU) přijala, vyplývá z této skutečnosti pro 

ČR povinnost jej řádně implementovat do svého právního řádu. Pokud by Česká 

republika Rámcové rozhodnutí o EZR neimplementovala, porušila by čl. 1 odst. 2 

Ústavy. V případě, že by implementační opatření bylo shledáno protiústavní, bylo by 

                                                 
103 Podle protokolu o přechodných ustanoveních  připojeného k Lisabonské smlouvě  právní účinky aktů 
EU přijatých na základě SEU před vstupem LS v platnost (tzn. akty unijního práva) jsou zachovány až do 
zrušení, zániku nebo pozměnění těchto aktů za použití Smluv (tj. SFEU a SEU). 
104 čl. 34 odst. 2 b) SEU v původním znění. 
105 C-105/03 Maria Pupino [2005] ECR I-05285, Celex 62003C0105. 
106 Ibid. odst. 43. 
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nutné řešit kolizi mezi tímto porušením a ústavně chráněnou hodnotou podle čl. 1 odst. 

2 Ústavy jejich vzájemným poměřováním, jak vyplývá z judikatury ÚS.107 

 Pokud členský stát rámcové rozhodnutí řádně neimplementuje, nemůže být ze 

strany ESD nijak sankcionován, ani tato povinnost nemůže být ze strany EU nijak 

vynucována. Hlava VI. SEU v původním („předlisabonském“) znění totiž nezná institut 

žaloby pro porušení smlouvy, který by odpovídal „dozorčí“ žalobě na stát podle čl. 258 

a 259 SFEU (původní čl. 226 a 227 SES).108  

 

 Cílem této diplomové práce není komplexní rozbor nálezu o Evropském 

zatýkacím rozkazu, ve kterém se ÚS v podstatné části zabývá možným porušením 

článku 14 odst. 4 Listiny. Mojí snahou je zaměřit se především na evropskoprávní 

aspekty tohoto rozhodnutí, tedy na ty části, ve kterých ÚS rozebírá vztah práva ES/EU a 

českého ústavního pořádku, a především na vnitrostátní účinky rámcového rozhodnutí. 

Základními otázkami jsou v případě rozhodnutí ÚS o EZR účinky norem unijního práva 

v ČR a eurokonformní výklad českého práva. 

 Rád bych zdůraznil, že jelikož Evropský zatýkací rozkaz přijatý ve formě 

rámcového rozhodnutí spadal do třetího pilíře EU, není zde tedy možné mluvit o 

principu přednosti. Ten platí pouze v oblasti práva komunitárního, nikoliv unijního. 

Rámcové rozhodnutí totiž nemůže být za žádných okolností přímo účinné109 a o 

přednosti v aplikaci před vnitrostátním právem tedy nemůže být ani řeč. K obecné 

závaznosti a účinnosti práv a povinností plynoucích z rámcového rozhodnutí je potřeba 

jeho implementace vnitrostátní právní normou. Přesto ale rámcovému rozhodnutí 

Ústavní soud určité vnitrostátní účinky přiznává, když ve svém nálezu interpretuje 

ustanovení trestního řádu v jeho smyslu. Ačkoliv tedy toto rámcové rozhodnutí 

nedisponuje přímým účinkem ani přednostní aplikací, je nutné jej používat jako 

interpretační nástroj, čímž nepřímo působí na český právní řád. Má tedy nepřímý 

účinek. 

 Proto je-li navrhovateli namítána neslučitelnost transpozičního opatření 

s Listinou,  měla by se podle ÚS nejprve hledat cesta k odstranění tohoto rozporu jejím 

eurokonformním výkladem, co nejvíce souladným s rámcovým rozhodnutím. Dalším 

                                                 
107 Nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění odstavec 20 (argumentace Poslanecké sněmovny). 
108 Podle platného znění Smluv (ve znění Lisabonské smlouvy) již budou právní akty přijaté v rámci 
Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech vymahatelné dozorčí žalobou podle čl. 258 a 259 SFEU 
(neboť tato politika byla „komunitarizována“), avšak až po uplynutí pětiletého přechodného období 
zavedeného Hlavou VII protokolu o přechodných ustanoveních připojeného k Lisabonské smlouvě. 
109 čl. 34 odst. 2 b) SEU v původním znění. 
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možným řešením konfliktu by bylo neaplikování ustanovení Listiny v důsledku uznání 

přednosti práva EU před ústavním pořádkem ČR. Tato varianta by ale přicházela 

v úvahu pouze v případě komunitárního práva, nikoliv práva unijního. Poslední 

možností je derogace implementačního opatření ze strany ÚS pro jeho rozpor 

s ústavním pořádkem. Za této situace by bylo možné, aby ÚS odložil vykonatelnost 

svého rozhodnutí a poskytl tak zákonodárcům lhůtu k tomu, aby novelizovali odporující 

ustanovení ústavního pořádku a zabránili tak derogaci implementačního předpisu. 

Poslední zmiňovaná situace nastala v případě implementace EZR v Polsku, kde 

Ústavní tribunál konstatoval neústavnost zákonné úpravy EZR, ale účinnost nálezu 

posunul o 18 měsíců a umožnil tak zákonodárcům novelizovat polskou Ústavu.110 

Změnu článku 55 Ústavy schválily obě komory polského parlamentu v září 2007.111  

Pro úplnost k polskému exkurzu bych rád dodal, že polský Ústavní tribunál by čelil 

oproti českému ÚS mnohem těžšímu úkolu, pokud by se pokoušel vyložit článek 55 

Ústavy eurokonformě. Ten byl totiž formulován mnohem jednoznačněji než čl. 14 odst. 

4 Listiny, když stanovil, že „vydání polského občana je zakázáno.“112  

 Tento poslední zmíněný přístup by ale mohl vést k ústavním novelám 

vylučujícím použitelnost toho kterého ustanovení, pokud by se dostalo do v rozporu s 

evropským závazkem. Pak se ovšem nabízí otázka, zda by nebylo účelnější jednorázově 

přijmout interpretační klauzuli,113 která by obecně překlenula dílčí rozpory jednotlivých 

ustanovení Listiny (a ústavního pořádku vůbec) s evropským právem, což však bylo v 

procesu přípravy a přijímání euronovely Ústavy vládou navrhováno, Poslaneckou 

sněmovnou zvažováno a posléze odmítnuto pro nadbytečnost.114 

 

  

 

 

                                                 
110 Mihálik, Marek. Vyhodnotenie aplikácie európskeho zatýkacieho rozkazu. In: MARUŠKOVÁ, 
Zuzana (editor).Vybrané otázky aplikácie európskeho práva: Zborník z medzinárodnej konferencie 
Bratislava 13. jún 2006. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 116. 
111 Górski,  A.,  Hofmański, P. et al. The European Arrest Warrant (EAW) and its Implementation in the 
Member States of the European Union. s. 4. 
112 Komárek, Jan. Vztah práva Evropské unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí Ústavního soudu. 
Soudní rozhledy, roč. 2008, č. 10, s. 364. 
113 Čl. 10b zněl ve vládním návrhu euronovely Ústavy původně takto: „Ústavní pořádek, mezinárodní 
smlouvy, které jsou součástí právního řádu a mají přednost před zákonem, zákony a jiné právní předpisy 
nelze vykládat a používat způsobem neslučitelným se závazky vyplývajícími z členství České republiky v 
mezinárodní instituci podle čl. 10a.“  
114 Kysela , Jan. Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého ústavního práva – 1. část. Právní 
rozhledy, roč. 2005, č. 12, str. 423 - 430. část II. 
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 4.3.1. Evropský zatýkací rozkaz a jeho implementace 

 

 Evropský zatýkací rozkaz je justiční rozhodnutí vydané členským státem EU 

proto, aby jiný členský stát zatkl a předal (nikoliv „vydal“ - odlišení od klasické 

mezinárodněprávní extradice upravené v §§ 391 a násl. trestního řádu)115 hledanou 

osobu za účelem trestního stíhání, výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného 

opatření. Nahrazuje dosavadní bilaterální nebo multilaterální mezinárodní smlouvy116 

nebo dohody o vydávání mezi členskými státy EU.  

 Na rozdíl od běžného systému vydávání, v případě EZR odpadá zdlouhavá 

administrativní fáze vykonávaná ministerstvem spravedlnosti a celé řízení by se tak 

mělo podstatně zkrátit na úroveň dnů.117 Aktivita ústředních orgánů státní správy je 

nahrazena spoluprací jednotlivých soudů členských států EU. Neznamená to ale, že by 

EZR vydaný soudem v jednom členském státě byl vykonatelný na území jiného státu. 

Rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu podléhá kontrole prováděné 

soudem státu, kde došlo k zatčení hledané osoby. EZR může být vydán v případech, kdy 

je možné ve státě vydávajícím EZR za daný trestný čin uložit trest odnětí svobody nebo 

ochranné opatření s horní hranicí trestní sazby nejméně 12 měsíců, nebo byl-li již 

rozsudkem uložen trest nebo nařízeno ochranné opatření, v případě trestu v délce 

nejméně čtyř měsíců.118 

 Evropský zatýkací rozkaz porušuje obecný princip, podle nějž státy zásadně 

nevydávají své vlastní občany do zahraničí. U nás je toto pravidlo zakotveno v čl. 14 

odst. 4 Listiny. Rámcové rozhodnutí o EZR k nápravě porušení této zásady umožňuje 

státům stanovit si podmínku, že pro výkon trestu odnětí svobody nebo ochranného 

opatření bude vydaná osoba vrácena do svého domovského státu. Soud vykonávající 

EZR může odmítnout odevzdat občana svého státu (nebo osobu s trvalým pobytem) 

k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření, pokud se zaváže, že tyto 

budou vykonány na území domovského tátu. 

 U vyjmenovaných nejzávažnějších 32 trestných činů (čl. 2 odst. 2 Rámcového 

rozhodnutí o EZR), za které  lze v (EZR) vystavujícím státě udělit trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby ve výši minimálně tři roky, je  popřen požadavek 

                                                 
115 Pro rozlišení klasického vydávání (extradice) a předávání osob mezi členskými státy EU podle EZR 
viz nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění část VI., odstavce 46-51. 
116 např. Evropská úmluva o vydávání z roku 1957. 
117 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. 1. vydání. Praha: Europeum, 2005. s. 
278. 
118 Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/JHA, Celex 32002F0584. čl. 2 odst. 1. 
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oboustranné trestnosti, který je běžný pro vydávání v režimu mezinárodního práva. U 

ostatních trestných činů je podle Rámcového rozhodnutí o EZR možné na požadavku 

oboustranné trestnosti trvat. 

 

 Spolu s novelami trestního zákona a trestního řádu implementujícími EZR 

předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely LZPS (sněmovní tisk 513, IV. 

volební období), v němž navrhla vložit do čl. 14 nový odst. 5 tohoto znění: „(5) Občan 

může být vydán členskému státu Evropské unie k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu 

odnětí svobody, pokud to vyplývá ze závazků České republiky jako členského státu 

Evropské unie, které nelze omezit ani vyloučit.“ 119 K prosazení této novelizace neměla 

ale vláda zajištěnu podporu potřebné ústavní většiny (čl. 39 odst. 4 Ústavy), a tak 

upravila svoji argumentaci v tom smyslu, že změna čl. 14 Listiny není pro transpozici 

Evropského zatýkacího rozkazu do právního řádu ČR nutná. Hlasy potřebné pro přijetí 

„běžného“ zákona měla vláda v obou komorách k dispozici a tak byly novelizace 

trestního zákona a trestního řádu po přehlasování prezidentského veta Poslaneckou 

sněmovnou přijata.  

 

 

 4.3.2. Rekapitulace návrhu 

 

 Tyto novelizující zákony byly napadeny u Ústavního soudu. Navrhovatelé 

(skupina poslanců a skupina senátorů Parlamentu ČR) namítali, že implementací 

Rámcového rozhodnutí o EZR došlo k porušení čl. 14 odst. 4 Listiny, který ve větě 

druhé stanoví: „Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.“ Navrhovatelé tvrdili, že 

tento zákaz je jasný a bezpodmínečný, právo občana nebýt nucen k opuštění vlasti je 

základním právem, které je ve smyslu čl. 1 Listiny nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. Listina neumožňuje, aby toto základní právo bylo 

zákonem omezeno. Navrhovatelé rovněž poukázali na fakt, že vláda změnila svou 

argumentaci poté, co byl její návrh na novelizaci čl. 14 Listiny odmítnut. Až poté začala 

tvrdit, že novela Listiny není zapotřebí, neboť předpokládané novely obou trestních 

kodexů s ní nejsou v rozporu.120 Navrhovatelé namítali, že stejně jako byly v souvislosti 

                                                 
119 Nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění odstavec 3. 
120 Ibid. Odůvodnění odstavec 5. 
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s implementací EZR změněny ústavy v jiných členských státech EU,121 je i novelizace 

Listiny pro  přijetí EZR nezbytná.  

 Navrhovatelé správně uvedli, že v tomto případě nelze použít princip přednosti 

evropského práva, neboť rámcové rozhodnutí není přímo účinným komunitárním aktem. 

Podle jejich názoru nelze ale použít ani eurokonformního výkladu čl. 14 odst. 4 Listiny, 

jelikož povinnost státu interpretovat domácí právo v souladu s právem evropským není 

neomezená a nejde tak daleko, aby byly vnitrostátní předpisy, včetně těch ústavních, 

vykládány v rozporu s jejich zněním. Eurokonformní výklad čl. 14 odst. 4 připouštějící 

za určitých podmínek nucené opuštění vlasti, by byl podle navrhovatelů evidentně 

výkladem jdoucím proti textu tohoto článku.  

 Navrhovatelé neopomněli poukázat na závěry nálezu Pl. ÚS 50/04 (viz výše – 

Cukerné kvóty), kde Ústavní soud judikoval, že přednost evropského práva není 

absolutní a kde si rezervoval výhradu zejména v případech ohrožení principů 

demokratického právního státu a základních práv a svobod. 

  

 

 4.3.3. Rozhodnutí ÚS a jeho odůvodnění  

  

 Je možné rozlišit dva typy předání občanů ČR na základě EZR. Prvním je 

předání k výkonu trestu odnětí svobody nebo k ochrannému léčení, které jsou podle § 

411 odst. 6 e) trestního řádu podmíněny souhlasem občana ČR. Zde tedy nelze hovořit o 

porušení čl. 14 odst. 4 Listiny, protože pokud občan ČR nebude s předáním souhlasit, 

soud jej zamítne. Pokud občan naopak souhlasí, nejedná se o nucení k opuštění vlasti.  

 Druhým typem je předání občana ČR jinému členskému státu EU k trestnímu 

stíhání, kde podmínka souhlasu občana není. Toto přichází v úvahu za situace, kdy 

občan ČR spáchá trestný čin na území jiného členského státu EU, je zatčen v ČR a 

trestní řízení je na základě zásady teritoriality vedeno v tomto jiném státě.   

 Při posuzování možného rozporu s čl. 14 odst. 4 Listiny ÚS uvedl, že ze 

samotného textu tohoto ustanovení nelze, bez dalších argumentů, jednoznačně 

odpovědět, zda a nakolik vylučuje časově omezené předání občana do členského státu 

EU pro tam probíhající trestní řízení, jestliže má občan právo vrátit se po jeho skončení 

                                                 
121 Takovouto ústavní změnou prošly Francie, SRN, Slovinsko, Lotyšsko a Polsko. 
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do ČR. Jazykový výklad termínu „nucení k opuštění  vlasti“ totiž nemůže obsáhnout i 

takovéto relativně krátkodobé předání občana do zahraničí.122  

 Na příkladu úpravy ve slovenské Ústavě dokazuje ÚS potřebu rozlišovat mezi 

pojmy „nutit k opuštění vlasti“, „vyhoštění“ a  „vydání“, přičemž právě poslední 

z těchto pojmů byl novelou z roku 2001 ze slovenské Ústavy vypuštěn. 

  Při výkladu čl. 14 odst. 4 Ústavy vzal ÚS v potaz historický kontext přijetí této 

úpravy z přelomu let 1990 a 1991. Ústavní soud, navrhovatelé i účastníci řízení se 

shodli, že nepominutelnou roli při zařazení tohoto ustanovení do Listiny hrála zkušenost 

se zločiny komunistického režimu, zejména s akcí „Asanace“, při níž byly režimu 

nepohodlné osoby nuceny k opuštění vlasti.123  Historický výklad tedy nasvědčuje tomu, 

že posuzovaný článek Listiny se nikdy netýkal vydávání.  

 Ústavní soud dovodil, že z čl. 1 odst. 2 Ústavy124 ve spojení s principem loajality 

podle čl. 10 SES (nyní čl. 4 odst. 3 SEU) vyplývá ústavní princip, podle něhož mají být 

domácí právní předpisy (včetně Ústavy) interpretovány souladně s principy evropské 

integrace a spolupráce evropských orgánů s orgány členských států. Pokud existuje 

několik výkladů Ústavy (Listiny), je nutno volit ten, který vede ke splnění evropského 

závazku. To platí i pro výklad čl. 14 odst. 4 Listiny. 

 Dále ÚS uvedl, že není možné, s ohledem na realitu současné EU založené na 

vysoké mobilitě občanů, aby byl čl. 14 odst. 4 Listiny vykládán tak, že neumožňuje 

dočasné předání občana ČR do jiného členského státu za účelem trestního řízení. Toto 

předání je totiž časově omezené, neboť po skončení trestního řízení může být občan ČR 

(nebo osoba s trvalým pobytem) na základě žádosti předán zpět do vlasti, ať už k 

výkonu trestu nebo ochranného opatření. Právě pro tento dočasný charakter se tedy 

nejedná o nucení k opuštění vlasti. 

 ÚS rovněž upozornil na jistou pojistku dle § 377 trestního řádu, podle něhož 

žádosti orgánu cizího státu nelze vyhovět, jestliže by jejím vyřízením byla porušena 

Ústava nebo jiné ustanovení právního řádu, na kterém je třeba bez výhrady trvat. Tento 

paragraf se vztahuje jak na klasické extradiční řízení, tak na předávání na základě EZR. 

Realizace Evropského zatýkacího rozkazu je navíc také podmíněna vzájemností (§ 403 

odst. 2 trestního řádu).    

                                                 
122 Nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění, část VIII, odstavec 64. 
123 Nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění, část VIII, odstavec 66. 
124„ČR dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“ 
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 Na základě těchto argumentů ÚS návrh na zrušení napadených ustanovení 

trestního zákona a trestního řádu zamítl.  

 

 

 4.3.4. Vztah práva ES/EU a právního řádu ČR v nálezu o EZR 

 

 Ústavní soud uznal, že v důsledku vstupu České republiky do EU došlo, stejně 

jako u ostatních orgánů ČR, k jistému omezení pravomoci Ústavního soudu. Uvedl, že 

vzhledem k doktríně přednosti komunitárního práva může ÚS svoji pravomoc 

k normám tohoto práva vykonávat pouze omezeně. Podle této doktríny ESD v oblastech 

výlučně upravených právem EU nemůže být toto právo popřeno referenčními kritérii 

národního práva, a to ani na úrovni ústavní.125 Podle ESD Ústavní soud nemá pravomoc 

rozhodovat o ústavnosti norem evropského práva, a to ani za situace, kdy jsou obsaženy 

v právních předpisech ČR.126 Tuto doktrínu vyžadující absolutní přednost ÚS ale 

v nálezu o cukerných kvótách neuznal bez dvou výhrad spočívajících v uchování 

samotné podstaty státní svrchovanosti ČR a podstatných náležitostí demokratického 

právního státu.127  

 V nálezu o EZR tento svůj postoj ÚS mírně korigoval, když uvedl, že situace 

předvídaná výše zmíněnými výhradami je výjimečná a velice nepravděpodobná a pokud 

k ní nedojde, ÚS „nebude přezkoumávat individuální normy komunitárního práva 

z hlediska jejich souladu s českým ústavním pořádkem.“128 

 V případech, kdy členské státy implementují normy evropského práva a mají na 

výběr z více prostředků k uskutečnění cíle stanoveného evropskou normou, může ÚS 

přezkoumat výsledek z hlediska souladu s ústavním pořádkem. Pokud ale nemá členský 

stát žádný prostor pro uvážení výběru prostředků, není možné na základě doktríny 

přednosti práva EU tuto normu přezkoumávat z hlediska souladu s ústavním pořádkem, 

ovšem kromě dvou výše uvedených výhrad.  

 Ústavní soud současně připomenul odlišnost posuzovaného Rámcového 

rozhodnutí o EZR od případu cukerných kvót spočívající v jeho původu v unijním právu 

třetího pilíře. Přestože byla napadená ustanovení přijata jako transpozice rámcového 

rozhodnutí, které nedává žádný prostor pro uvážení ohledně prostředků, ponechal si ÚS 

                                                 
125 Nález Pl. ÚS 50/04. Část VI.A,  pátý  odstavec. 
126 Nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění odstavec 52. 
127 viz část této práce IV.2.5. Přenos pravomocí na ES a výhrada ÚS. 
128 Nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění odstavec 53. 
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(na rozdíl od oblasti komunitárního práva) pravomoc přezkoumávat jej z hlediska 

ústavnosti. 

 Ústavní soud poukázal na rozhodnutí ESD ve věci Maria Pupino (viz výše), 

které požaduje výklad ustanovení národního práva ve světle rámcového rozhodnutí. 

Zároveň ale ÚS dodává, že ESD nechal otevřenou odpověď na otázku, jak mají národní 

soudy postupovat, pokud eurokonformní výklad není možný. ESD se tak vlastně 

nedotkl otázky přednosti, tj. zda má rámcové rozhodnutí (tedy i celé unijní právo) 

aplikační přednost před odporujícím vnitrostátním předpisem stejně, jako tomu je 

v případě komunitárního práva. Ústavní soud tedy konstatoval, že judikatura ESD 

týkající se povahy aktů unijního práva a jejich účinků je dosud ve vývoji.  

 Za zajímavé považuji, že na základě výše uvedeného ÚS označil tuto situaci jako 

možná ideální pro položení předběžné otázky k ESD. Tomu se ale vyhnul 

s odůvodněním, že ve věci platnosti rámcového rozhodnutí byla již předběžná otázka 

ESD předložena belgickým Cour d’Arbitrage a není tedy nutné postupovat stejně.129 ÚS 

se tak dále zdráhá odpovědět na choulostivou otázku, zda i on je soudem povinným 

obrátit se na ESD s  předběžnou otázkou podle čl. 267 SFEU (pův. čl. 234 SES). Mezi 

jeho jednotlivými senáty stále nepanuje jednota v tom, zda je Ústavní soud soudem, který 

by měl podávat předběžnou otázku.130 

 Na základě výše uvedeného se ÚS rozhodl nečekat na vyjasnění povahy a účinků 

unijního práva vůči právnímu řádu ČR ze strany ESD a rozhodl se posoudit, zda je 

možné ustanovení trestních kodexů implementující EZR interpretovat v souladu 

s ústavním pořádkem (viz předcházející kapitoly). 

 

 

 4.3.5. Shrnutí 

 

 Závěrem této části bych rád znovu upozornil na změny, které přinesla do práva 

EU Lisabonská smlouva ve smyslu odstranění dělení práva EU na právo komunitární a 

unijní. Při posuzování úpravy EZR Ústavní soud často poukazuje na rozdíl mezi 

komunitárním a unijním právem, který byl v případě implementace Rámcového 

rozhodnutí o EZR zřetelně demonstrován. Ustanovení komunitárního práva se mohou 

                                                 
129 Nález Pl. ÚS 66/04. Odůvodnění odstavec 60. 
130 Více k této problematice viz: Komárek, Jan. Podávání předběžných otázek obecnými soudy jako 
otázka ústavnosti. Soudní rozhledy č. 10/2008. s. 7. 
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těšit přímému účinku a s ním spojené přednosti v aplikaci před národním právem. Na 

druhou stranu unijní právo, které je mezivládního charakteru, takovéto účinky nemá131, 

přesto je pro členské státy závazné (v případě rámcového rozhodnutí co do výsledku) a 

tyto jsou povinny plnit závazky z něj plynoucí. Unijní právo disponuje pouze nepřímým 

účinkem, který vyžaduje povinnost orgánů členských států vykládat  domácí právní 

předpisy jakékoliv právní síly v souladu s evropským právem (komunitárním i unijním), 

což ÚS dovodil ze zásady loajality podle čl. 10 SES (nově čl. 4 odst. 3 SEU) ve spojení 

s čl. 1 odst. 2 Ústavy požadujícím dodržování mezinárodních závazků ČR.  

 Ve věci EZR tak Ústavní soud vycházel z nepřímého účinku unijního práva. Na 

základě nepřímého účinku rámcového rozhodnutí o EZR vyložil čl. 14 odst. 4 Listiny 

eurokonformě a obhájil tak soulad implementačních zákonů s tímto ustanovením 

Listiny. To i přesto, že část odborné veřejnosti považuje implementaci EZR za 

jednoznačně odporující čl. 14 odst. 4 Listiny. S navrhovateli namítaným konfliktem 

mezi Rámcovým rozhodnutím a dotčeným ustanovením Listiny se ÚS tedy vypořádal 

eurokonformním výkladem, což v tomto konkrétním případě vedlo dle mého názoru 

k obdobnému výsledku, jako kdyby byl použit princip přednosti unijního práva vůči čl. 

14 odst. 4 Listiny. Ústavní soud de facto uznal zásadu přednosti unijního práva.  

Zajímavé by bylo sledovat, jak by se ÚS s konfliktem evropské a vnitrostátní normy 

vypořádal, pokud by eurokonformní výklad národního předpisu byl v přímém rozporu 

s jeho zněním, tedy contra legem. Na takovém výkladu není podle rozhodnutí ESD ve 

věci Maria Pupino možné trvat. K závěru, že by takovýto eurokonformní výklad byl 

contra legem, ale Ústavní soud ve věci EZR  nedospěl.  

 Spolkový ústavní soud zaujal oproti českému ÚS odlišné stanovisko, když 

jednoznačně odmítl zásadu přednosti unijního práva, které považuje za právo 

mezinárodní povahy. Podle něj jsou garance poskytnuté čl. 6 SEU132, ve kterém členské 

státy uznávají standard ochrany základních práv podle Úmluvy a ústavních tradic 

společných členským států, nedostatečné. V případě rozporu s ústavními zárukami 

ochrany základních práv Spolkový ÚS uvedl, že nemůže trvat na striktním uplatňování 

                                                 
131 Protokol o přechodných ustanoveních k Lisabonské smlouvě (Hlava VII) zavádí (nejen) pro oblast 
Policejní a justiční spolupráce přechodné období. Podle něj právní účinky aktů EU přijatých na základě 
SEU před vstupem LS v platnost (tzn. akty unijního práva) jsou zachovány až do zrušení, zániku nebo 
pozměnění těchto aktů za použití Smluv (tj. SFEU a SEU). Obdobně pravomoci Komise podle čl. 258 
SFEU (kontrola plnění povinností členských států vyplývajících pro ně ze Smluv a případné předložení 
věci ESD)  a pravomoci ESD nebudou po dobu pěti let rozšířeny na Oblast policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech. 
132 V platném znění SEU rovněž čl. 6, (doplněna zmínka o Listině základních práv EU, jež má stejnou 
právní sílu jako Smlouvy) 
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zásady vzájemného uznávání a důvěry mezi státy a dokonce v rámci třetího pilíře trval 

na právu legislativních orgánů členských států odmítnout implementaci rámcového 

rozhodnutí.133 Tento postoj považuji za poměrně vzdálený názoru českého ÚS, který 

judikoval, že ochrana základních práv, včetně práva na spravedlivý proces, je ve všech 

členských státech EU na stejné úrovni a není proto důvod očekávat jejich porušování při 

předávání občanů a osob s trvalým pobytem v ČR do jiného členského státu EU na 

základě EZR. 

  

 

4.4. Nález pléna ÚS 19/08: „Lisabonská smlouva I“ 

  

 4.4.1. Obecně k změnám zavedeným Lisabonskou smlouvou 

 

Lisabonská smlouva přináší významné institucionální změny ve fungování 

Evropské unie, modifikuje procesy rozhodování v určitých oblastech, zavádí některé 

nové pojmy a mění strukturu primárního práva EU. Na rozdíl od neratifikované návrhu 

Smlouvy o ústavě pro Evropu ale nenahrazuje dosavadní systém zakládajících smluv 

jedním dokumentem ústavního charakteru, ale novelizuje dosavadní platné smlouvy. 

Smlouvu o založení ES (Římskou smlouvu) přejmenovává na Smlouvu o fungování EU, 

která společně s novelizovanou Smlouvou o EU (Maastrichtskou smlouvou) tvoří 

nadále základ primárního práva EU.  

Dochází k významné změně v organizační struktuře EU. Lisabonskou smlouvou 

zaniká Evropské společenství, které je dle nového znění čl. 1 SEU nahrazeno Evropskou 

unií, jež se stává jeho nástupkyní. S tím souvisí i deklarace právní subjektivity EU 

obsažená v novém znění čl. 47 SEU. Evropská unie se tak stává nástupcem ES jako 

právního subjektu a odstraňuje tak nepraktickou situaci, kdy ES na rozdíl od EU 

disponovalo právní subjektivitou. S touto změnou souvisí i odstranění „chrámové 

struktury“ EU, které bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou.  

Z terminologického hlediska jsou tyto změny významné, neboť nadále nebude 

používán pojem právo ES (komunitární právo, právo prvního pilíře) pro právo 

Společenství, jež se těší aplikační přednosti před vnitrostátními normami. Se zánikem 

                                                 
133 Mihálik, Marek. Vyhodnotenie aplikácie európskeho zatýkacieho rozkazu. In: MARUŠKOVÁ, 
Zuzana (editor).Vybrané otázky aplikácie európskeho práva: Zborník z medzinárodnej konferencie 
Bratislava 13. jún 2006. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 115. 
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pilířové struktury EU končí potřeba komplikovaně odlišovat mezi právem ES a právem 

unijním a nadále bude používán termín právo EU.  

Z hlediska tématu této práce dochází tedy k zásadní změně v systému přednosti 

komunitárního práva. Do budoucna je do principu přednosti zahrnuto právo EU jako 

celek, tedy včetně sekundárního práva v dosavadních oblastech Společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky a zejména Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech134 

(doposud nazýváno jako unijní právo). To bylo dosud podle německého profesora 

Rudolfa Streinze velmi sporné.135 Ohledně aktů přijatých v rámci SZBP nelze ale dle 

mého názoru mluvit o faktické přednosti před právem vnitrostátním, ačkoliv i tyto akty 

(usnesení) jsou součástí jednotného právního řádu EU (a proto se i na ně teoreticky 

přednost vztahuje). Nejedná se ale o obecně závazné legislativní akty (čl. 31 odst. 1), 

které by mohly disponovat přímým účinkem. Na rozdíl od právních aktů přijímaných 

nově v oblasti Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech tak nesplňují základní 

předpoklady pro aplikační přednost. Společná zahraniční a bezpečnostní politika si tedy 

nadále uchovává svůj mezivládní charakter typický pro původní druhý a třetí pilíř EU, 

neboť v této oblasti nebyly na orgány EU přeneseny rozhodovací pravomoci. Druhý 

pilíř se vým mezivládním charakterem byl tak de facto zachován, což potvrzuje i fakt, 

že je upraven odděleně v SEU a nikoliv v SFEU. 

Do bývalého prvního pilíře je Lisabonskou smlouvu nově zahrnuta řada politik 

(došlo k jejich „komunitarizaci“), přičemž pravděpodobně k nejvýznamnější změně 

došlo v oblasti tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jedná se o původní třetí pilíř 

Maastrichtské smlouvy nazvaný Spolupráce v oblasti justice a vnitra, který byl založen 

na mezivládní spolupráci. Amsterodamskou smlouvou pak byla část tohoto pilíře 

(Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu 

osob) přesunuta do pilíře prvního spadajícího do režimu Smlouvy o založení ES. 

Policejní a justiční spolupráce ale nadále zůstala ve  třetím pilíři a až Lisabonská 

smlouva ji nově začleňuje od struktur dosavadního prvopilířového komunitárního práva. 

Původní třetí pilíř tedy zaniká. Jak jsem již výše naznačil, přímo účinné normy EU  

přijaté v této oblasti se tak nově budou těšit přednosti před vnitrostátním právem. 

K podobnému přesunu došlo v řadě dalších politik upravených v části třetí SFEU, jedná 

se například o oblasti energie a změny klimatu.  

                                                 
134 SZBP – pův. čl. 13 a násl. SEU; nově čl. 25 a násl. SEU 
      Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech – pův. čl. 29 a násl. SEU; nově čl. 82 a násl. SFEU 
135 Streinz, Rudolf: Ústava Evropské unie po ztroskotání Ústavní smlouvy a Lisabonské smlouvě. 
Jurisprudence, roč. 2009, č. 1, část II. odst. 2 . 
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Mezi oblasti unijního práva, které disponují předností (ve smyslu bezprostřední 

aplikace ve vnitrostátním právu), patří zejména ty, u nichž SFEU stanoví jako pracovní 

metodu výlučnou (čl. 3 SFEU), resp. sdílenou unijní kompetenci (čl. 4 SFEU).136 Jedná 

se tedy o ty oblasti, kde orgány EU disponují pravomocí přijímat právní akty, které pak 

mají výše zmíněné účinky. 

Formálně byl Lisabonskou smlouvou rovněž zrušeno označení druhý pilíř EU 

pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Pro tu nadále zůstávají 

charakteristické mezivládní prvky, jako je princip jednomyslnosti, vyloučení zákonných 

aktů (čl. 31 odst. 1 SEU) s následnými malými pravomocemi Evropského parlamentu a 

v zásadě chybějící příslušnost ESD (čl. 275 SFEU).137 To také odpovídá politické 

realitě, neboť o skutečné společné zahraniční politice nelze v mnoha ohledech mluvit. 

Zde je třeba zmínit především postoj k válce v Iráku, k uznání Kosova a konečně k 

otázce bojkotu olympijských her v Pekingu kvůli postupu Číny v Tibetu. Zvláštní 

postavení SZBP je zvýrazněno též tím, že je upraveno v SEU (čl. 23-41) a nikoliv v 

SFEU.138 Původní druhý pilíř EU je tak de facto zachován, i když toto označení je již 

opuštěno. 

Do Lisabonské smlouvy nebylo ze Smlouvy o ústavě pro Evropu převzato 

výslovného ustanovení o přednosti unijního práva před právním řádem členských států 

(čl. 1-6 Ústavní smlouvy). K Lisabonské smlouvě je namísto toho připojeno Prohlášení 

o přednosti práva. V něm konference zástupců vlád „připomíná, že v souladu s 

ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie mají Smlouvy a právo přijímané 

Unií na základě Smluv přednost před právem členských států, za podmínek stanovených 

touto judikaturou.“  139  Ačkoliv tato prohlášení, na rozdíl od připojených protokolů, 

nejsou součástí SFEU ani nejsou právně závazná, jedná se o první explicitní zmínku o 

principu přednosti evropského práva v dokumentu primárního práva EU (byť pouze 

formou nezávazné přílohy).  

                                                 
136 Niedobitek, Matthias. Přednost práva EU a Lisabonská smlouva. Jurisprudence, roč. 2009,  č 1, 
kapitola Význam doktríny přednosti podle Lisabonské smlouvy, odst. 3 
137 Soudy EU jsou pouze oprávněny přezkoumávat legalitu aktů EU přijatých v rámci SZBP, které 
omezují práva soukromých osob (typicky se jedná o omezení dispozice s vlastním majetkem nebo 
finanční sankce rozhodnuté v rámci SZBP). ESD bude také moci rozhodovat spory o vymezení hranic 
mezi SZBP a ostatními aktivitami EU (čl. 275 SFEU). Citováno z: Šlosarčik, Ivo, Reforma soudního 
systému EU podle Lisabonské smlouvy ... a bez ní. Jurisprudence, roč. 2008, č. 6, s. 17. 
138 Streinz, Rudolf: Ústava Evropské unie po ztroskotání Ústavní smlouvy a Lisabonské smlouvě. 
Jurisprudence, roč. 2009, č. 1, část III.1. a část II odst. 3. 
139 Prohlášení č. 17 připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou 
smlouvu podepsanou dne 13.12.2007. 
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Následně je připojeno stanovisko právní služby Rady: „Z judikatury Soudního 

dvora vyplývá, že přednost práva ES je základní zásadou práva Společenství. Podle 

Soudního dvora je tato zásada neodmyslitelným prvkem zvláštní povahy Evropského 

společenství. V době prvního rozsudku této ustálené judikatury (rozsudek ze dne 15. 

července 1964 ve věci 6/64, Costa/ENEL) nebyla ve Smlouvě žádná zmínka o přednosti. 

Je tomu tak i dnes. Skutečnost, že zásada přednosti nebude v budoucí smlouvě uvedena, 

nezmění žádným způsobem existenci této zásady ani stávající judikaturu Soudního 

dvora.“ 140 

Kritici Lisabonské smlouvy toto explicitní prohlášení o přednosti unijního práva 

považují za další důkaz nárůstu pravomocí EU. Jako příklad uvádím argumentaci 

senátora za ODS Miroslava Škalouda, který takovéto ustanovení považuje za 

federalizační tendenci, která povede k tomu, „že ústavní soud v členském státě bude mít 

ještě více ztíženou možnost zkoumat ústavnost unijního práva vzhledem k tomu, že 

přednost unijního práva je stanovena výslovně.141 

Takovéto tvrzení považuji za mylné a účelové, neboť dané prohlášení je právně 

nezávazné a nijak nemění dosavadní soudní praxi, která je konstantně vytvářena 

judikaturou ESD již od 60. let minulého stoleté a která je s určitými výhradami 

členskými státy dlouhodobě akceptována. Právně nezávazné prohlášení připojené 

k SFEU na tomto stavu dle mého názoru nic nemění. 

 

 

4.4.2.   Předběžný přezkum ústavnosti primárního práva EU 

 

 Úvodem této části bych rád upozornil na dvě podstatné skutečnosti. Rozhodnutí 

ÚS ve věci souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem je prvním případem 

v historii Ústavního soudu ČR, kdy byla meritorně přezkoumávána mezinárodní 

smlouva v době před její ratifikací.142 Dále se jedná o první případ, kdy ÚS posuzoval 

obsáhlý soubor novelizovaného primárního práva EU. Všechny předchozí „evropské“ 

judikáty ÚS analyzované v této práci spočívaly v přezkumu sekundárních evropských 
                                                 
140 Stanovisko právní služby Rady o přednosti práva ES ze dne 22.6.2007 ve znění uvedeném v 
dokumentu 11197/07 (JUR 260). 
141 http://www.skaloud.net/clanky/co-prinasi-lisabonska-smlouva-2-7-2009/ dne 20.9.2009. 
142 Pro úplnost dodávám, že v roce 2004 se ÚS zabýval návrhem skupiny poslanců na přezkum přístupové  
(Athénské) smlouvy (Pl. ÚS 1/04). Podání bylo odmítnuto z toho důvodu, že „návrh skupiny poslanců 
nebyl předložen v souladu s ustanovením § 71a odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 
Sb., v platném znění, neboť skupina poslanců jej podala až po té, kdy prezident republiky smlouvu o 
přistoupení České republiky k Evropské unii ratifikoval.“  
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norem (nařízení, směrnic), nebo předpisů přijatých na základě mezivládní spolupráce 

v rámci třetího pilíře (rámcové rozhodnutí o EZR). Nejen z tohoto důvodu se tedy jedná 

o zásadní rozhodnutí ÚS. 

 V rozhodnutí o Lisabonské smlouvě se ÚS rozhodl nerozlišovat mezi „starými“ 

a „novými“ ustanoveními smlouvy, a to především proto, že takovéto rozlišení může být 

dosti obtížné. Tento názor je vcelku pochopitelný vzhledem k tomu, že ÚS posuzoval 

novelizující text, který je po redakční stránce formulován nepřehledně, složitě a 

vyžaduje složitou rekonstrukci, neboť bez textů stávajících smluv o EU a ES se v něm 

nelze orientovat.143 Lisabonská smlouva totiž obsahuje řadu ustanovení, která jsou 

součástí dosavadního platného primárního práva EU a jsou tak pro ČR na základě 

Smlouvy o přistoupení ČR k EU (Athénské smlouvy) závazné již od okamžiku vstupu 

do EU. Teoreticky tedy mohlo dojít k tomu, že by ÚS označil za protiústavní některé 

ustanovení SEU nebo SES po více jak čtyřech letech jejich platnosti v ČR. Ústavní soud 

tak přezkumem LS de facto nahrazuje přezkum Athénské smlouvy, ke kterému před 

vstupem ČR do EU nedošlo. Přitom přezkum přístupové smlouvy před její ratifikací 

referendem se může jevit jako podstatnější, neboť právě touto smlouvou došlo 

k přesunu řady pravomocí ČR na orgány EU a byla tak omezena státní suverenita 

republiky. Tehdy došlo k významné kvalitativní proměně českého právního řádu tím, že 

byl otevřen působení evropského práva se všemi jeho důsledky. Nyní posuzovaná 

Lisabonská smlouva již je spíše kvantitativním posunem, při kterém dochází k rozšíření 

pravomocí EU o další oblasti, ale který nepřináší takové zásadní změny pro právní řád 

ČR jako Smlouva o přistoupení ČR k EU. 

  

 

 4.4.3. Rozsah přezkumu mezinárodní smlouvy 

 

 Vzhledem k tomu, že se předběžný přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy stal 

prvním řízením tohoto typu v historii Ústavního soudu ČR, bylo nutné se vypořádat 

z řadou procedurálních otázek. To soud učinil ve značné části rozhodnutí (část VIII – 

X). Nebudu se zde tímto podrobněji zabývat, neboť tato problematika bezprostředně 

nesouvisí s tématem práce. Pouze bych rád upozornil na některé aspekty rozhodnutí, 

které mají dopad na průběh ratifikace LS.   

                                                 
143 Filip, Jan. Lisabonská smlouva za branami Ústavního soudu. Právní zpravodaj, roč. 2008, č. 10. s 3. 
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 Především nebylo předem jasné, jak má takový návrh na předběžný přezkum 

mezinárodní smlouvy vypadat. Zda je nutné uvést konkrétní napadená ustanovení 

mezinárodní smlouvy a konfrontovat je s dílčími pravidly a principy ústavního pořádku 

(návrh podobný návrhu na přezkum ústavnosti právních předpisů),144 nebo zda stačí 

jediná věta, která obsahuje blanketní žádost, aby ÚS přezkoumal smlouvu jako celek.  

 Ústavní soud v této otázce nezohlednil specifika řízení o předběžném přezkumu 

mezinárodní smlouvy a navzdory argumentaci Vlády, Senátu i prezidenta republiky 

použil na toto řízení analogicky vlastní konstantní judikaturu nahromaděnou při 

provádění přezkumu ústavnosti právních předpisů.145 Na jejím základě se soustředil jen 

na „kvalifikovaně napadená a odůvodněná ustanovení předmětné mezinárodní 

smlouvy.“146 Ústavní soud do svého přezkumu zahrnul ta navrhovatelem zpochybněná 

ustanovení Lisabonské smlouvy, jež považuje za normativně nová, ačkoliv je možné 

připustit, že v některých aspektech mohla jen replikovat již existující normy evropského 

práva.  

Úplný ústavní přezkum Lisabonské smlouvy s účinky překážky rei iudicatae ÚS 

vyloučil, jelikož u takto rozsáhlého textu je to noeticky nesplnitelné a protože ÚS je 

v tomto řízení v pozici soudu a nikoliv „výkladového místa.“147 Navíc by přezkumem 

smlouvy jako celku zabránil ostatním potencionálním navrhovatelům podat vlastní 

návrh. Tím tedy ÚS umožnil prezidentovi, skupině senátorů nebo skupině poslanců 

v závislosti na konkrétní fázi dávání souhlasu k ratifikaci postupně podat další žádost o 

přezkum Lisabonské smlouvy.  

Překážka rei iudicatae tak vznikla pouze u posuzovaných ustanovení. Nicméně 

možné napadení jiných ustanovení LS se jevilo jako nepravděpodobné, neboť jak řekl 

předseda ÚS Pavel Rychetský: „Ta místa, která byla označena za pochybná z hlediska v 

souladu s ústavním pořádkem ze strany Senátu, jsou skutečně nejproblematičtější místa 

Lisabonské smlouvy.“148 Hledání jiných ustanovení LS k posouzení by tedy podle 

předsedy ÚS vyžadovalo pro případného dalšího oprávněného navrhovatele značnou 

dávku invence. (Přesto v létě 2009 skupina senátorů požádala ÚS znovu o přezkum 

Lisabonské smlouvy jako celku, stejně jako některých jejích ustanovení. Viz dále – část 

                                                 
144 Kysela, Jan. Lisabonská smlouva v kontextu předběžného přezkumu Ústavním soudem. Právní 
zpravodaj, roč. 2008, č. 6, str. 4. 
145 Malenovský, Jiří. Kulečník namísto štafetového běhu v ratifikačních řízeních o integračních 
smlouvách v ČR. Právní rozhledy, roč. 2009, č. 4, str. 119. 
146 Nález Pl. ÚS 19/08. Mezinárodní smlouva a její soulad s ústavním pořádkem. Odst. 74 
147 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 75. 
148 http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=267864. 12.11.09 
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Lisabon II). Podle některých názorů by tedy takovéto další podání zřejmě mělo jen 

malou faktickou šanci na úspěch. Odlišný názor zastává například Jan Filip, podle 

kterého nepřipadá v úvahu, aby se ÚS vypořádal do detailů s tak obsáhlým a 

nesrozumitelným textem, a to jednou provždy.149 

 

 

4.4.4. Návrh na přezkum souladu Lisabonské smlouvy s ústavním  

pořádkem 

 Návrh na posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR 

podal Senát Parlamentu ČR na podle § 71a odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu150 

poté, co mu byla smlouva předložena ke schválení. Ve návrhu Senát tvrdil, „že 

Lisabonská smlouva přináší zásadní změny, které se dotýkají substantivních prvků 

státnosti a ústavní charakteristiky České republiky jako svrchovaného, jednotného a 

demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy), nebo dokonce též podstatných 

náležitostí demokratického právního státu, jejichž změna je dle čl. 9 odst. 2 Ústavy 

nepřípustná.“151 

 Konkrétně Senát požádal o přezkum ústavnosti pěti nových ustanovení SFEU, 

třech článků SEU152 a Listiny základních práv EU jako celku. V případě SFEU Senát 

napadl zavedení výlučných pravomocí EU, neurčitost rozsahu sdílených pravomocí, 

rozšíření působnosti tzv. doložky flexibility nad rámec vnitřního trhu a možnost EU 

stanovit formou směrnic minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí u 

mimořádně závažné trestné činnosti. Dále Senát upozornil na fakt, že mezinárodní 

smlouvy s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi schválené v Radě 

kvalifikovanou většinou budou závazné i pro státy, které hlasovaly proti. V případě 

nového změní SEU Senát namítl především neústavnost tzv. překlenovacích doložek 

(passerelle), stejně jako rozšíření hodnot, na nichž je EU založena, které podle něj může 

vést až k porušení principu suverenity lidu (čl. 2 odst. 1 Ústavy). Navrhovatel rovněž 

uvedl, že status Listina základních práv EU (LZPEU) je nejasný a není zřetelné, zda 

nebude snižovat standard ochrany zakotvený v české LZPS.  

                                                 
149 Filip, Jan. Lisabonská smlouva za branami Ústavního soudu. Právní zpravodaj, roč. 2008, č. 10. s 4. 
150 zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 
151 Abstrakt rozhodnutí ve věci Lisabonské smlouvy I. 
152 Jedná se o tyto články SFEU: čl. 2 odst. 1 (dříve 2a odst. 1), čl. 4 odst. 2 (dříve 2c), čl. 352 odst. 1 
(dříve 308 odst. 1), čl. 83 (dříve 69b odst. 1)a čl.216 (dříve 188 l),  
a tyto články SEU: čl. 2 (dříve 1a), 7 a 48 odst. 6 a 7. 
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Ustanovením smlouvy, které Senát označil za neslučitelné s ústavním pořádkem, 

se podrobněji věnuji v následující části práce, kde zároveň uvádím argumenty, kterými 

se ÚS s návrhem vyrovnal. 

 

 

4.4.5. Rozhodnutí ÚS a jeho argumentace 

Dne 26. listopadu 2008 Ústavní soud na veřejném zasedání rozhodl nálezem 

takto: „ (…) Ústavní soud dospěl k závěru, že Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu 

o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (v uvedených článcích – 

pozn. autora) a Listina základních práv Evropské unie nejsou v rozporu s ústavním 

pořádkem.“153 

V následujících dvou podkapitolách se věnuji argumentaci Ústavního soudu, o 

kterou tento svůj výrok opřel.154 

 

4.4.5.1. Obecná část – otázka uchování suverenity ČR 

 Úvodní připomínka navrhovatelů spočívala v tom, že Lisabonská smlouva 

zavádí „zásadní změny, které se dotýkají substantivních prvků státnosti ČR“ stejně jako 

„ústavní charakteristiky České republiky jako svrchovaného, jednotného a 

demokratického právního státu, nebo dokonce též podstatných náležitostí 

demokratického právního státu.“ Ačkoliv toto výtka senátu nebyla dostatečně 

podpořena argumenty, ÚS se jí přesto detailně věnoval, čímž mimo jiné výrazně rozšířil 

oblast rei iudicatae a zúžil prostor pro případné další návrhy jiných navrhovatelů.155 

 Ústavní soud potvrdil svrchovanost jako pojmový znak státnosti (čl. 1 odst. 1 

Ústavy), přičemž v souladu se svou předchozí judikaturou uvedl, že přenos pravomocí 

na EU nemůže jít tak daleko, aby „narušil samu podstatu republiky jako svrchovaného a 

demokratického právního státu založeného na úctě právům a svobodám člověka a 

občana a aby založil změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu.“156 

Tím potvrdil svoje předchozí vymezení limitu přenosu pravomocí na EU tak, jak jej 

stanovil v nálezu o cukerných kvótách, kde uvedl, že limitem je výkon těchto 

                                                 
153 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 218. 
154 Vybrané části rozhodnutí Lisabon I viz příloha č. 6. 
155 Zemánek, Jiří. Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky. Jurisprudence, roč. 2009, č. 
1, str. 32, kapitola Obecná část, odst. 2. 
156 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 97. 
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pravomocí způsobem slučitelným s uchováním základů státní suverenity České 

republiky a způsobem, jenž neohrožuje samu podstatu materiálního právního státu.  

Pokud se tyto výhrady pokusíme shrnout, limitem přenosu pravomocí je podle 

ÚS formální a materiální rovina Ústavy, které jsou definováno „samotnou podstatou 

státní svrchovanosti“ a „podstatnými náležitostmi demokratického právního státu.“157 

Tímto je přirozeně omezen nejen přenos pravomocí na EU, ale i jejich výkon orgány 

EU. Stejně tak je materiálním jádrem Ústavy omezeno použití principu přednosti práva 

EU, neboť pokud by norma práva EU vznikla následkem výkonu pravomocí 

ohrožujícím toto materiální ohnisko, nemohla by se těšit přednosti před právem 

vnitrostátním.   

Co se  týče formálního limitu přenosu pravomocí ČR, tedy samotné podstaty 

státní svrchovanosti ČR, Ústavní soud se nepokusil o přesnější specifikaci tohoto 

omezení, neboť to je dle jeho názoru především otázkou politickou, která by měla zůstat 

na uvážení zákonodárce, s čímž dle mého názoru nelze než souhlasit. Této odpovědnosti 

by se politici neměli vzdávat jejím přenesením na Ústavní soud. Ten přitom znovu 

zdůraznil, že jeho zásah by tu měl připadat v úvahu jako ultima ratio, tedy v situaci, kdy 

byla míra uvážení jednoznačně překročena (odst. 109). 

Ohledně definice materiálního ohniska Ústavy, tedy podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, Ústavní soud uvádí, že nemá ambici ve své judikatuře 

takovýto katalog vytvářet. Přesto ale jeho obsah vůbec poprvé přinejmenším naznačil, 

když uvedl, že „vůdčím principem je nepochybně zásada nezadatelných, nezcizitelných, 

nepromlčitelných a nezrušitelných základních práv a svobod jednotlivců, rovných v 

důstojnosti a právech; k jejich ochraně je budován systém opírající se o zásady 

demokracie, svrchovanosti lidu, dělby moci, respektující zejména zmíněné materiální 

pojetí právního státu.“158 

V bodu 104 nálezu ÚS uvedl k problematice suverenity, že EU pokročila 

zdaleka nejvíce v konceptu sdílené suverenity a již dnes vytváří entitu sui generis, která 

těžko snese zařazení do klasických státovědných kategorií. Přitom se podle ÚS může 

jevit paradoxní, že klíčovým projevem svrchovanosti státu je i možnost se svou 

svrchovaností dále nakládat, resp. určité kompetence dočasně či trvale postoupit. 

K tomu ÚS dále uvádí, že přenos kompetencí státu na základě svobodné vůle suveréna a 

jejich následný výkon za jeho účasti předem dohodnutým a kontrolovaným způsobem 

                                                 
157 Tyto jsou založeny  čl. 1 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR. 
158 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 93. 
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není pojmovým oslabením svrchovanosti. Naopak může ve svých důsledcích znamenat 

její posílení ve společném postupu integrovaného celku.159  

 Členské státy podle ÚS nadále zůstávají „Masters of the Treaty“ a uchovávají si 

tak svoji svrchovanost,160 což Lisabonská smlouva potvrzuje nově zavedenou možností 

z EU vystoupit, explicitně stanovenou v čl. 50 SEU. 

Závěrem této části o svrchovanosti republiky bych rád upozornil na stanovisko 

ÚS, že uznává funkčnost institucionálního rámce EU pro zajištění kontroly rozsahu 

výkonu přenesených pravomocí. Ihned ale dodává, že tento svůj postoj může v 

budoucnu změnit, pokud by se ukázalo, že je tento rámec prokazatelně nefunkční. Dále 

upozorňuje, že z hlediska souladu s ústavním pořádkem ČR nemusí být významný text 

Lisabonské smlouvy, ale především jeho budoucí aplikace ze strany orgánů EU. Tu 

bude podle ÚS možno kontrolovat i po ratifikaci LS v rámci řízení o ústavních 

stížnostech jednotlivců. To považuji za významné z hlediska možného budoucího 

posuzování výkonu pravomocí Evropské unie ze strany ÚS. Na druhou stranu ale ÚS 

„předpokládá“, že excesivní výkon pravomocí EU může nastat jen v „případech zcela 

výjimečných.“161 

 

4.4.5.2. Zvláštní část 

 A. Výlučné a sdílené pravomoci a rozsah jejich přenosu na EU 

Senát ve svém návrhu požádal o přezkum ústavnosti několika konkrétních 

ustanovení Lisabonské smlouvy (viz pozn. č. 152). Podle Senátu zavádí nové znění 

SFEU kategorii výlučných pravomocí EU,162 což je charakteristika typická spíše pro 

federální státy. V oblasti sdílených pravomocí (čl. 4 SFEU) není dle navrhovatele 

předem jasně určitelný rozsah pravomocí přenesených na EU, neboť sdílenými 

pravomocemi se otevírá prostor široké, předem obtížně identifikovatelné sféry unijní 

normotvorby, která navíc v souladu s připojeným prohlášením o přednosti práva ES má 

přednost v aplikaci před ustanoveními vnitrostátního práva. 

 Ústavní soud k tomuto uvedl, že kategorie výlučných a sdílených pravomocí 

nejsou v právu EU ničím novým, neboť jsou známy z výkladu práva EU prováděného 

ESD i ze samotné SES (pův. čl. 5 ).  Jejich výslovné zmínění v Lisabonské smlouvě tak 

pouze pojmenovává a především vyjasňuje status quo a nově tedy nezavádí kategorii 

                                                 
159 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 108. 
160 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 106. 
161 Tamtéž. Odst. 120. 
162 čl. 2 odst. 1 SFEU ve znění Lisabonské smlouvy 
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výlučných pravomocí. V otázce neurčitosti rozsahu sdílených pravomocí ÚS uvedl, že 

jejich rozsah a výkon je specifikován v částech SFEU upravujících jednotlivé politiky 

EU. Rovněž zdůraznil soudní prostředky kontroly dodržování pravomocí, tedy žalobu 

na neplatnost legislativních aktů EU (čl. 263 SFEU)163 a řízení o předběžné otázce (čl. 

267 SFEU), a jejich efektivní použití Soudním dvorem. Navíc jsou všechny orgány EU 

povinny neustále dbát na dodržování zásad subsidiarity a proporcionality. Ústavní soud 

rovněž akcentoval zapojení parlamentů členských států do procesu kontroly výkonu 

pravomocí zaváděné Lisabonskou smlouvou.  

Inspirován judikaturou německého Spolkového ústavního soudu, ÚS sice tedy 

obecně uznává institucionální rámec EU jak dostatečný pro zajištění kontroly rozsahu 

výkonu přenesených pravomocí, přitom ale dodává, že se jeho stanovisko může v 

budoucnu změnit, pokud by se snad ukázalo, že je tento rámec prokazatelně nefunkční. 

Ani zde ÚS neopomněl připomenout, že ve výjimečných případech může „působit jako 

ultima ratio a zkoumat, zda některý akt Unie nevybočil z mezí, jež Česká republika na 

EU podle čl. 10a Ústavy přenesla.“ 164 

 V této souvislosti je zajímavá zmínka o rozhodnutí  polského Ústavního 

Tribunálu, který výslovně vyloučil pravomoc ESD posuzovat meze přenesení 

pravomocí na EU, jelikož to je podle Tribunálu otázka výkladu vnitrostátního ústavního 

práva. Podle Ústavního soudu lze s tímto postojem do jisté míry souhlasit, i když jeho 

formulaci považuje za příliš vyhraněnou.165 

S námitkou prezidenta i Senátu ohledně nového federálního charakteru EU se 

ÚS vypořádal tvrzením, že „sama Lisabonská smlouva potvrzuje, že legislativní 

kompetenční kompetence, tedy oprávnění měnit základní předpisy, zůstává členským 

státům.“166 Jestliže EU tuto kompetenční kompetencí nemá, tedy disponuje pouze jí 

výslovně svěřenými pravomocemi a nemůže sama zakládat pravomoci nové, nemůže 

být považována za federální stát. Unie je totiž oprávněna jednat pouze v rámci 

pravomocí jí výslovně svěřených členskými státy, které nesmí ani překračovat, ani si 

sama zakládat nové (čl. 5 odst. 2 SEU)167. Právě nedostatek této kompetenční 

                                                 
163 Jako příklad uvádí ÚS případ, kdy ESD zrušil směrnici Rady o regulaci tabákové reklamy, neboť tato 
úprava již podle něj nebyla v rámci pravomocí, které EU má na základě přenosu pravomocí od členských 
států (Německo v. Parlament a Rada, C-376/98, Recueil, s. I-8419) 
164 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 138 a 139. 
165 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 139. 
166 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 132. 
167 Čl. 5 odst. 2 Smlouvy o EU: „Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí 
svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, 
které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům.“ 
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kompetence na straně EU považuji za nejpodstatnější argument potvrzující neexistenci 

evropského federálního státu. Tato kompetence, jež je základem státní svrchovanosti, 

totiž Unii nenáleží. Toto ÚS potvrzuje v bodu 145 nálezu, kde uvádí, že pokud by totiž 

Unie mohla své pravomoci libovolně měnit nezávisle na signatářských zemích, porušila 

by Česká republika ratifikací Lisabonské smlouvy čl. 1 odst. 1 a čl. 10a Ústavy. 

 

 B. Doložka flexibility 

Dále Senát upozornil na fakt, že došlo k rozšíření působnosti bývalého čl. 308 

SES (nově čl. 352 SFEU), takzvané doložky flexibility neboli zmocňovací doložky. Ta 

umožňovala Radě jednomyslně přijmout na návrh Komise vhodné opatření nad rámec 

pravomocí jí poskytnutých Smlouvou, pokud to bylo nezbytné k dosažení některého cíle 

ES v rámci společného trhu. Nové znění tohoto článku (čl. 352 SFEU) podle 

navrhovatelů rozšířilo jeho využití, neboť se již neomezuje pouze na oblast regulace 

vnitřního trhu, ale na „některý z cílů stanovených Smlouvami“,  čímž údajně 

představuje blanketní normu. 

S problémem doložky flexibility úzce souvisí výše zmíněná problematika 

ústavní kompetenční kompetence. Pokud by tuto kompetenci měla EU, došlo by 

k porušení samotné podstaty státní svrchovanosti ČR (čl. 1. odst. 1 Ústavy) stejně jako 

čl. 10a, který na mezinárodní organizaci umožňuje přenést pouze některé pravomoci, 

mezi které tato kompetenční kompetence jako základ státní svrchovanosti rozhodně 

nepatří. Jak jsem již výše zdůvodnil, EU touto pravomocí nedisponuje. 

Podle ÚS je Unie spíše než federálním státem stále subjektem mezinárodní 

povahy. To dokládá zejména tím, že přijetí změny primárního práva je možné jen po 

souhlasu všech členů Unie na mezivládní konferenci a následné ratifikaci ve všech 

členských státech.168 To je podle ÚS „výrazným znakem organizace mezinárodněprávní 

povahy.“ Ve federativním státě je naopak primárně na orgánech federace přijímat 

novelizaci vlastní ústavy, přičemž členské státy mnohačlenné federace se na takové 

změně nemusí vůbec podílet a především s ní nemusí všechny souhlasit, a ta přesto 

vstoupí v platnost.169 Naopak změna primárního práva EU se řídí pravidly 

                                                 
168 S tím úzce souvisí i tzv. přechodová klauzule – passerelle - viz další bod C. 
169 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 146. 
Např. Ústava USA z roku 1787 nově zakládající americkou federaci vyžadovala ke své ratifikaci nikoliv 
souhlas všech 13 tehdejších států, ale jen devíti z nich (čl. VII. Ústavy USA). Dále podle čl. V ústavy 
USA je tato změnitelná souhlasem dvou třetin senátorů a poslanců Kongresu a tří čtvrtin (nikoliv tedy 
všech) členských států.  
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mezinárodního práva veřejného, tedy potřebou souhlasu a ratifikace všemi členskými 

státy.  

Ústavní soud připomenul minulou praxi při využití zmocňovací doložky podle 

původního znění čl. 235 SES, včetně příkladů jejího použití a soudní judikatury.170 

Přitom zdůraznil nový kontrolní prvek posilující demokratickou legitimitu při použití 

této doložky, který spočívá v nutnosti souhlasu Evropského parlamentu. Podle původní 

úpravy byl EP jen konzultován. Další podstatnou kontrolu provádí domácí parlamenty, 

které dohlíží na dodržování principu subsidiarity. Tyto nové kontrolní prvky 

korespondují podle ÚS s rozšířením působnosti čl. 352 na některý z cílů stanovených 

Smlouvami. 

Ústavní soud se neztotožnil s tvrzením Senátu, že tato doložka otevírá Unii 

prostor k skrytému rozšiřování jí svěřených pravomocí. To zdůvodnil vymezením cílů 

Unie v článku 3 SEU, který tak stanoví nepřekročitelné meze pro výkon pravomocí 

orgány EU, stejně jako vyloučením oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

z dosahu tohoto ustanovení.171  

Ústavní soud dále uvedl, že se v případě doložky nejedná o blanketní normu, 

neboť pro její využití je nutné splnit tyto striktní a omezující podmínky: „nezbytnost k 

dosažení některého z cílů EU, přijetí aktu musí být v rámci politik vymezených 

primárním právem EU, musí dojít k jednomyslnému schválení v Radě a musí být získán 

souhlas Evropského parlamentu.“172 Navíc je nutno respektovat princip subsidiarity. 

Z výše uvedeného tedy ÚS dovodil, že doložka flexibility, ač byl její záběr 

rozšířen, nemůže sloužit jako prostředek k novelizaci Smlouvy o fungování EU. 

 

 

 C. Překlenovací doložka – tzv. passerelle 

 Takzvané passserely, nebo-li překlenovací doložky, je označení pro 

zjednodušený postup pro přijímání změn Smluv cestou jednomyslného rozhodnutí 

Evropské rady a rovněž pro zjednodušený postup pro změny hlasování v Radě (rozuměj 

                                                                                                                                               
Základní zákon SRN lze měnit souhlasem dvou třetin členů Bundestagu a dvou třetin členů Bunsderatu – 
spolkové země se tak podílejí na novelizaci ústavy jen nepřímo svými zástupci v Bundesratu (viz čl. 79 
odst. 2 GG). 
170 Příkladem použití doložky flexibility Radou může být např. rozhodnutí Rady 87/327, kterým byl přijat 
program mezinárodní výměny studentů Erasmus. Pro přehled judikatury viz odst. 151 nálezu. 
171 V oblasti SZBP nemohou být přijímány legislativní akty (čl. 31 odst. 1 SEU) – viz také Prohlášení č. 
41 učiněné k článku 352 SFEU připojené k Závěrečnému aktu mezivládní konference připravující LS. 
172 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 150. 



 82 

Radě ministrů). Lisabonská smlouva pro ně nevyžaduje ratifikaci členskými státy jako 

v případě řádného postupu pro přijímání změn.  

 V případě prvním (čl. 48 odst. 6 SEU), tedy zjednodušeném postupu pro 

přijímání změn v rámci primárního práva, umožňuje passerelle Evropské radě přijmout 

změnu SFEU v její třetí části (vnitřní politiky a činnosti unie). Do této oblasti patří 

mimo jiné  vnitřní trh; volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb; zemědělství a 

rybolov; prostor svobody, bezpečnosti a práva; doprava; hospodářská soutěž; 

hospodářská a měnová politika a další. Evropská rada rozhoduje jednomyslně po 

konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí.173 Toto rozhodnutí Evropské rady 

měnící primární právo ovšem podléhá schválení členskými státy v souladu s jejich 

ústavami. Rozdíl oproti řádnému postupu tedy spočívá především v tom, že změna 

SFEU je dohodnuta a odsouhlasena pouze na úrovni Evropské rady, tedy hlavami států, 

a nikoliv mezivládní konferencí (v případě významnějších změn navíc obvykle 

předcházené konventem). Podstatnou podmínkou je, že takovéto rozhodnutí Evropské 

rady nesmí rozšířit pravomoci svěřené Unii Smlouvami. 

 V případě druhém, tedy změně způsobu hlasování v Radě, umožňuje čl. 48 odst. 

7 SEU rozhodnout Evropské radě o přechodu od jednomyslného hlasování v Radě 

k hlasování kvalifikovanou většinou, stejně jako o nahrazení zvláštního legislativního 

postupu řádným legislativním postupem.174 To platí v oblastech, kde SFEU nebo Hlava 

V. SEU (vyjma vojenství a obrany) stanoví jako způsob hlasování jednomyslnost. 

 Překlenovací doložky, stejně jako většina Senátem napadených ustanovení, 

podle ÚS nepřináší nic, co by dosavadní primární právo ES/EU již neznalo. Považuji ale 

za nutné dodat, že doposud se jednalo pouze o několik konkrétních ustanovení (čl. 137 

odst. 2 SES, čl. 175 odst. 2 SES v pův. znění) a nikoliv obecnou úpravu, kterou zavádí 

LS. 

V případě namítaného rozporu čl. 46 odst. 6 s čl. 10a Ústavy uvedl Ústavní soud, 

že jeho výslovné znění vyžaduje schválení podle ústavních předpisů členských států a 

zakazuje přenos dalších pravomocí na EU, čímž je „výslovně eliminována jakákoli 

pochybnost ve vztahu k čl. 10a Ústavy České republiky“.175 

                                                 
173 V případě institucionálních změn v měnové oblasti navíc po konzultaci s Evropskou centrální 
bankou. 
174 Řádný legislativní postup (hlasování v Radě kvalifikovanou většinou –viz  čl. 16 odst. 3 SEU, 
Parlament a Rada mají rovnocenné postavení) je upraven  článkem 294 SFEU (dříve čl. 251 SES – postup 
spolurozhodování).  
Zvláštní legislativní postup vyžaduje v Radě jednomyslnost a Parlament má pouze konzultační roli. 
175 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 160. 
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Dále může podle navrhovatelů passerelle podle čl. 48 odst. 7 představovat 

změnu pravomocí ve smyslu čl. 10a Ústavy, aniž by tato změna byla doprovázena 

ratifikací mezinárodní smlouvy či aktivním souhlasem Parlamentu. V tomto případě 

nelze podle ÚS o změnách rozšiřujících unijní pravomoci „pojmově ani uvažovat,“ 

neboť odstavec 7 se týká, jak je zjevné, jen hlasování.176 Ústavní soud dále připomněl, 

že tato změna způsobu hlasování je ve lhůtě šesti měsíců blokovatelná nesouhlasem 

jakéhokoliv z parlamentů členských států a že Evropská rada rozhoduje o takovémto 

rozhodnutí jednomyslně a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.177 Jinými 

slovy tedy lze argumentaci ÚS v otázce passerel shrnout asi tak, že  pokud Lisabonská 

smlouva tvrdí, že se o přenos pravomocí nejedná, tak se o přenos podle Ústavy ČR 

jednat nemůže. Tato argumentace není dle mého názoru zcela dostačující a je na ní 

patrná snaha ÚS neshledat neústavnost překlenovacích doložek (srovnej odlišný postoj 

Spolkového ústavního soudu o odstavec níže).  

Dále ÚS uvádí, že rozhodnutí přijatá podle těchto článků jsou navíc 

přezkoumatelná ESD ohledně jejich souladu se samotnou Smlouvou, což neplatí o 

primárním právu EU, jehož legalitu není Soudní dvůr oprávněn přezkoumávat. To podle 

ÚS prokazuje, že tyto změny nemají charakter novelizace Smluv, ale naopak, Smlouvy 

si nad těmito akty podržují vyšší právní sílu (odst. 162). De facto tak nastává situace, 

kdy určité normy v rámci jednoho dokumentu primárního práva EU mají nižší právní 

sílu. 

V souvislosti s problematikou passerel bych rád upozornil na odlišný přístup 

německého Spolkového soudu, který takovouto argumentaci odmítl. Neztotožnil se 

s názorem zastávaným českým ÚS, že pokud  LS mluví o zákazu rozšíření pravomocí, 

nelze to za přenos pravomocí považovat. Passerely považuje za ustanovení, na jejichž 

základě lze přenést na EU další pravomoci, a proto ratifikaci Lisabonské smlouvy 

v SRN podmínil posílením postavení německého parlamentu. Konkrétně prohlásil, že 

jakákoliv změna v rámci zjednodušené procedury podle čl. 48 odst. 6 musí být 

považována za přenos suverénních pravomocí podle čl. 23.1 věty druhé Základního 

zákona, což v zásadě znamená, že každá taková změna bude vyžadovat souhlas 

                                                 
176 Tamtéž, odst. 161. 
177 Viz čl. 48 odst. 7 SEU, třetí a čtvrtý pododstavec. 
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obdobnou parlamentní proceduru jako přijetí samotné Lisabonské smlouvy (souhlas 

dvoutřetinové většiny v obou komorách spolkového parlamentu).178 

Ve světle tohoto postoje Spolkového ústavního soudu se jeví následující 

doporučení českého ÚS zákonodárci jako značně umírněné. Ústavní soud jej totiž pouze 

upozornil na fakt, že v českém právním řádu dosud neexistuje úprava odpovídající čl. 

48 odst. 6 a 7 SEU, která by stanovila, jakým způsobem budou schvalovány změny 

Smluv přijaté na základě překlenovacích doložek. Podle ÚS jde zejména o uplatňování 

práva veta národních parlamentů k usnesení Evropské rady.   

Na základě poslanecké iniciativy byly proto připraveny novely jednacích řádů 

obou komor parlamentu, jejichž smyslem je podřídit předchozímu parlamentnímu 

souhlasu použití passerel. Novely jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu 

Parlamentu ČR zavádějící tzv. vázaný mandát byly schváleny vládou a přijaty oběma 

komorami parlamentu v první polovině roku 2009.179 Prezident Klaus novelu odmítl 

podepsat, ale ani ji nevetoval, a proto po uplynutí patnáctidenní lhůty pro prezidentské 

veto nic nebránilo vyhlášení zákona (čl. 50 odst. 1 Ústavy).  

V září 2009 skupina senátorů podala návrh k ÚS na posouzení souladu této 

novelizace s ústavním pořádkem, přičemž požadovali, aby změny Smluv přijaté na 

základě passerel byly v parlamentu schvalovány ústavní většinou.180 V zásadě tak 

požadovali obdobnou úpravu, jakou Spolkový ústavní soud učinil podmínkou pro 

ratifikaci Lisabonské smlouvy v SRN. Senátoři následně navrhli Ústavnímu soudu, aby 

bylo projednání této stížnosti spojeno s druhým řízením o posouzení ústavnosti 

Lisabonské smlouvy, které bylo mezitím rovněž zahájeno. Této žádosti ÚS nevyhověl a 

stížnost na vázaný mandát odmítl jako neopodstatněnou, přičemž uvedl, že obsahuje 

požadavky, kterými není Ústavní soud příslušný se v tomto řízení zabývat.181 Novela o 

vázaném mandátu vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou 1. prosince 

2009. 

Novely vymezují okruh nejzávažnějších rozhodnutí v oblasti vnitřních politik 

EU, s nimiž by za Česko nemohla souhlasit vláda (či prezident) bez předchozího 

souhlasu obou komor parlamentu. Dále zavádějí právo sněmovny a Senátu obrátit se na 

                                                 
178 Viz bod. 312   rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 30. června 2009, 2 BvE 2/08 a také 
Bříza, Petr. Pár prvotních poznámek a tipů ke čtení „německého Lisabonu“ II. Jinepravo.blogspot.com, 
3.7.2009. Část 3. 
179 Zákon č. 162/2009 Sb. 
180 Více ke stížnosti na webu senátora Oberfalzera (ODS): http://www.oberfalzer.cz/novinky/co-je-
podstatou-senatorske-stiznosti-na-vazany-mandat/. 18.11.2009 
181 Usnesení Pl. ÚS 26/09 (vázaný mandát). Odst. 27 a 29 
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Evropský soudní dvůr s žalobou na neplatnost některého evropského předpisu či 

rozhodnutí, a to pro porušení principu subsidiarity.182 Novely tedy zavádějí tzv. vázaný 

mandát vlády, který označuje zmocnění člena vlády (předsedy vlády nebo prezidenta 

v případě Evropské rady) pro jednání Rady (nebo Evropské rady), přičemž tento 

zástupce je jemu parlamentem uděleným mandátem vázán. V řadě případů tak již 

zástupci ČR nebudou smět hlasovat a zavazovat ČR podle rozhodnutí vlády, ale budou 

potřebovat  předchozí souhlas obou komor parlamentu. Dochází tak k zapojení 

Parlamentu ČR do rozhodovacího procesu na evropské úrovni.  

 

V souvislosti s rozhodováním o ústavnosti překlenovacích doložek odmítl ÚS 

obavy Senátu z pravomoci EU stanovit formou směrnic minimální pravidla pro 

vymezení trestných činů a sankcí u mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním 

rozměrem (čl. 83 odst. 1 SFEU). Senát rovněž upozornil na ustanovení třetího 

pododstavce tohoto článku, podle něhož může Rada přijmout rozhodnutí určující další 

oblasti trestné činnosti, které splňují kritéria uvedená výše, a rozšířit tak oblast 

pravomocí unie. Rozhoduje však jednomyslně a po obdržení souhlasu Evropského 

parlamentu. Ústavní soud k tomuto argumentu dodává, že Senát opomněl pravomoc 

České republiky pokusit se takový zásah korigovat pomocí principu subsidiarity nebo se 

mu zcela vyhnout, pokud by se harmonizace měla dotknout základních aspektů jejího 

systému trestního soudnictví (tzv. záchranná brzda).183 Na základě toho neshledal ÚS, 

stejně jako v případě ostatních passerel, že by  čl. 83 odst. 1 SFEU byl v rozporu 

s ústavním pořádkem (dále k tomuto také v části Lisabon II). 

Závěrem této kapitoly bych rád zmínil některou kritiku odborné veřejnosti k 

nevyvážené argumentaci ÚS ohledně překlenovacích doložek. Ústavní soud odmítl 

neústavnost těchto ustanovení Lisabonské smlouvy především na základě toho, že čl. 48 

SEU mimo jiné výslovně stanoví, že passerelle dle čl. 48 odst. 6 se „nemůže dotýkat 

přenosu nových pravomocí na Unii“184, a tedy se nemůže jednat o přenos pravomocí 

podle čl. 10a Ústavy. Podobně ÚS argumentuje tím, že další změna se týká „jen 

hlasování“ a tedy nemůže jít o přenos dalších pravomocí. Pro zajímavost uvádím 

přirovnání Petra Břízy, který uvedl, že „advokát fotbalových korupčníků Dr. Hrádela 

                                                 
182 Vláda schválila vázaný mandát. I kvůli Lisabonu. K dispozici na http://domaci.ihned.cz/c1-35064930-
vlada-schvalila-vazany-mandat-i-kvuli-lisabonu. 18.11.2009 
183 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 170 
184 Tamtéž. Odst. 160. 
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říkal „kapr je přeci kapr, co by byl jiného...“185 Zde bych rád znovu připomenul postoj 

Spolkového ústavního soudu, který má no toto odlišný názor, když podle něj použití 

passerelle podle čl. 48 odst. 6 může znamenat přenos svrchovaných pravomocí na Unii 

a jako takové vyžaduje souhlas parlamentu vyslovený ústavní většinou.  

Otázkou zůstává, proč si ÚS vyhrazuje kontrolu rozhodnutí Evropské rady 

ohledně zjednodušené změny smluv, pokud se podle jeho argumentace nemůže jednat o 

přenos pravomocí? Ústavní soud v jiném bodu totiž také tvrdí, že „je nutné umožnit 

kontrolu této změny z hlediska ustanovení ústavního pořádku (…), aby byly 

respektovány limity přenesení pravomocí ve smyslu článku 10a Ústavy. Pouze tak lze 

garantovat, že přenesením pravomocí, ke kterému dochází podle článku 48 odstavce 6 

již okamžikem přijetí Lisabonské smlouvy, nedává Česká republika možnost přijmout na 

základě tohoto ustanovení rozhodnutí, které by bylo v rozporu s ústavním pořádkem 

českého státu.“186 Takováto odporující si argumentace, kdy ÚS tvrdí neexistenci 

přenosu pravomocí a v dalších bodech ji chce přezkoumávat, vadí například Petru 

Břízovi a Zdeňku Kühnovi.187 Dále také ÚS upozorňuje na neexistenci zákonné úpravy, 

která by takovýto přesun kontrolovala (vázaný mandát), když námitky Senátu odmítá 

s tím, že se o přenos pravomocí podle čl. 10a Ústavy jednat nemůže. 

Zakazuje tedy článek 48 SEU přenos dalších pravomocí na EU (podle čl. 10a 

Ústavy), jak Ústavní soud uvedl? Pokud ano, tak proč tedy ÚS přepokládá, že 

k takovému přenosu může docházet, a proto si vyhrazuje pravomoc jej kontrolovat? Zdá 

se, že druhá možnost je blíže pravdě, tedy že ÚS si vyhrazuje pravomoc kontrolovat 

pravomoci přenesené pomocí passerel a že takovýto přenos pravděpodobně možný je, i 

když by k němu podle výslovného znění SEU docházet nemělo. Částečně to považuji za 

důkaz toho, že se ÚS snažil za každou cenu vyslovit soulad LS s ústavním pořádkem. 

Proto na základě výše uvedených argumentů odmítl argumentaci Senátu, ač si je zřejmě 

vědom toho, že navrhovatel může mít v této otázce částečně pravdu. Možná z tohoto 

důvodu si ÚS vyhradil pravomoc přezkoumávat přesun pravomocí na základě passerel a 

upozornil na nedostatečnou úpravu v jednacích řádech obou komor parlamentu. 

  

 

                                                 
185 Bříza, Petr. Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě - (opožděné) poznámky kritického čtenáře 
II: kauza zjednodušené revize primárního práva. Jinepravo.blogspot.com. 15.2.2009. odst. 5. 
186 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 167. 
187 Viz Bříza, Petr. Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě - (opožděné) poznámky kritického 
čtenáře II: kauza zjednodušené revize primárního práva. Jinepravo.blogspot.com. 15.2.2009. 
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D. Sjednávání mezinárodních smluv 

Dalším bodem návrhu Senátu byla problematika sjednávání mezinárodních 

smluv Evropskou unií a konkrétně ta skutečnost, že mezinárodní smlouvy s třetími 

zeměmi nebo mezinárodními organizacemi přijímané v rámci výlučné pravomoci EU188 

a schvalované v Radě kvalifikovanou většinou budou závazné i pro státy, které 

hlasovaly proti. Okruh smluv těchto vnějších smluv uzavíraných ve výlučné kompetenci 

Unie se Lisabonskou smlouvou rozšiřuje. Vzhledem k přenesení veškerých pravomocí 

na Unii v oblastech, ve které jsou tyto smlouvy uzavírány, nejsou tyto smlouvy 

ratifikovány na národní úrovni a jak bylo výše naznačeno, může se stát, že smlouva 

bude závazná pro stát, který v Radě hlasoval proti a byl přehlasován. 

V této souvislosti je dobré připomenout, že tato pravomoc souvisí s přiznáním 

právní subjektivity Unii výslovně zavedeného Lisabonskou smlouvou (čl. 47 SEU). 

Evropská unie se stává subjektem mezinárodního práva, který může uzavírat 

mezinárodní smlouvy tak, jak doposud činilo Evropské společenství. V rámci výkonu 

výlučných kompetencí EU je tato pravomoc zcela pochopitelná a žádoucí, neboť 

členské státy v těchto oblastech pravomocí již nedisponují, neboť ji přenesly na EU.  

Ústavní soud nebyl v tomto případě navrhovatelem postaven před námitku, 

kterou by bylo obtížné argumenty vyvrátit. Uvedl, že se nejedná o žádnou podstatnou 

změnu dosavadního stavu, neboť se jedná o výkon kompetencí EU navenek v oblastech, 

kde státy přenesly kompetence na Unii. Podle ÚS jediným podstatnějším rozdílem 

oproti dosavadní úpravě je, že „Unie získává možnost uzavírat mezinárodní smlouvy i v 

oblasti tzv. druhého a třetího pilíře.“189 Podle ÚS toto rozšíření možnosti uzavírat 

mezinárodní smlouvy ani nově nabytá právní subjektivita Unie nevytváří z EU „n ějaký 

nový, zvláštní subjekt, nadaný nepřiměřenými kompetencemi na úkor členských 

států.“ 190 Přitom i zde platí výše uvedené omezení, tedy zachování samotné podstaty 

státní svrchovanosti.  

Ani v případě uzavírání mezinárodních smluv Evropskou unií a jejich závaznosti 

pro v Radě přehlasovaný stát neshledal ÚS evropskou úpravu protiústavní. Hned 

v dalším bodě ale ÚS zaujímá stanovisko mírně odlišné. Podrobuje text článku 216 

SFEU tvrdé kritice, neboť ten je podle ÚS pro svou „vágnost na hranici slučitelnosti s 

nároky na normativní vyjádření právního textu, které plynou z principů demokratického 

                                                 
188 Tzv. vnější smlouvy přijímané na základě čl. 216 SFEU 
189 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 183. 
190 Tamtéž. Odst. 184. 
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právního státu, (…) jeho formulace (- ‚nebo‘ – ‚buď‘ – ‚nebo‘ – ‚nebo‘ – ‚či‘ -) jsou 

‚kaučukové‘, vágní a nesnadno předvídatelné“ a rovněž „ur čitelnost“ přenosu 

pravomocí na mezinárodní organizaci je v článku 216 Smlouvy o fungování EU dosti 

problematická.“191 Podle ÚS je tedy splnění základních požadavků přesnosti, určitosti a 

předvídatelnosti právní úpravy u č. 216 SFEU „dosti sporné“. Nicméně to dle ÚS 

nezachází tak daleko, aby vyslovil neústavnost tohoto článku. V těchto výrocích ÚS lze 

dle mého názoru rovněž jasně vyčíst snahu shledat čl. 216 SFEU v souladu s ústavním 

pořádkem (i přes značné pochybnosti o jeho ústavnosti), stejně jako z toho pramenící 

nekonzistentnost v argumentaci připomínající posuzování překlenovacích doložek (viz 

výše).  

V tomto světle stojí za připomenutí argument prezidenta Klause z ústního 

jednání. Citoval komentář k zákonu o ÚS od Elišky Wagnerové a kol.,192 který uvádí: 

„Ústavní soud by se v tomto typu řízení neměl pokoušet rozpor odstraňovat konformním 

výkladem ať už jedním či druhým směrem... Jakékoliv pochybnosti o nesouladu by jej 

spíše měly vést k závěru o obsahovém rozporu.“ Rozhodování v případě pochybností by 

proto (nejen) podle prezidenta Klause mělo být vždy ve prospěch ústavního pořádku, 

nikoliv proti němu.193 S touto prezidentovou argumentací podpořenou citací díla 

místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové se ÚS ve svém nálezu 

vyhlášeném následujícího dne po ústním jednání nevyrovnal, za což v médiích sklidil 

oprávněnou kritiku. Podle tohoto výkladu by tedy ÚS měl v pochybnostech rozhodnout 

v neprospěch mezinárodní smlouvy, přičemž právě takovéto značné pochybnosti sám 

naznačil ve výše citovaném bodu 186 nálezu. Přesto rozhodl opačně, tedy ve prospěch 

Lisabonské smlouvy, aniž by tuto prezidentovu argumentaci ve svém nálezu zmínil. 

 

E. Listina základních práv 

Návrh Senátu se zabýval rovněž otázkou Listiny základních práv EU (dále jen 

(LZPEU),194 která byla na základě čl. 6 odst. 1 SEU začleněna do primárního práva EU. 

Senát v podstatě zpochybnil její samotnou existenci a charakter. Dotázal se na smysl 

jejího přijetí v souvislosti s do budoucna předvídaným přistoupením EU k Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále vyjádřil znepokojení nad 

                                                 
191 Tamtéž. Odst. 186. 
192 Wagnerová, Eliška, Dostál, Martin, Langášek, Tomáš, Pospíšil, Ivo. Zákon o Ústavním soudu s 
komentářem. ASPI, Praha 2007.  
193Viz Vystoupení prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě, 25.11.2008.  
K dispozici na  http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=KO4l54HvOCa4. 19.11.2009 
194 Označení Charta je v oficiálním překladu do češtiny nahrazeno pojmem Listina.  
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nejasností statutu Listiny zakotveného v čl. 6. odst. 1 SEU, který uvádí, že Unie uznává 

práva, svobody a zásady v LZPEU obsažené a že tato má stejnou právní sílu jako 

Smlouvy. Senát také poukázal na to, že EU nedisponuje a ani nemůže disponovat 

specializovaným soudem, který by vykládal ustanovení LZPEU při řešení konkrétních 

„ústavních stížností“, což vede k nejasnosti její úlohy. Podle vyjádření prezidenta 

republiky má LZPEU smysl pouze tehdy, pokud se Unie považuje za stát „sui generis“, 

který je mezinárodním právem zavázán dodržovat lidská práva.  

Tento argument prezidenta Ústavní soud vyvrátil snadno s tím, že mnoho 

mezinárodních organizací má vlastní katalog lidských práv, jako například Rada 

Evropy, na jejíž Úmluvu prezident sám poukazuje. Existence tohoto katalogu z Rady 

Evropy ale určitě nevytváří stát federálního typu. 

Ústavní soud považuje LZPEU za konsolidaci dosavadní judikatury ESD a 

považuje ji tedy spíše za text podrobněji kodifikující a upřesňující do značné míry již 

existující právní stav.195 Ohledně nejasnosti jejího statutu uvedl ÚS, že LZPEU je 

nepochybně součástí primárního práva EU, i když není přímo součástí textu zakládacích 

smluv, ale je na rovinu primárního práva povyšována odkazem. Na tom neshledal ÚS 

nic zvláštního. 

Dále Ústavní soud zdůraznil, že LZPEU v prvé řadě zavazuje unijní orgány a 

teprve zprostředkovaně a výhradně při uplatňování práva Unie též orgány české, to vše 

za dodržení principu subsidiarity.196 Připomněl znění čl. 51 LZPEU, podle kterého 

Listina nerozšiřuje působnost práva EU nad rámec jejích pravomocí ani nemění ani 

nevytváří žádnou novou pravomoc. K tomu ÚS dodává, že Listina bezprostředně 

nedopadá na oblasti, ve kterých nebyly na EU přeneseny pravomoci. Proto zůstává 

standard ochrany založený ústavním pořádkem ČR autonomní a v tomto směru 

nezávislý na standardu unijním. 

 Ústavní soud připomněl ustálenou judikaturu ESD, který doposud za 

neexistence závazného katalogu základních práv EU „aplikuje (chrání) na unijní úrovni 

lidská práva vytvořená, resp. jím uznávaná v podobě nepsaných společných ústavních 

principů členských států, tedy s ohledem na domácí ústavní systémy a na systém 

ochrany lidských práv koncipovaný Evropským soudem pro lidská práva.“197 Právě tyto 

práva tvoří obecné zásady práva Unie. Případným přistoupením Evropské unie 

                                                 
195 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 190. 
196 Tamtéž. Odst. 191. 
197 Tamtéž. Odst. 192. 
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k Úmluvě se veškeré orgány EU dostanou pod kontrolu ze strany Evropského soudu pro 

lidská práva. To podle ÚS jen posílí vzájemnou konformitu posuzovaných 

lidskoprávních systémů, tedy systému EU, České republiky a rovněž Rady Evropy, 

které jsou všechny založeny na stejných hodnotách. K souladu LZPEU s ústavním 

pořádkem ČR stejně jako Úmluvou Ústavní soud v jiném bodu uvádí, že „obsah 

katalogu lidských práv vyjádřený v Listině EU je plně srovnatelný s obsahem 

chráněným v České republice již na základě vnitrostátní Listiny základních práv a 

svobod, jakož i Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.“198 Důležitější 

roli než samotná formulace práva hraje institucionální systém, který zajišťuje jeho 

ochranu, přičemž současná ochrana na evropské úrovni je plně kompatibilní se 

standardem zajišťovaným ústavním pořádkem ČR. 

Situace se na základě LS mění podle Ústavního soudu pouze v tom smyslu, že 

doposud byl ESD pro neexistenci katalogu lidských práv EU nucen ve své judikatuře 

argumentovat nepsanými společnými ústavními principy členských států a popřípadě 

Úmluvou. S přijetím LZPEU se bude moci opřít o její závazný text a společné ústavní 

tradice mu poslouží jako interpretační nástroj. Ze všech výše uvedených důvodů tedy 

ÚS neshledal, že by LZPEU jakýmkoliv způsobem narušovala standard ochrany 

lidských práv zaručený ústavním pořádkem ČR. 

 

Závěrem této části o LZPEU bych rád učinil několik poznámek k české aplikační 

výjimce sjednané na Evropské radě v říjnu 2009 na základě požadavku prezidenta 

republiky. Prezident republiky argumentoval obavou z možného „prolomení“ 

Benešových dekretů, tedy snahu sudetských Němců domoci se vrácení konfiskovaného 

majetku u ESD.199 Na základě tohoto požadavku Evropská rada odsouhlasila pro ČR 

stejnou výjimku, jakou si již dříve vymohlo Spojené království a Polsko. Na jejím 

základě nebude LZPEU na Českou republiku aplikovatelná. Do textu Protokolu o 

uplatňování LZPEU v Polsku a Spojením království bude na všech místech za tyto dva 

státy doplněna také Česká republika. K tomuto doplnění ale má dojít až při nejbližší 

změně primárního práva, kterou má být podle očekávání revize Smluv přístupovou 

smlouvou Chorvatska. Termín, kdy k tomu dojde, tedy není předem znám, stejně jako 

není stoprocentní jistota, že se budoucí Evropská rada bude tímto politickým 

                                                 
198 Tamtéž. Odst. 197. 
199 Záměrně zde nerozebírám názory a argumenty většiny odborné tvrdící, že prolomení Benešových 
dekretů na základě LZPEU by bylo nemožné, neboť to by již bylo nad rámec této práce. 
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prohlášením řídit. Další nutnou podmínkou je samozřejmě ratifikace smlouvy 

pozměňující primární právo ve všech členských státech v souladu s jejich ústavními 

požadavky. To uvádím jen pro úplnost, aby bylo zřejmé, že v současné době Česká 

republiky právně závaznou výjimku z aplikace LZPEU sjednanou nemá. Má pouze 

politický deklaraci Evropské rady, že výjimka bude do protokolu zapracována. Výše 

zmíněný protokol č. 30 připojený k SFEU stanoví:  

„Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie ani jakéhokoliv 

soudu Polska či Spojeného království shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti 

nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, 

svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje.  

Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IV Listiny 

nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království, pokud 

tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království.“ 

Jak tedy bude ESD postupovat v situacích, kdy by u jiných států založil 

argumentaci na LZPEU, což ale v případě ČR nebude moci učinit? Bude 

pravděpodobně argumentovat výše zmíněnými ústavními tradicemi společnými 

členským státům, tak jak to poprvé učinil již ve svém rozhodnutí Internationale 

Handelsgesellschaft (viz kapitola 2.2) a tak jako v této praxi pokračoval až do okamžiku 

závaznosti LZPEU. Za zajímavou považuji úvahu Pavla Molka zabývající se touto 

problematikou, ohledně vyjádření těchto společných ústavních tradic. „Nač je hledat v 

ústavách členských států, nač (…) vycházet ze starší Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod? Odpověď je jednodušší: ty společné tradice jsou 

přeci vyjádřené v Listině.“  200 Listina základních práv EU by tak byla požívána jako 

přesvědčivý důkaz o vymezení ústavních tradic společných členským státům a „výjimka 

z aplikace Listiny se (…) bude nakonec vztahovat jen na naprosto obskurní a 

nepředstavitelnou situaci aplikace vyhaslých dekretů v rámci Smluv.“201 Pravděpodobně 

až budoucí výklad práva ze strany evropských i českých soudů ukáže, co přesně česká 

aplikační výjimka pro občany ČR znamená, zda je ochránila před majetkoprávními 

nároky občanů jiných členských tátů, nebo omezila jejich možnost dovolávat se práv 

zakotvených v LZPEU. 

 

 

                                                 
200 Molek, Pavel. Klausova cesta do teleologické věčnosti. Jinepravo.blogspot.com. 1.11.2009. Odst. 8. 
201 Tamtéž. Odst. 9. 



 92 

F. Rozšíření hodnot, na nichž  je Unie založena 

V dalším bodu svého podání Senát napadl nové znění čl. 2 SEU, kterým dochází 

k rozšíření hodnot, na nichž je Unie založena. Mezi tyto hodnoty patří úcta k lidské 

důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, 

včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve 

společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, 

spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů (čl. 2 SEU). 

Senát se obával, že interpretací tohoto článku může dojít až k omezení 

suverenity lidu (čl. 2. odst. 1 Ústavy). Konkrétně v tom smyslu, že závažné porušení 

zmíněných hodnot může vést k pozastavení práv vyplývajících pro daný členský stát ze 

Smlouvy (včetně hlasovacích práv v Radě). Podle Senátu by totiž již pouhý takovýto 

návrh podaný 1/3 členských zemí, Evropským parlamentem či Evropskou komisí proti 

členskému státu mohl vytvořit politický tlak vedoucí k změnám vnitrostátního právního 

řádu.202  

Ústavní soud k tomuto konstatoval, že hodnoty zakotvené v čl. 2 SEU jsou 

v souladu základními hodnotami, na nichž je založeno materiální ohnisko ústavního 

pořádku a že se jedná o nejdůležitější pravidla a principy převážně přirozenoprávního 

původu, jejichž ochrana je nejvlastnějším úkolem demokratického právního státu.203 

Ústavní soud rovněž připomenul, že postup vedoucí k pozastavení určitých práv 

členského státu podle čl. 7 SEU byl téměř stejně upraven v původním znění čl. 7 SEU a 

nejedná se tedy o nové ustanovení primárního práva. Podobně zásady, na nichž je EU 

založena, byly upraveny již v pův. čl. 6 odst. 1 SEU, jehož znění je obdobné jako 

ustanovení nového čl. 2 SEU. Z toho ÚS vyvozuje, že tyto hodnoty mají pro EU již 

delší dobu konstitutivní charakter. 

Porušení těchto základních hodnot EU, které může vést k pozastavení určitých 

práv ČR, by bylo podle ÚS zároveň porušením samotného materiálního ohniska Ústavy 

ČR, jehož ochrana je úkolem jak Ústavního soudu, tak celého obecného soudnictví 

republiky. K takovéto sankci ze strany EU by tedy mohlo dojít jen tehdy, kdyby ČR 

porušila hodnoty EU a tím zároveň i základní principy chráněné Ústavou. ÚS k tomuto 

konstatuje, že „bude-li Česká republika dodržovat vlastní ústavní pořádek, pozastavení 

práv vyplývajících pro ni z členství v EU nepřichází v úvahu.204 

                                                 
202 Tento postup pozastavení práv je upraven čl. 7 SEU, především jeho odstavec 3. 
203 Nález Pl. ÚS 19/08 (Lisabon I). Odst. 208. 
204 Tamtéž. Odst. 209. 
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Celkově tedy lze říci, že v ohledu základních hodnot EU nepřináší Lisabonská 

smlouva nic zásadně nového, co by již neobsahovalo dosavadní primární právo, stejně 

jako ústavní pořádek ČR. Podle ÚS je „naprosto zřejmé“, že LS je v souladu 

s nedotknutelnými zásadami chráněnými českým ústavním pořádkem a že právo EU je 

založeno na základních demokratických i lidských hodnotách, společných pro všechny 

členské státy EU.205  

 

 

4.4.6. Shrnutí nálezu „Lisabon I“ 

Nález Ústavní soudu ve věci Lisabonské smlouvy I je bezesporu jedním z jeho 

nejvýznamnějších rozhodnutí, a to nejen z důvodu celoevropské sledovanosti a 

politizace v souvislosti s tlakem na ratifikaci Lisabonské smlouvy v ČR, ale i pro 

kvalitu zpracování jeho odůvodnění a význam problematiky vztahu práva EU a 

ústavního pořádku ČR.  Jednalo se rovněž o první řízení o předběžném přezkumu 

ústavnosti mezinárodní smlouvy, a tak v něm Ústavní soud musel definovat řadu 

aspektů týkajících se toho typu řízení. 

 Ústavní soud ve věci Lisabonské smlouvy poprvé posuzoval ústavnost 

primárního  práva EU, na rozdíl od svých předchozích nálezů ve věci cukerných kvót a 

EZR, kde se jednalo o normy sekundárního práva. 

 Jako referenční hledisko zvolil Ústavní soud celý ústavní pořádek ČR a nikoliv  

pouze jeho materiální ohnisko, za které považuje podstatné náležitosti demokratického 

právního státu. Nicméně materiální ohnisko i zde, stejně jako v případě přezkumu 

sekundárních norem, sehrálo roli stěžejní. Ústavní soud se rozhodl přezkoumávat 

všechna ustanovení Lisabonské smlouvy, která Senát kvalifikovaným způsobem a 

zpochybnil a která ÚS považuje za normativně nová, i když nevyloučil možnost, že 

v některých případech pouze replikují v ČR již závazná původní ustanovení Smluv. 

 V problematice ztráty suverenity ČR se Ústavní soud vyslovil, že považuje 

Evropskou unii nadále za specifickou organizaci mezinárodní povahy založenou na 

principu sdílené suverenity mezi ní a členskými státy. V této souvislosti bych rád 

upozornil, že ÚS použil tohoto pojmu v souvislosti s EU poprvé. V nálezu o cukerných 

kvótách k této problematice ÚS uvádí, že ČR jako originální nositel suverenity 

                                                 
205 Tamtéž. Odst. 209. 
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podmíněně propůjčila část svých pravomocí EU. Podmíněnost přenosu pravomocí  

spatřuje ÚS ve dvou rovinách, formální a materiální.  

Česká republika jako suverénní stát se svobodně rozhodla na základě čl. 10a 

Ústavy přenést některé své pravomoci na EU. Takovýto přenos je omezen pouze 

formálním a materiálním jádrem Ústavy, tedy samotnou podstatou státní svrchovanosti 

ČR (čl. 1. odst. 1 Ústavy) a podstatnými náležitostmi demokratického právního státu (čl. 

9. odst. 2). Konkrétní definování limitu pro uchování suverenity ČR považuje ÚS za 

otázku především politickou a proto její definování přenechal ústavodárci. Nicméně i 

zde si ponechal možnost zasáhnout jako ultima ratio, tedy v situaci, kdy byla míra 

uvážení jednoznačně překročena 

Následný výkon přenesených pravomocí předem dohodnutým a kontrolovaným 

způsobem a za účasti zástupců ČR není pojmovým oslabením svrchovanosti, ale podle 

ÚS může naopak ve svých důsledcích znamenat její posílení ve společném postupu 

integrovaného celku. Ústavní soud rovněž připomněl, že státy nadále zůstávají pány 

smluv (Masters of the Treaty), což je nově potvrzeno Lisabonskou smlouvou zavedenou 

možností z EU vystoupit. Ústavní soud považuje právní řád EU (vychází ze Smluv) a 

právní řád ČR (vychází z Ústavy) za dva relativně autonomní právní systémy, přičemž 

Ústava zůstává nadále základním zákonem republiky. Evropské právo působí v ČR 

přímo proto, že mu to umožňuje čl. 10a Ústavy, a Ústavní soud zůstává konečným 

ochráncem české ústavnosti proti případným excesům orgánů EU a unijního práva. 

 Ústavní soud zachoval kontinuitu se svými předchozími rozhodnutími ve věci 

Cukerných kvót a EZR, když za limit pro výkon pravomocí na EU označil materiální 

ohnisko Ústavy, které je definováno jako podstatné náležitostmi demokratického 

právního státu. Výkon pravomocí EU jejími orgány nesmí porušit toto materiální jádro 

Ústavy. Pokud by k tomu došlo, ÚS se nadále považuje za nejvyšší orgány ochrany 

ústavnosti a vyhrazuje si pro sebe posoudit, zda nedošlo k takovému výkonu pravomocí 

orgány EU, který by ohrožoval podstatné náležitosti demokratického právního státu. 

Případné právní akty vydané na základě takovéhoto excesivního výkonu pravomocí by 

v ČR nemohly být závazné. 

 S výkonem pravomocí orgány EU úzce souvisí princip přednosti práva EU. 

Tomu se mohou těšit závazné a přímo účinné akty EU, které byly vydány v rámci na 

Unii  přenesených pravomocí, pokud nejsou v rozporu s materiálním ohniskem Ústavy. 

Pokud by byly vydány při excesivním výkonu pravomocí, nemohly by mít aplikační 

přednost před ustanoveními právního řádu ČR.   
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Ohledně kontroly výkonu pravomocí Ústavní soud dále uvádí, že uznává 

funkčnost institucionálního rámce EU pro zajištění kontroly rozsahu výkonu 

přenesených pravomocí. Pokud by se ukázalo, že je tento rámec prokazatelně nefunkční, 

může ÚS svůj postoj změnit. Upozorňuje rovněž, že důležité bude, jak bude text 

Lisabonské smlouvy aplikována v praxi a do budoucna se nevzdává přezkumu 

ustanovení práva EU v rámci individuálních ústavních stížností. Ústavní soud ale 

zároveň dodává, že excesivní výkon pravomocí orgány EU považuje za velice 

nepravděpodobný. 

Ústavní soud se tak do budoucna nevzdává práva posuzovat akty EU přijaté na 

základě LS. Jak uvedl předseda ÚS Pavel Rychetský, „dojde-li k excesům, Ústavní soud 

ČR řekne: pro ČR takové akty neplatí. Dojde-li ke skutečnému zásahu do např. těch 

pravomocí svrchovaných ČR, které nepřenesla na EU (…), český Ústavní soud 

zasáhne.“206 

Ústavní soud dále na LS ocenil, že dominantní roli orgánů EU v čele s ESD při 

kontrole výkonu pravomocí vyvažuje zapojení parlamentů členských států do tohoto 

kontrolního procesu.207 Parlamenty tak podle ÚS mohou hrát významnou roli při 

ochraně limitů kompetencí, jež členské státy na Unii přenesly. 

Toto považuji za správný argument, parlamenty jsou pravidelně voleny a 

disponují tak legitimitou, což může společně s jejich zapojením do evropského 

normotvorného procesu prostřednictvím vázaného mandátu částečně napomoci 

odstranění demokratického deficitu EU. Posílení role parlamentů v kontrole výkonu 

pravomocí EU by mohlo být protiváhou kontrole doposud prováděné především ESD a 

ústavními soudy členských států. Tato nová role národních parlamentů představuje 

podle Zdeňka Kühna „rozumnou bariérou proti přílišné judicializaci evropské 

integrace.“208 Právě ve stále větším zapojení národních parlamentů do kontroly 

provádění evropských politik spatřuji budoucnost většího přiblížení EU občanům a 

obecně zvýšení povědomí o unijních aktivitách. Je ale třeba, aby si svoji novou 

evropskou roli národní parlamenty uvědomily a naučily se unijním právem jim svěřené 

kompetence využívat. S tím souvisí i další výše naznačený krok, jak demokratický 

                                                 
206 ČRo1-Radiožurnál. Ústavní soud rozhodoval o dalším osudu Lisabonské smlouvy u nás. 3.12.2008. 
Přepis k dispozici zde: http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=267864 
207 V souladu s Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a Protokolem o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality. 
208 Kühn, Zdeněk. Kauza Lisabonské smlouvy III. Pravomoci EU.  Jinepravo.blogspot.com. 16.12.2008. 
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deficit EU snížit, který spočívá v zapojení Parlamentu ČR do rozhodování na evropské 

úrovni  na základě vázaného mandátu. 

 

 

4.4.7. Hodnocení nálezu „Lisabon I“  

Odborníci se shodují, když hodnotí nález jako velmi kvalitní a srovnatelný 

s nálezy jiných evropských soudů.209 Pokud vezmeme v úvahu podprůměrnou odbornou 

úroveň návrhu Senátu, je kvalita nálezu o to pozoruhodnější. Návrh Senátu měl rozsah 

pouze tří stran, pro srovnání je zajímavé uvést, že podání německého poslance 

Spolkového sněmu P. Gauweilera k Spolkovému ústavnímu soudu ohledně přezkumu 

Lisabonské smlouvy mělo 342 stran.210 Nízká úroveň návrhu udivuje především ve 

světle toho, jak kvalitní debata byla o Lisabonské a předtím i o Ústavní smlouvě 

v orgánech Senátu a v jeho plénu vedena. Na druhou stranu můžeme souhlasit s Janem 

Filipem, který tvrdí, že od ústavněpolitického kolegiálního orgánu, jehož členové jsou 

při hlasování vedeni různými pohnutkami, lze stěží očekávat vlastní ústavní 

argumentaci a oproštění se od jiných vlivů a motivů.211 

Ocenit lze také to, že Ústavní soud nečekal na rozhodnutí německého 

Spolkového ústavního soudu, jehož judikaturou se často inspiruje, ani na rozhodnutí 

v Dánsku. Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze 30. června 2009 navíc nález 

Ústavního soudu ČR v bodu 338 dokonce cituje,212 a to právě ve výše zmíněném 

případu působení jako ultima ratio v případě excesivního výkonu přenesených 

pravomocí unijními orgány.  

 Nález na mě působí dojmem, že se Ústavní soud za každou cenu snažil nalézt 

argumenty pro soulad LS s ústavním pořádkem a k tomuto výsledku od počátku 

směřoval. Argumenty opačné, i když mohly být některých případech minimálně stejně 

pádné jako ty ve prospěch smlouvy (například argument prezidenta v pochybnostech ve 

prospěch ústavního pořádku), Ústavní soud snad záměrně opomíjí. Místy se až zdá, že 

soudci dopředu věděli, že neexistuje argument, který by je přiměl ke zpochybnění LS. 

Podle Petra Břízy by tento přístup ÚS mohl vést k tomu, že opravdu „neplatí argument 
                                                 
209Viz např.  Kühn, Zdeněk. Nález ve věci Lisabonské smlouvy I. – obecné otázky. 
Jinepravo.blogspot.com. 6.12.2008. odst. 1. Nebo článek Petra Břízy Nález Ústavního soudu k lisabonské 
smlouvě - (opožděné) poznámky kritického čtenáře IV: postřehy různé, souhrnné a závěrečné, tamtéž. 
210 Filip, Jan. Lisabonská smlouva za branami Ústavního soudu. Právní zpravodaj, roč. 2008, č. 10. str. 3. 
211 Filip, Jan. Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z pohledu ústavního práva. Časopis pro 
právní vědu a praxi, roč. 2008, č. 4, str. 306 
212 K dispozici zde v němčině: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html 
a v angličtině http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html 
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v pochybnostech ve prospěch ústavního pořádku ale naopak v pochybnostech ve 

prospěch (integrační) smlouvy.“ 213 

Několik slabších míst v argumentaci nic nemění na faktu, že nález je ve své 

většině kvalitně zpracovaný a vyargumentovaný a že jím Ústavní soud učinil další 

výrazný krok ve formulování své doktríny vztahu evropského a českého právního řádu. 

Z tohoto pohledu je zásadní vymezení limitů pro přenos a výkon pravomocí EU, které 

spočívá v uchování samotné podstaty státní svrchovanosti ČR  a podstatných náležitostí 

demokratického právního státu. Přitom právě ÚS zůstává institucí, která je oprávněná 

případný (ač nepravděpodobný) excesivní výkon pravomocí ze strany EU přezkoumat. 

 

 

4.5. Nález pléna ÚS 29/09: „Lisabonská smlouva II“ 

 

Ústavní soud v listopadu 2009 vydal své druhé rozhodnutí posuzující ústavnost 

Lisabonské smlouvy a navázal tak na své zásadní rozhodnutí „Lisabon I“ z předešlého 

roku. Navrhovatelé, kterými byla tentokráte skupina sedmnácti senátorů, požádali o 

další přezkum Lisabonské smlouvy i přesto, že se Ústavní soud ve svém nálezu 

„Lisabon I“ vyjádřil v tom smyslu, že jím posouzená ustanovení LS patřila mezi ty 

nejspornější z hlediska souladu s ústavním pořádkem ČR a že jeho rozhodnutí založilo 

překážku res iudicatae. Navrhovatelé byli tedy nuceni najít jiná ustanovení LS 

k posouzení ústavnosti, nebo v případě stejných článků přijít s novými argumenty. 

 

 

4.5.1. Návrh skupiny senátorů 

Návrh skupiny senátorů je rozdělen do pěti bodů. V prvních dvou bodech návrhu 

senátoři uvedli, že Lisabonská smlouva, stejně jako Římská smlouva a Maastrichtská 

smlouva jako celek nejsou v souladu s ústavním pořádkem. Namítali zejména, že tyto 

smlouvy jsou v rozporu s čl. 1. odst. 1 Ústavy a čl. 2. odst. 1 LZPS, tedy s 

charakteristikou České republiky jako právního státu. Důvodem mělo být, že 

nevyhovují požadavkům dostatečné srozumitelnosti a přehlednosti právního předpisu. 

                                                 
213 Bříza, Petr. Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě - (opožděné) poznámky kritického čtenáře 
IV: postřehy různé, souhrnné a závěrečné. Jinepravo.blogspot.com, 16.2.2009 
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Podrobněji se argumentům senátorů a Ústavního soudu v této otázce věnuji 

v následujících kapitolách. 

Ve třetím bodě, obdobně jako v prvním podání Senátu, napadli soulad čl. 2, čl. 4 

a čl. 216 Smlouvy o fungování Evropské unie s ústavním pořádkem. Tyto ustanovení 

SFEU se týkají pravomocí Evropské unie, vymezení oblastí, ve kterých Unie sdílí 

pravomoci se členskými státy a rovněž uzavírání mezinárodních („vnějších“) smluv 

Evropskou unií.  

Ve čtvrtém bodě požadovali senátoři, aby Ústavní soud konstatoval, že záruky  

Irsku ohledně Lisabonské smlouvy dojednané na Evropské radě v červnu 2009 

představují mezinárodní smlouvu podle čl. 10a Ústavy, a proto vyžadují souhlas obou 

komor Parlamentu vyslovený ústavní většinou. Jinak by tyto záruky, které umožnily 

opakování referenda o Lisabonské smlouvě v Irsku, neměly být podle senátorů v ČR 

aplikovatelné. 

Senátoři rovněž požadovali, aby Ústavní soud toto řízení spojil s posouzením 

návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení jednacích řádů obou komor 

Parlamentu (zavedení vázaného mandátu, viz výše).214  

 

 

 4.5.2. Rozhodnutí ÚS 

 Nález ÚS ve věci Lisabonské smlouvy II se stejně jako podání senátorů dělí do 

pěti částí. Ve čtyřech z nich Ústavní soud návrh odmítl a pouze v jednom případě se jím 

meritorně zabýval.  

 Ústavní soud odmítl posoudit soulad Maastrichtské (SEU) i Římské 

smlouvy (SES) jako celku s ústavním pořádkem. Přitom ÚS neodmítl možnost 

přezkumu ústavnosti mezinárodní smlouvy jako celku. Navrhovatel ale v tomto případě 

musí předložit relevantní argumenty a nestačí pouze obecně požádat o přezkum souladu 

celé smlouvy s ústavním pořádkem. Důvodem pro odmítnutí tohoto bodu návrhu tedy 

nebyla nemožnost posuzovat ústavnost mezinárodní smlouvy jako celku, ale fakt, že 

tyto dvě smlouvy ve znění Athénské smlouvy jsou již ratifikovány všemi členskými 

státy EU a jejich přezkum je proto vyloučen. Ústavní soud je k jejich přezkumu 

oprávněn pouze v tom rozsahu, v jakém je Lisabonská smlouva mění. 215 

                                                 
214 Rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 26/09. 
215 Nález  pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odst. 108. 
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Ústavní soud rovněž odmítl návrh na posouzení souladu čl. 2, čl. 4 a čl. 216 

Smlouvy o fungování EU (výlučné a sdílené pravomoci EU, uzavírání vnějších smluv). 

Důvodem byla zcela pochopitelně a očekávaně překážka věci rozhodnuté. Ústavní soud 

uvedl, že návrh senátorů napadá totožná ustanovení SFEU, jako byla posuzována již ve 

věci Lisabonské smlouvy I, a navíc jejich ústavnost zpochybňuje stejnými argumenty. V 

této souvislosti uvedl Ústavní soud, že je orgánem soudního typu a ne místem pro 

připomínky či politické a akademické diskuze. Jeho rozhodnutí je konečné, 

nezměnitelné a závazné, a to i pro samotný ÚS, čímž je založena překážka rei iudicatae 

a zní vyplývající nepřípustnost této části návrhu. 

Stejně tak byl odmítnut návrh, aby Ústavní soud konstatoval, že rozhodnutí  

Evropské rady z června 2009 poskytující Irsku záruky ohledně LS, je mezinárodní 

smlouvou podle článku 10a Ústavy a proto vyžaduje patřičnou ratifikaci v ČR, jinak na 

našem území nemohou být tato doplnění aplikovatelná. Ústavní soud jej označil jako 

nepřípustný, neboť k jeho posouzení není příslušný. Podle ÚS je totiž v tomto řízení 

předmětem přezkumu pouze Lisabonská smlouva a nikoliv akt Evropské rady přijatý na 

úrovni EU v její souvislosti.216 

Rovněž byl odmítnut návrh, aby řízení ve věci Lisabonské smlouvy II bylo 

spojeno s řízením o posouzení ústavnosti novely jednajících řádů obou komor 

Parlamentu. Přezkum této novely zavádějící vázaný mandát členů vlády byl Ústavním 

soudem již dříve odmítnut  jako neopodstatněný,217 a proto se jeho spojení s přezkumem 

Lisabonské smlouvy stalo bezpředmětným. 

 Meritorně se ÚS zabýval posouzením ústavnosti Lisabonské smlouvy jako celku 

a také řady jejích napadených ustanovení. V tomto případě byl přezkum smlouvy jako 

celku možný, neboť její neústavnost byla kvalifikovaně napadena, tedy podpořena 

argumenty. Ve svém nálezu ÚS rozhodl, že Lisabonská smlouva jako celek, resp. její 

senátory napadené články novelizující jak SEU, tak SFEU,218 jakož i ratifikace 

Lisabonské smlouvy nejsou v rozporu s ústavním pořádkem. Argumentům navrhovatelů 

a jejich vyvrácení ze strany Ústavního soudu se věnuji v následující kapitole. 

 

 

                                                 
216 Abstrakt nálezu pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odůvodnění nálezu ÚS, odst. 11. 
217 Usnesení Pl. ÚS 26/09 (vázaný mandát). Odst.  29. 
218 Jedná se o tyto články Smluv ve znění Lisabonské smlouvy: čl. 7, čl. 8, čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 
1, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 1 a 3, čl. 19 odst. 1, čl. 20, čl. 21 odst. 2 písm. h), čl. 42 odst. 2, čl. 47 a čl. 50 
odst. 2 až 4 obsažené ve Smlouvě o Evropské unii, a čl. 3, čl. 78 odst. 3, čl. 79 odst. 1 a čl. 83 obsažené ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie. 
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4.5.3. Odůvodnění nálezu 

A. Definice limitů pro přenos pravomocí   

Navrhovatelé požadovali po Ústavním soudu, aby jasně vymezil limit možného 

přenosu pravomocí na EU, stejně jako definici materiálního jádra ústavy, které nesmí 

být výkonem pravomocí EU porušeno. Ústavní soud tento požadavek odmítl s tím, že 

„nemůže vytvářet katalog nepřenositelných pravomocí anebo autoritativně určovat 

věcné meze přenosu pravomocí. Určení těchto limitů náleží primárně zákonodárci, 

protože jde a priori o otázku politickou. Odpovědnost za tato politická rozhodnutí nelze 

přenášet na Ústavní soud; ten je může podrobit své kontrole teprve v okamžiku, kdy byla 

na politické úrovni skutečně učiněna.“219 V tomto bodě tak ÚS navazuje na své 

předchozí rozhodnutí Lisabon I, kde už vytvoření katalogu nepřenositelných pravomocí 

jednou odmítl. 

Podobně také Ústavní soud odmítl požadavek senátorů podporovaných 

prezidentem republiky, aby „jednou provždy“ vymezil obsah pojmu „svrchovaný, 

jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům člověka a občana.“ 

Takováto definice by podle ÚS mohla být naopak být chápána jako „projev 

soudcovského aktivismu, který je ostatně ze strany některých politických aktérů 

soustavně kritizován.“ Obsah tohoto pojmu je podle ÚS možné zpřesňovat jeho 

interpretací v jednotlivých budoucích případech. 

Odmítnutím definice nepřenositelných pravomocí tak ÚS nenásledoval příkladu 

Spolkového ústavního soudu, který ve svém lisabonském nálezu z června 2009 

vyjmenoval některé pravomoci, které musí Německu zůstat, aby byla zachována jeho 

suverenita. V bodu 252 tohoto nálezu Spolkový ústavní soud jako nepřenositelné 

pravomoci vypočítává rozhodování v oblasti trestního práva, monopol na použití 

policejních sil ve vnitrostátních záležitostech a vojenských sil navenek, základní daňové 

pravomoci stanovící výši příjmů a výdajů veřejných rozpočtů (zejména se zřetelem na 

sociální politiku), definování životních podmínek v rámci sociálního státu a rozhodnutí 

zvláštního významu kulturního, jako například otázky rodinného práva, vzdělávání a 

školství a zacházení s náboženskými komunitami.220 

 

 

 

                                                 
219 Abstrakt nálezu pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Právní věty, odst. 2.. 
220 Bod 252 rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 30. června 2009, 2 BvE 2/08. 
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B. Lhůty pro ratifikaci a podávání návrhu k ÚS 

Za zajímavý považuji bod 115 nálezu, a proto bych si zde dovolil stručnou 

odbočku k problematice, která ne zcela souvisí s tématem této DP. Ústavní soud zde 

upozorňuje na fakt, že motivací některých navrhovatelů byla pouze obstrukce v procesu 

ratifikace Lisabonské smlouvy. Do budoucna ÚS stanoví, že takovéto podávání 

„nevážných nebo obmyslných“ návrhů a zneužívání soudní procedury ochrany 

ústavnosti k takovýmto politicky motivovaným cílům může být důvodem pro odmítnutí 

návrhu pro zjevnou neopodstatněnost, resp. pro zneužití práva podat návrh na zahájení 

řízení tohoto typu. Podobně Ústavní soud výkladem zákona o ÚS, který vzbudil 

odborné polemiky, stanovuje povinnost prezidenta ratifikovat mezinárodní smlouvu 

„bez zbytečného odkladu“, přičemž  stejnou lhůtu dovozuje i pro podávání návrhů na 

přezkum mezinárodní smlouvy ze strany skupiny senátorů, skupiny poslanců a 

prezidenta republiky. Doba, kterou senátoři potřebovali k podání návrhu (více než rok a 

půl po předložení LS Senátu a po téměř pěti měsících od vzniku jejich procesní 

legitimace) „pohybující se v řádu měsíců, a nikoli pouze týdnů – nepochybně přiměřená 

není, a návrh na zahájení tohoto řízení proto nebyl podán bez zbytečného odkladu.“221 

Ústavní soud návrh senátorů pro tentokrát neodmítl, neboť tato pravidla nově stanovil 

pro tento typ řízení do budoucna a senátorům nebyla v době podávání návrhu známa.  

 

C. Srozumitelnost a přehlednost LS, demokratický deficit EU 

 Senátoři argumentovali nedostatečnou srozumitelností a přehledností Lisabonské 

smlouvy. Ústavní soud zdůraznil, že v případě mezinárodní smlouvy nelze na její 

ustanovení klást stejné požadavky, jako jsou uplatňovány na vnitrostátní přepisy. 

Jelikož Smlouvy tvoří samotné základy Evropské unie, popř. vyjadřují její hodnoty a 

cíle, jsou podle ÚS z povahy věci vyjádřeny ve vyšším stupni obecnosti – obdobně jako 

např. ustanovení ústavního pořádku ČR.222 Senátoři rovněž upozorňovali na možnost 

orgánů EU upravovat ex post text Smluv za účelem opravy chyb, což ÚS odmítl s tím, 

že v ČR je závazné pouze znění publikované ve Sbírce mezinárodních  smluv. Případná 

úprava textu Smluv publikovaná v Úředním věstníku EU se tak pro ČR může stát 

závaznou až okamžikem její publikace ve Sbírce mezinárodních smluv.  

 Navrhovatelé dále argumentovali demokratickým deficitem v rozhodovacích 

procesech EU, jež má být v rozporu s principy demokratického státu a dělby moci. 

                                                 
221 Nález  pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odst. 121. 
222 Tamtéž. Odst, 133. 
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Tento problém by měl být podle senátorů odstraněn takovou úpravou vázaného mandátu 

zástupce ČR v Radě EU, na jejímž základě budou souhlasu Parlamentu podléhat 

všechna hlasování v Radě, která se kryjí s pravomocí zákonodárného sboru na 

vnitrostátní úrovni. Na tento argument ÚS reaguje tím, že absence takovýchto procedur 

nemůže být důvodem rozporu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem. V této 

souvislosti považuji za vhodné připomenout, že německý Spolkový ústavní soud 

v podobné situaci zaujal zcela odlišný přístup, když ratifikaci Lisabonské smlouvy 

v Německu podmínil posílením postavení německého parlamentu (více o tomto výše 

v části o překlenovacích doložkách – Lisabon I). Ústavní soud zde rovněž připomněl 

posilující se roli parlamentů členských států zaváděnou Lisabonskou smlouvou (o čemž 

už mluvil v nálezu Lisabon I) a s tím související vazbu mezi demokratickými procesy na 

vnitrostátní a unijní úrovni, které se podle ÚS vzájemně doplňují a podmiňují. 

 

 D. Hodnoty a cíle EU, „evropanství“ komisařů 

 Senátoři dále napadli vymezení cílů EU (čl. 3 SEU), které podle nich odporují 

principu politické neutrality a zároveň upozorňovali na rozpor mezi hodnotovou 

orientací ústavního pořádku a hodnotami (čl. 2 SEU), které jsou vyjádřeny jako cíle EU. 

V případě námitky tohoto hodnotového nesouladu ÚS pouze odkázal na svůj nález 

„Lisabon I“, kde konstatoval zásadní soulad mezi hodnotami EU a těmi, na nichž je 

vybudováno samotné materiální ohnisko ústavního pořádku České republiky.223 

Námitku porušení politické neutrality ÚS odmítl s tím, že již dávno konstatoval, že 

Ústava není založena na hodnotové neutralitě,  ale rovněž obsahuje i určité regulativní 

ideje, vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti. Cíle a 

hodnoty EU jsou podle ÚS plně v souladu s hodnotovou orientací ústavního pořádku, a 

proto na nich neshledal nic, co by zakládalo její neústavnost.   

Podobně odmítl Ústavní soud i tvrzenou neústavnost čl. 17 odst. 3 SEU, který 

požaduje, aby členové Komise byly vybíráni podle „celkové způsobilosti a 

evropanství“. To má podle senátorů odporovat požadavku lidské rovnosti v právech a 

přístupu k voleným a jiným veřejným funkcím za rovných podmínek. Podle ÚS je zcela 

běžné, že se rozlišuje mezi různými subjekty práv. Rozlišení je diskriminací pouze 

tehdy, pokud je neodůvodněné. Jelikož je Komise institucí, která má podporovat obecný 

zájem EU, musí být její členové zájmům a cílům Unie oddáni. A právě skrz tyto cíle 

                                                 
223 viz výše  – kapitola Lisabon I - část Rozšíření hodnot, na nichž  je Unie založena) 
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Ústavní soud tento požadavek evropanství ospravedlňuje, neboť ten podle něj nemůže 

být v rozporu s ústavním pořádkem vzhledem k souladu hodnotových orientací ČR a 

EU.224  Požadavek evropanství komisařů je tedy vzhledem k jejich funkci a zájmům a 

cílům Unie  podle ÚS odůvodněný a tím pádem nediskriminační.  

 

E. Společná obrana a přistěhovalecká politika 

Navrhovatelé dále namítali neústavnost dílčího cíle Evropské unie nazvaného 

„společná evropská obrana“, přičemž tvrdili, že „vlastní obrana je pravomoc, která 

musí být svrchovanému státu zachována.“ Ústavní soud považuje takovouto 

argumentaci za zcela nepřípadnou, neboť „vytvářením mezistátních systémů kolektivní 

obrany není nijak narušena svrchovanost států, které se na těchto systémech 

podílejí.“225 Kdyby byla tato argumentace senátorů na místě, přišla by ČR o svoji 

suverenitu již vstupem do NATO v roce 1999. 

Senátoři rovněž zpochybnili opatření týkajících se regulace vstupu příslušníků 

třetích (nečlenských) zemí na území členského státu EU a společnou přistěhovaleckou 

politiku Unie (čl. 78. odst. 3 a 79 odst. 1 SFEU). Podle nich by tyto články mohly do 

budoucna znamenat právní základ pro rozhodování orgánů Unie, která země přijme 

kolik a jakých uprchlíků z třetích zemí. Ústavní soud tuto argumentaci vyvrátil s tím, že 

se v podstatě jedná o převzetí dosavadní úpravy (čl. 64 odst. 2 Smlouvy SES), přičemž 

změna vyvolaná Lisabonskou smlouvou spočívá v posílení pozice Evropského 

parlamentu na unijních rozhodnutích, neboť je nově konzultován. Navíc se jedná o 

zvláštní formu společné regulace spočívající v dočasných opatření v případě nenadálého 

přílivu osob žádajících o azyl. 

 

F. Trestněprávní regulace 

Podobně jako v případě Lisabon I, i nyní senátoři napadli článek 83 SFEU 

zakládající možnost stanovit formou směrnic minimální pravidla pro vymezení 

trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závazné trestné činnosti s přeshraničním 

rozměrem, když namítali jeho rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy. K tomu ÚS uvedl, že dnešní 

EU je založena na vysoké mobilitě lidí a vzájemné důvěře demokratických členských 

států. „Vyšetřování a potírání trestné činnosti, k níž dochází v evropském prostoru, není 

možno úspěšně realizovat v rámci jednotlivého členského státu, ale vyžaduje širokou 

                                                 
224 Nález  pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odst. 164. 
225 Nález  pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odst. 152. 
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mezinárodní spolupráce,“226 a proto je tato pravomoc EU pouze odpovědí na současný 

vývoj. K tomu ÚS zopakoval svůj názor vyslovený již v nálezu o cukerných kvótách, 

inspirovaný Spolkovým ústavní soudem,  že současný standard ochrany základních práv 

v EU odpovídá úrovni jejich ochrany poskytované v ČR. Navíc se nejedná o blanketní 

normu, která by dávala EU všeobecnou pravomoc v oblasti trestního práva, ale její 

působnost je omezena na terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, 

nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupci, 

padělání platebních prostředků, trestnou činnost v oblasti výpočetní techniky a 

organizovanou trestnou činnost (čl. 83 SFEU věta druhá), za podmínky příhraničního 

rozměru této trestné činnosti. 

I zde bych rád pro srovnání s odlišnou interpretací odbočil k lisabonskému 

nálezu Spolkového ústavního soudu. Jak jsem již uvedl výše, ten právě  trestněprávní 

regulaci označil za jednu z oblastí, v nichž  pravomoci musejí zůstat Spolkové republice 

Německo, aby nedošlo k narušení její suverenity. Proto tuto pravomoc EU podle čl. 83 

SFEU vyložil SÚS velmi restriktivně, když ji připustil pouze ve zvláště odůvodněných 

případech a při existenci přeshraniční dimenze. Pokud by tento výklad nebyl ze strany 

orgánů EU při výkonu této pravomoci respektován, mohlo by dojít k tomu, že právo 

přijaté při jejím výkonu nebude v Německu aplikovatelné.227 Spolkový ústavní soud 

rovněž neopomněl připomenout institut „záchranné brzdy“, tedy možnosti zabránit 

přijetí evropské úpravy v případě, že by se měla dotknout základních aspektů trestního 

soudnictví v daném státě.228  Dále zdůrazňuje, že člen vlády zastupující SRN v Radě EU 

je povinen články SFEU týkající se trestního práva a uznávání soudních rozhodnutí 

interpretovat úzce. V Bodě 362 SÚS uvádí, že hrozící neohraničenost této legislativní 

kompetence EU v oblasti trestního práva je v rozporu s principem přesného vymezení 

svrchovaných pravomocí přenášených na EU, které navíc mohou být přeneseny jen 

v omezené míře. Tyto argumenty, jejichž společným jmenovatelem je neustálé 

zdůrazňování restriktivního výkladu,  jsou zajímavé ve srovnání s postojem českého 

ÚS, který v daném článku možnost rozšíření pravomocí EU a omezení suverenity ČR 

nespatřuje. 

 

 

                                                 
226 Nález  pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odst. 155. 
227 Bříza, Petr. Pár prvotních poznámek a tipů ke čtení „německého Lisabonu“ II. 
Jinepravo.blogspot.com, 3.7.2009. Část „Odst. 352 – 366 – trestní právo“. 
228 Bod 358 rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 30. června 2009, 2 BvE 2/08. 
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G. Posílená spolupráce 

Navrhovatelé napadli čl. 20 SEU, který upravuje posílenou spolupráci mezi 

členskými státy EU.  Podmiňování posílené spolupráce souhlasem orgánů EU má bránit 

výkonu určitých pravomocí jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států, a 

proto koliduje s principem vlády lidu stejně jako se svrchovaností ČR.  

Podle ÚS institut posílené spolupráce neodporuje ústavnímu pořádku, neboť z 

hlediska mezinárodního práva jde o legitimní realizaci svrchovanosti, která je 

vykonávána nad rámec dosavadních Smluv. Senátory zpochybněná ustanovení 

ponechávají do budoucna na vůli ústavních orgánů, zda, kdy a v jaké formě se ČR do 

posílené spolupráce zapojí. Namítaná podmínka schválení Radou má podle ÚS za účel 

kontrolu dodržování principu subsidiarity a vymezení výlučných a sdílených pravomocí 

EU. Tento institut, který může být považován jako základ pro „vícerychlostní Evropu“,  

je vždy otevřen všem členským státům a jeho zavedení v Radě je navíc schvalováno 

jednomyslně (čl. 329 odst. 2 SFEU). Vždy tak zůstává na ČR, zda zavedení posílené 

spolupráce schválí. V případě neúčasti se ČR může v budoucnu kdykoliv svobodně 

rozhodnout do ní zapojit.  Dle mého názoru může ale být faktická možnost členského 

státu zabránit ostatním v zavedení posílené spolupráce, pokud si ji tyto státy budou přát 

zavést, v praxi otázkou složitější, než se může jevit ze znění SFEU. 

 

H. Vystoupení členského státu z Evropské unie 

Skupina senátorů rovněž napadla, pro mnohé možná nepochopitelně, institut 

vystoupení členského státu z EU. Konkrétně označili neurčitost budoucích podmínek 

vystoupení (čl. 50 odst. 2 až 4 SEU) jako odporující principu svrchovanosti, legitimního 

očekávání a zákazu retroaktivity. A to i přesto, že ve svém nálezu Lisabon I Ústavní 

soud právě toto výslovné zakotvení možnosti vystoupit z EU v primárním právu 

několikrát zdůraznil jako jeden z hlavních důkazů uchování svrchovanosti členských 

států. 

 Podle ÚS povinnost ČR při svém případném vystoupení z EU dodržovat předem 

určený postup není omezením její suverenity. Naopak je to její povinnost vyplývající 

pro ni z mezinárodního práva, kterým je i primární právo EU. To je ČR povinna 

dodržovat na základě zásady pacta sunt servanda, zakotvené v čl. 1. odst. 2 Ústavy, 

stejně jako v čl. 26 Vídeňské úmluvy. Bylo by v rozporu s těmito ustanoveními, kdyby 

ČR mohla v jakémkoliv okamžiku začít závazky vyplývající pro ni ze Smluv ignorovat 
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s odvoláním na to, že se opět ujímá svých pravomocí.229 Navíc není pravdié tvrzení 

senátorů, že vystoupení z EU podléhá souhlasu ze strany EU. Pokud totiž dohoda o 

podmínkách vystoupení s daným členským státem nevstoupí v platnost (Rada ji 

schvaluje kvalifikovanou většinou), dva roky po oznámení záměru tohoto státu 

vystoupit z Evropské unie přestává tento být členem (čl. 50 odst. 3 SEU). 

 

I. Přednost výkladu Smluv učiněného ESD? 

Navrhovatelé se obávali, že na základě čl. 19 odst. 1 SEU, který umožňuje 

výklad primárního práva Soudním dvorem, a principu přednosti práva EU, bude 

Ústavnímu soudu znemožněno vytvoření nezávislého úsudku, týkajícího se výkladu 

mezinárodní smlouvy. Podle senátorů by byl Soudní dvůr při výkladu Smluv nadřazen 

ústavním soudům členských států.  

Je zcela zjevné, že tento výklad senátorů je naprosto nesprávný, neboť 

„p řednostní aplikace práva Společenství se v případě přezkumu smluv, které ještě 

nejsou účinné (a nemohou tedy ani být aplikovány a případně být na aplikační úrovni v 

rozporu s ustanoveními práva vnitrostátního), neuplatní.“  230 

Navíc tato obava odporuje názoru ÚS, který ve svém nálezu Lisabon I dovodil 

nutnost použití celého ústavního pořádku jako referenčního hlediska přezkumu 

Lisabonské smlouvy (a nikoliv pouze jeho materiálního ohniska).  

Při této příležitosti ÚS znovu potvrdil, že uznává přednostní aplikaci práva 

Společenství, která má své hranice pouze v materiálním ohnisku Ústavy (což uvedl 

v nálezu o cukerných kvótách). Dále dodává, že případný nesoulad je možné odstranit 

nejen předností aplikací práva EU, ale také cestou ústavních změn. Aby byla potřeba 

ústavních změn rozpoznatelná, je třeba, aby mohl ÚS přezkoumávat ustanovení 

evropského práva z hlediska jejich souladu s ústavním pořádkem jako celkem, nikoliv 

pouze s jeho materiálním ohniskem. A právě předběžný přezkum primárního práva, 

které ještě není závazné a tedy nemá ani aplikační přednost, je ideální příležitostí pro to, 

aby Ústavní soud upozornil na nutnost ústavních změn (v případě nemožnosti 

eurokonformního výkladu). Tím by vlastně mohl zabránit budoucímu konfliktu 

(sekundární) normy EU s ustanovením ústavního pořádku, který by musel být odstraněn 

přednostní aplikací evropského předpisu. 

 

                                                 
229 Nález  pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odst. 168. 
230 Tamtéž. Odst., 172. 
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 J. Záruky Irsku  ohledně  Lisabonské smlouvy 

 Navrhovatelé napadli rovněž záruky poskytnuté Irsku ohledně uplatňování LS, 

které byly přijaty rozhodnutím Evropské rady v červnu 2009 a staly se základem pro 

opakování referenda o ratifikaci LS v Irsku. Senátoři se dožadovali toho, aby ÚS tento 

dokument mezivládního charakteru označil za mezinárodní smlouvou podle článku 10a 

Ústavy, což by vyžadovalo souhlas obou komor Parlamentu daný ústavní většinou. 

Jinak by neměla být ve vztahu k ČR aplikovatelná 

Podle ÚS nelze tento dokument podrobit přezkumu ani jej označit za 

mezinárodní smlouvu vyžadující ratifikaci, neboť předmětem přezkumu v tomto řízení 

je Lisabonská smlouva a nikoliv akt přijatý na úrovni EU v její souvislosti. Aniž by se 

Ústavní soud zabýval povahou tohoto rozhodnutí Evropské rady, musel konstatovat, že 

není k posouzení jeho ústavnosti příslušný. 

 Závěrem svého nálezu Ústavní soud tedy konstatoval, že Lisabonská smlouva 

jako celek, stejně jako její konkrétní přezkoumávaná rozhodnutí, a její ratifikace, není 

v rozporu s ústavním pořádkem. K tomu dodal, že „tímto jeho nálezem jsou vyvráceny 

pochybnosti o souladu Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem a odstraněny 

formální překážky její ratifikace.“231 Z tohoto vyjádření je zřejmé, že případné další 

návrhy na posouzení ústavnosti Lisabonské smlouvy jednou provždy vyloučil. Na 

základě toho prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu ratifikoval, a to ještě ten 

samý den, jako byl nález ÚS vyhlášen.  

 

Senátoři rovněž vznesli námitky týkající se narušení státní suverenity. Ústavní 

soud ve své argumentaci v této otázce navázal na svá předchozí rozhodnutí, především 

na nález Lisabon I, kde se touto problematikou podrobně zabýval (viz výše). K této 

problematice se vracím v následujícím exkurzu zabývajícím se podmínkami zachování 

suverenity ČR a koncepcí sdílené suverenity. Tento pojem Ústavní soud použil pro 

sdílení suverenity členských států s Unií ve svém nálezu Lisabon I a zde na něj 

navazuje. 

 

 

 

 

                                                 
231 Nález  pléna ÚS 29/09 (Lisabon II). Odst.179. 
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4.5.4. Zachování suverenity ČR a sdílená suverenita  

 Za zajímavou považuji diskuzi zabývající se ztrátou suverenity České republiky, 

před kterou v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy varoval především prezident 

republiky. Václav Klaus v prohlášení ze 3.11.2009, ve kterém mimo jiné sdělil, že 

Lisabonskou smlouvu podepsal, tvrdí: (…) „vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost, 

navzdory politickému názoru Ústavního soudu, Česká republika přestane být 

suverénním státem. Tato změna – pro dnešek i pro budoucnost – legitimizuje snahy té 

části naší veřejnosti, které není věc naší národní a státní existence lhostejná a která se 

s tímto výsledkem nechce smiřovat.“232 Ponechme stranou zajímavou druhou větu, ve 

které prezident evidentně vyzývá blíže neurčenou část naší veřejnosti k dalšímu boji 

proti EU, a věnujme se pojmu sdílené suverenity. 

 Jak Ústavní soud uvedl již v odst. 209 rozhodnutí Lisabon I, suverenita není 

v demokratickém právním státě účelem sama o sobě, nelze ji vnímat izolovaně, nýbrž je 

prostředkem k naplňování základních ústavních hodnot právního státu. Na svrchovanost 

je nutno nahlížet v perspektivě moderního globalizovaného světa, nemusí znamenat 

pouze „nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci, a to jak navenek (v oblasti 

mezinárodních vztahů), tak i ve vnitřních věcech“233 Takto striktně již dnes není 

suverenita vnímána, na základě tohoto tradičního pojetí by každý mezinárodní závazek 

by omezoval státní suverenitu. Podle názoru ÚS může naopak přenos pravomocí a jejich 

výkon nadnárodní institucí znamenat posílení suverenity státu v rámci společné politiky 

EU, neboť „p řenesení určitých kompetencí státu, které vyvěrá ze svobodné vůle 

suveréna a bude nadále vykonáváno za jeho účasti předem dohodnutým, kontrolovaným 

způsobem, není pojmovým oslabením svrchovanosti, ale může naopak ve svých 

důsledcích znamenat její posílení ve společném postupu integrovaného celku. Integrační 

proces EU se neděje radikálním způsobem, který by obecně znamenal „ztrátu“ národní 

suverenity, nýbrž jde o proces evoluční, a - kromě jiného - i o reakci na postupující 

globalizaci ve světě.“ 234 

 Považuji za důležité shrnout nejpodstatnější podmínky pro uchování státní 

suverenity. Přenos pravomocí na EU se děje na základě svobodné vůle státu a jejich 

výkon probíhá a je kontrolován podle předem dohodnutých pravidel. Podstatným 

argumentem je rovněž možnost členského státu z EU vystoupit podle postupu 

                                                 
232 Prohlášení prezidenta republiky k rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2009. Václav Klaus, 
Pražský hrad, 3.11.2009. http://www.hrad.cz/  
233 HENDRYCH,  Dušan, a kol., Právnický slovník, C. H. Beck, 2. vydání 2003, str. 1007. 
234 Nález Pl. ÚS 19/08. (Lisabon I). Odst. 108. 
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stanoveného v čl. 50 Smlouvy o EU. Nelze než souhlasit s tvrzením ÚS, že explicitní 

zakotvení možnosti vystoupení z EU v textu LS je nesporným potvrzením zásady 

„States are the Masters of the Treaty“ a trvající svrchovanosti členských států.  

 Ústavní soud pracuje s pojmem „sdílené (slité) suverenity“, který poprvé ve své 

argumentaci použil v nálezu Lisabon I.235 EU podle něj pokročila v tomto konceptu 

zdaleka nejvíce a vytváří dnes entitu sui generis, která je těžko zařaditelná do klasických 

kategorií státního zřízení. Projevem suverenity je i možnost státu s ní nakládat, tedy 

dočasně či trvale postoupit část svých pravomocí na nadnárodní instituci a jejím 

prostřednictvím je vykonávat. Jedná se tedy o sdílení suverenity mezi členským státem 

a nadstátní organizací. 

 Ústavní soud se zajímavým způsobem vypořádal s argumentací prezidenta 

republiky, který pojem sdílené suverenity označoval za protimluv používaný pouze 

v nerigorózních debatách a  který není znám v českém právu ani právním řádu EU.236 

Ústavní soud prezidentu republiky připomněl memorandum připojené k žádosti České 

republiky o přijetí do Evropské unie z prosince 1995, ve kterém vláda ČR vedená 

Václavem Klausem dospěla k závěru, že „v moderním evropském vývoji je výměna části 

vlastní státní suverenity za sdílený podíl na suverenitě nadstátní a na 

spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní země, tak i celé Evropy.“237  

Podle ÚS je tedy nepochybné, že prezidentu republiky, ale i dalším politickým 

činitelům odpovědným za přijetí citovaného memoranda, musel být koncept sdílené 

suverenity dobře znám již v době, kdy Česká republika ještě nebyla členem Evropské 

unie.238 

 

 

4.5.5. Shrnutí nálezu Lisabon II 

 Senátoři v případě Lisabon II požadovali po Ústavním soudu, aby přezkoumal 

jako celek nejen Lisabonskou smlouvu, ale také smlouvu Římskou (SES) a 

Maastrichtskou (SEU). Přezkum těchto dvou posledně jmenovaných smluv ÚS odmítl 

na základě toho, že tyto smlouvy ve znění Athénské smlouvy již byly řádně ratifikovány 

všemi členskými státy, jsou tedy platné, a proto je jejich přezkum vyloučen. Ústavní 

                                                 
235 Nález Pl. ÚS 19/08. (Lisabon I). Odst. 104. 
236 Nález Pl. ÚS 29/09. (Lisabon II).  Odst. 61. 
237 Memorandum připojené k žádosti České republiky o přijetí do Evropské unie (prosinec 1995). 
K dispozici na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/neverejne/205891-memorandum.html 
238 Nález Pl. ÚS 29/09. (Lisabon II).  Odst. 149. 
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soud je oprávněn je posuzovat pouze do té míry, do jaké jsou měněny Lisabonskou 

smlouvou. Tu se Ústavní soud jal přezkoumávat nejen z hlediska jednotlivých 

zpochybněných ustanovení, ale i jako celek. Zde bych rád upozornil na názorový posun 

Ústavního soudu, neboť ve svém nálezu Lisabon I přezkum smlouvy jako celku 

vyloučil. Jako důvod mu posloužil zejména argument noetický, tedy noetická 

nesplnitelnost  posouzení ústavnosti takto rozsáhlého textu (odst. 75, Lisabon I). V 

nálezu Lisabon II již ÚS přezkum mezinárodní smlouvy jako celku nevylučuje, pokud 

bude podpořen kvalifikovanými argumenty navrhovatele. S tím souvisí i nemožnost 

smlouvu napadnout v budoucnu znovu, neboť ji Ústavní soud posoudil jako celek a 

vyjádřil se k její ústavnosti, čímž založil překážku věci rozhodnuté. Přesně tak učinil 

v případě Lisabonské smlouvy, kterou jako celek neshledal v rozporu s ústavním 

pořádkem. 

Návrh senátorů na posouzení některých článků Smluv odmítl ÚS s tím, že o nich 

již rozhodoval v nálezu Lisabon I a přezkumu brání překážka rei iudicatae. K tomu 

došlo například v otázce posouzení definice výlučných a sdílených pravomocí unie a 

uzavírání vnějších smluv Unií. V řadě dalších bodů Ústavní soud rovněž odkazuje na 

rozhodnutí Lisabon I, neboť se částečně kryjí nebo úzce souvisí s tam posuzovanými 

ustanoveními Lisabonské smlouvy (například posuzování ústavnosti hodnot a cílů Unie 

a námitka demokratického deficitu).  

Tak tomu bylo také v otázce suverenity, kde Ústavní soud v podstatě shrnul svoji 

dosavadní argumentaci z předchozích „evropských“ nálezů. Podle ÚS není suverenita 

v demokratickém právním státě účelem sama o sobě, nelze ji vnímat izolovaně, nýbrž je 

prostředkem k naplňování základních ústavních hodnot právního státu. Přenos 

pravomocí a jejich výkon nadnárodní institucí neznamená oslabení suverenity, ale 

naopak její posílení v rámci společného postupu integrovaného celku. Přitom základní 

podmínkou pro uchování státní suverenity je fakt, že přenos pravomocí na EU se děje 

na základě svobodné vůle suveréna a jejich výkon probíhá a je kontrolován podle 

předem dohodnutých pravidel. 

Ústavní soud v souvislosti s přenosem a výkonem pravomocí na evropské úrovni 

odmítl požadavek navrhovatelů, aby jasně vymezil limit možného přenosu pravomocí 

na EU, stejně jako definici materiálního jádra ústavy, které nesmí být výkonem 

pravomocí EU porušeno. Zde ÚS zopakoval, že toto vymezení je především otázkou 

politickou, která by měla zůstat k posouzení zákonodárci. Stejně tak odmítl požadavek 

na definici pojmu „svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k 
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právům člověka a občana.“  Odpověď na tuto otázku by podle ÚS mohla být 

považována za projev soudcovského aktivismu, za který je často kritizován. Ústavní 

soud má sloužit jako ultima ratio pro kontrolu přenosu a následného výkonu  pravomocí 

(odst. 139 – Lisabon I). 

Většina senátory napadených ustanovení LS na mě působí dojmem, že se 

senátoři za každou cenu pokoušeli najít části smlouvy, které by mohli zpochybnit a 

které zároveň ještě nebyly posouzeny v nálezu Lisabon I. Dle mého názoru se potvrdily 

vyjádření, že v případě Lisabon I byly přezkoumány nejspornější ustanovení LS 

z hlediska jejich ústavnosti a že pro případné další podání k ÚS bude obtížné najít jiná. 

Vnímám to jako potvrzení názoru, že hlavním účelem tohoto druhého návrhu byla 

především obstrukce v procesu ratifikace vedená snahou umožnit prezidentu republiky 

odložit podpis LS až na dobu po druhém irském referendu.  

Proto považuji argumentaci senátorů podporující neústavnost napadených 

ustanovení LS ve většině případů za nedostatečnou a někdy až zcela mylnou. Jejich 

vyvrácení tak bylo pro ÚS mnohdy poměrně snadným úkolem (například napadená 

ustanovení týkající se společné obrany, přistěhovalecké politiky, vystoupení členského 

státu z EU, otázka vázanosti ÚS výkladem Smluv ze strany ESD při předběžném 

přezkumu mezinárodních smluv atd.). 

Zajímavé je srovnání některých názorů ÚS s postojem Spolkového ústavního 

soudu k souladu LS s německým základním zákonem. SÚS se v několika případech 

vyjádřil k LS značně kritičtěji než český ÚS. Bylo to především v otázce passerel, které 

musí být podle SÚS schvalovány v německém parlamentu stejným postupem, jako jsou 

ratifikovány smlouvy primárního práva. Odlišně od českého ÚS také vnímá možnost 

EU vymezovat formou směrnic trestné činy a sankce u závažné trestné činnosti 

s přeshraničním rozměrem. Tuto pravomoc považuje Spolkový ÚS na rozdíl od českého 

za jasně neohraničenou a dávající EU širokou oblast působnosti. Proto trvá na velice 

restriktivním výkladu tohoto ustanovená. Český ÚS v nálezu Lisabon II neshledal nic, 

co by mohlo umožnit rozšíření pravomocí EU v této oblasti. Naopak tuto novou 

pravomoc EU považuje za adekvátní současnému vývoji EU a potřebám čelit 

mezinárodní trestné činnosti. Restriktivní postoj Spolkového ÚS k této pravomoci EU 

v oblasti trestního práva souvisí s tím, že právě tuto oblast označil jako jednu z těch, 

v nichž není možné z hlediska uchování suverenity SRN  přenést pravomoci na EU. Zde 

je vidět další odlišnost od nálezů českého ÚS, neboť ten obdobnou definici 

nepřenositelných pravomocí odmítl podat. 
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Značnou odbornou polemiku vzbudil nález Lisabon II především proto, že v něm 

ÚS dovodil povinnost prezidenta republiky ratifikovat mezinárodní smlouvu bez 

zbytečného odkladu, aniž by k tomu ÚS uvedl dostatečnou argumentaci. Podle kritiků 

jdou  „úvahy o povinnosti prezidenta ratifikovat mezinárodní smlouvy ultra petitum, k 

tomu Ústavní soud nebyl povolán, ani neproběhla argumentace, takže tlačit tímto 

způsobem na prezidenta je bezpředmětné a v rozporu s úlohou nezávislého soudu.“239 

To platí obdobně i pro názor ÚS, podle kterého jsou někteří navrhovatelé (skupina 

poslanců, skupina senátorů a prezident) povinni podat svůj případný návrh na posouzení 

ústavnosti mezinárodní smlouvy rovněž bez zbytečného odkladu. Přitom dobu, kterou 

k podání návrhu potřebovali navrhovatelé v tomto případě (včetně následných dvou 

doplnění), ÚS považuje za nepřiměřeně dlouhou a do budoucna může ÚS takovýto 

postup sankcionovat i odmítnutím návrhu. Zdá se, že ač v některých případech ÚS 

odmítá odpovědět na otázku (definice nepřenositelných pravomocí) s tím, že by se 

jednalo o projev soudcovského aktivismu, jindy zase, pokud se chce k něčemu vyjádřit 

(nad rámec návrhu), takovýto aktivismus jednoznačně projevuje. 

Stejně jako v případě podání v kauze Lisabon I, i nyní byl návrh skupiny 

senátorů podprůměrné kvality. Nález na mě rovněž obdobně působí dojmem, že Ústavní 

soud od počátku věděl, že Lisabonskou smlouvu jako neústavní neoznačí. To je ale 

v tomto případě vcelku pochopitelné, neboť přezkoumávaná ustanovení LS nebyla 

z hlediska jejich ústavnosti tak sporná, jako v případě prvního lisabonského nálezu. 

V každém případě se jedná o další významné rozhodnutí, kterým Ústavní soud 

zpřesňuje svoji doktrínu vztahu právních řádů ČR a EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Lisabon II. vyhlášen (a publikován). Jinepravo.blogspot.com. 3.11.2009, komentář D. Schmidta. 
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5. Shrnutí vztahu právního řádu ČR a práva EU 

 

5.1. Přenos pravomocí na EU a jeho limity 

 

 Pro porozumění vztahu práva EU a právního řádu ČR je klíčové pochopit 

význam článku 10a Ústavy. Ten podle ÚS působí obousměrně. Na jeho základě došlo 

totiž k přenosu pravomocí na orgány ES, což s sebou logicky přineslo určité omezení 

pravomocí orgánů ČR. Jedním z jeho projevů je i omezení volnosti členských států 

určovat vnitrostátní účinky komunitárního práva. Obousměrnost čl. 10a tedy spočívá na 

jednu stranu v přenosu pravomocí na orgány EU a na stranu druhou v otevření právního 

řádu ČR pro působení evropského práva. Z toho ÚS dovodil, že v oblastech upravených 

výlučně právem EU má toto právo přednost a nemůže být popřeno právem národním, a 

to ani na úrovni ústavní. Pro zdůvodnění přednosti práva EU je tedy klíčový přenos 

pravomocí na orgány EU na základě čl. 10a Ústavy, který způsobuje omezení 

suverenity ČR a dává prostor k působení evropského práva v ČR. Samotné účinky práva 

EU jsou určovány jím samým, vyplývají z jeho zvláštního charakteru, jsou jeho 

pojmovým znakem tak, jak to formuloval ESD výkladem Smlouvy o ES ve své 

judikatuře. 

Tento přenos pravomocí na orgány EU a z něho vyplývající přednost evropského 

práva ale Ústavní soud neuznal bezpodmínečně. Podle ÚS se jedná o podmíněné 

propůjčení pravomocí, neboť originálním nositelem suverenity a z ní vyplývajících 

pravomocí zůstává nadále ČR (čl. 1 odst. 1 Ústavy). 

Přenos pravomocí na Evropskou unii podle čl. 10a Ústavy může trvat potud, 

pokud jsou tyto pravomoci orgány EU vykonávány způsobem neporušujícím formální a 

materiální ohnisko Ústavy, která spočívají v samotné podstatě státní svrchovanosti ČR 

(čl. 1 odst. 1 Ústavy) a v podstatných náležitostech demokratického právního státu (čl. 9 

odst. 2). Přenos pravomocí na EU nad rámec těchto dvou omezení je vyloučen.  Přitom 

konkrétní vymezení limitu pro přenos pravomocí není úlohou Ústavního soudu, ale 

především otázkou politickou, kterou by měl posoudit zákonodárce. ÚS by měl sloužit 

pouze jako ultima ratio pro případ, že by míra uvážení byla překročena. 

Pokud výkon pravomocí orgány EU neohrožuje podstatné náležitosti 

demokratického právního státu (materiální ohnisko Ústavy), není zde důvod pro zásah 

Ústavního soudu. Pokud by ale došlo k jejich excesivnímu výkonu, což ÚS považuje za 
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velmi nepravděpodobné, je právě Ústavní soud ČR tím vrcholným orgánem ochrany 

české ústavnosti (čl. 83 Ústavy), který je jako ultima ratio oprávněn posoudit 

dodržování výše zmíněných podmínek výkonu pravomocí orgány EU. 

 

 

5.2. Přednost práva EU 

 

Princip přednosti práva EU je ze strany ÚS uznáván do té míry, dokud výkon 

pravomocí EU neohrožuje výše zmíněné materiální ohnisko ústavy, tedy podstatné 

náležitosti demokratického právního státu. Ústavní soud tedy přednost práva EU 

neuznal bezpodmínečně, jeho přístup je velice blízký postoji Spolkového ústavního 

soudu formulovanému v rozsudcích Solange I a II. .Pokud by došlo ke kolizi s ústavním 

ustanovením nepatřícím do materiálního ohniska Ústavy, byl by přednostně aplikován 

předpis práva EU. Tento názor formulovaný v nálezu o cukerných kvótách byl 

Ústavním soudem korigován v prvním nálezu o Lisabonské smlouvě, kde v bodě 85 

uvádí, že „v případě jasného konfliktu mezi domácí Ústavou a evropským právem, který 

nelze zhojit žádnou rozumnou interpretací, musí mít ústavní pořádek České republiky, 

zejména jeho materiální ohnisko, přednost.“  

Zdá se mi tedy, že ÚS změnil svůj názor z „cukerných kvót“ v tom smyslu, že 

kolidující evropská norma nově nemá vždy přednost před „obyčejnými“ ustanoveními 

ústavního pořádku (tedy těmi nepatřícími do jeho materiálního ohniska). Podle nálezu o 

cukerných kvótách se ale přednosti těší vždy, pokud nezasahuje do podstatných 

náležitostí demokratického právního státu. Jinými slovy pokud norma EU koliduje 

s ustanovením ústavního pořádku nepatřícím do jeho materiálního ohniska, měla by 

před ním mít přednost v aplikaci. V této otázce v nálezu „Lisabon I“ spatřuji patrný 

posun v argumentaci ÚS ve prospěch přednosti celého ústavního pořádku ČR, nejen 

jeho materiálního ohniska, před kolidující normou EU. Hranicí platnosti přednosti 

norem práva EU tedy v každém případě zůstává materiální ohnisko Ústavy, nicméně ÚS 

naznačuje, že v některých případech by mohl zohlednit celý ústavní pořádek. 

Nadále ale samozřejmě platí, že pokud existuje více možných výkladů ústavního 

pořádku, je třeba volit výklad, který odpovídá závazkům vyplývajícím z práva EU (čl. 1 

odst. 2 Ústavy). Pokud takováto interpretace není možná, dojde k přednostní aplikaci 

evropské normy, pokud není v rozporu s ústavním pořádkem ČR, zejména pak s jeho 
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materiálním jádrem. Posledním možným východiskem vyřešení nesouladu je novelizace 

dotčeného ustanovení ústavního pořádku.   

 

 

5.3. Úvaha o referenčním kritériu pro posuzování ústavnosti práva EU 

  

S výše zmíněným omezením principu přednosti práva EU souvisí problematika 

referenčního kritéria pro posuzování  ústavnosti norem práva EU. Aby totiž mohl 

Ústavní soud v případném řízení rozhodnout o přednostní aplikaci evropské normy, 

musí nejprve přezkoumat, zda neodporuje výše zmíněným podmínkám pro platnost 

principu přednosti. Jak jsem naznačil, Ústavní soud ve svých judikátech o „cukerných 

kvótách“ a následně i EZR mluví o přezkumu norem sekundárního práva EU pouze 

z hlediska materiálního ohniska Ústavy.240 V nálezu „Lisabon I“ je ale patrný mírný 

posun k přezkumu z hlediska celého ústavního pořádku, a zejména jeho materiálního 

ohniska. Zůstává otázkou, jak ÚS do budoucna rozsah přezkumu norem EU vyjasní.  

V této souvislosti bych pro úplnost rád zdůraznil základní fakt, že Ústavní soud 

není v žádném případě oprávněn rušit normy práva EU pro jejich nesoulad s ústavním 

pořádkem ČR. Přezkum ústavnosti normy práva EU může vyústit pouze v to, že ji ÚS 

označí jako v ČR neaplikovatelnou (a nikoliv neplatnou), neboť odporuje materiálnímu 

ohnisku Ústavy. 

Podle nálezu o cukerných kvótách tedy přezkoumává ÚS sekundární normy 

pouze z hlediska materiálního ohniska Ústavy, u nichž vychází z presumpce 

slučitelnosti práva EU a ústavního pořádku.241 Toto omezení přezkumu vychází z faktu, 

že ÚS uznává zásadní přednostní aplikaci práva EU, která má své hranice pouze v 

materiálním ohnisku Ústavy (podle „Cukerných kvót“ i „EZR“).  

Případný nesoulad ústavního pořádku a práva EU je třeba odstraňovat 

přednostně eurokonformním výkladem, neboť tuto povinnost zakládá čl. 1 odst. 2 

Ústavy ukládající ČR dodržovat povinnosti vyplývající pro ní z mezinárodněprávních 

závazků. Pokud není eurokonformní výklad pro jasný rozpor použitelný, je možné 

nesoulad odstraňovat nikoliv pouze přednostní aplikací norem práva evropského, ale i 

cestou ústavních změn  (podle nálezu „EZR“). 
                                                 
240 Při předběžném přezkumu primárního práva (Lisabonská smlouva) Ústavní soud používá jako 
referenční kritérium ústavní pořádek jako celek, nejen jeho formální a materiální ohnisko (čl. 1 odst. 1 a 9 
odst. 2 Ústavy) – k tomu viz body 88-94 nálezu „Lisabon I“ 
241 Odst. 94 „Lisabon I“. 
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Jak ale rozpoznat nutnost změn ústavního pořádku, když referenčním kritériem 

přezkumu má být zejména materiální ohnisko Ústavy, které je nezměnitelné? Podle ÚS 

je tedy třeba, aby byla nutnost změn ústavního pořádku pro ústavodárce zjistitelná, aby 

měl Ústavní soud možnost přezkoumávat ustanovení evropského práva z hlediska jejich 

souladu s ústavním pořádkem jako celkem, nikoliv pouze s jeho materiálním 

ohniskem.242 V tomto spatřuji mírnou nekonzistentnost nálezů Ústavního soudu.  

Za odpověď na otázky rozsahu přezkumu norem práva EU tedy považují tento 

výrok ÚS: „Ústavní soud sice považuje (a chce považovat i v budoucnu u přezkumu 

eventuálních ústavních stížností) za referenční hledisko zejména materiální (tvrdé) 

jádro Ústavy, leč to nemůže možnost, že bude přihlédnuto k ústavnímu pořádku celému, 

zcela vyloučit."243 

 Pro úplnost dodávám, že tato úvaha se netýká předběžného posuzování  

ústavnosti primárního práva. V tomto případě se jedná o předběžný přezkum 

mezinárodních smluv a referenčním hlediskem je Ústavnímu soudu celý ústavní 

pořádek, jak vyvodil v nálezu Lisabon I. V případě kolize je právě předběžný přezkum 

mezinárodní smlouvy ideální příležitostí pro upozorněni na nutnost změny ústavního 

pořádku, neboť tato smlouva ještě v době přezkumu není závazná. Takováto novelizace 

může zabránit budoucímu konfliktu při aplikaci evropské normy, který by byl při 

nemožnosti eurokonformního výkladu nutně vyřešen na základě přednosti práva EU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
242 Odst. 94 „Lisabon I“ 
243 Odst. 111 „Lisabon I“ 
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6. Závěr 

 

 Princip přednosti komunitárního práva byl poprvé formulován Evropským 

soudním dvorem v rozsudku Costa v. E.N.E.L. z roku 1964, kdy ESD stanovil povinnost 

soudců členských států aplikovat komunitární normy i v případě jejich rozporu 

s vnitrostátním předpisem. V roce 1970 ve věci Internationale Handelsgesellschaft 

rozšířil ESD platnost této zásady i na ústavní normy členských států ES a později 

potvrdil aplikační přednost práva ES i ve vztahu k později přijatému vnitrostátnímu 

předpisu (Simmnethal, 1977). 

 K zdůvodnění této své doktríny použil ESD několik argumentů. Prvním z nich 

je, že bezprostřední použitelnost a přímý účinek norem komunitárního práva by byly 

bez užitku, pokud by toto práva mohlo být popřeno právem národním. Dalším 

argumentem ESD je potřeba zabezpečit jednotu komunitárního práva a jeho jednotnou 

aplikaci ve všech členských státech EU. Tato povinnost členských států vyplývá 

z principu loajality formulovaného v čl. 10 SES (dnešní čl. 4 odst. 3 SEU). Pokud by 

byla vykonatelnost komunitárního práva v jednotlivých členských státech odlišná, došlo 

by tím k ohrožení základních cílů Unie. ESD rovněž argumentuje tím, že podpisem 

zakládajících smluv došlo k trvalému a nezvratnému přesunu pravomocí členských států 

na orgány EU, čímž byla trvale omezena suverenita těchto států. Při neexistenci 

přednosti komunitárního práva by byl tento přesun narušen a tím by došlo k ohrožení 

samotných právních základů  Unie. Podle ESD Smlouva o založení ES vytvořila vlastní 

právní systém, který se stal součástí jednotlivých národních právních řádů a jehož 

ustanovení jsou soudy členských států povinny aplikovat. Komunitární právo 

vycházející ze zakládajících smluv ES (EU) si svoje vnitrostátní účinky určuje samo 

tak, jak jej vykládá a svou judikaturou dotváří ESD. 

 Většina ústavních soudů členských států ale nepřijala nepodmíněný monistický 

pohled ESD na přednost evropského práva. Postupně byl princip přednosti práva EU 

před národními zákony uznán všemi členskými státy, a to na základě novelizace 

ústavních norem nebo rozhodovací praxe ústavních a nejvyšších soudů. Problémem se 

ale stalo především uznání působnosti zásady přednosti i na ústavní normy členských 

států. Většina členských států EU totiž odmítá bezpodmínečnou přednost práva EU před 

svou ústavou, což se vztahuje zejména na ustanovení o základních lidských právech a 

základních principech demokratického právního státu.  Takovýto postoj, podobně jako 
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další státy EU, zaujal ve svých rozhodnutích Solange I a II a Maastricht-Urteil  

Spolkový ústavní soud. Těmito výhradami k zásadě přednosti tak jak ji formuluje 

Evropský soudní dvůr se nechal inspirovat také Ústavní soud ČR při vytváření vlastní 

doktríny vztahu evropského a českého práva.  

 Tuto doktrínu ÚS formuloval ve svých „evropských“ nálezech sp. zn. Pl. ÚS 

50/04 (cukerné kvóty), Pl. ÚS 66/04 (Evropský zatýkací rozkaz), Pl. ÚS 19/08 

(Lisabonská smlouva I) a Pl. ÚS 29/09 (Lisabonská smlouva II). Klíčový význam pro 

vztah práva ES/EU a právního řádu ČR má podle ÚS článek 10a Ústavy, který působí 

obousměrně. Na jeho základě došlo k přenosu pravomocí na orgány EU a tedy omezení 

suverenity České republiky, což s sebou logicky přineslo určité omezení pravomocí 

orgánů ČR. Tím přišly členské státy o možnost určovat vnitrostátní účinky evropského 

práva. Obousměrnost čl. 10a tedy spočívá na jednu stranu v přenosu pravomocí na 

orgány EU a na stranu druhou v otevření právního řádu ČR pro působení evropského 

práva. Z tohoto je možné odvodit přednost práva EU, a to nejen před zákony, ale i před 

ústavními normami.  

 Ústavní soud ale přenos pravomocí na EU a s ním související přednost práva EU 

neuznal bezpodmínečně. Ve svém nálezu o cukerných kvótách mluví o podmíněném 

propůjčení pravomocí, které bude trvat tak dlouho, dokud budou tyto pravomoci 

vykonávány orgány EU způsobem slučitelným s uchováním základů státní suverenity 

ČR a způsobem neohrožujícím samotnou podstatu demokratického právního státu. 

Pokud by k takovémuto s ústavou neslučitelnému výkonu pravomocí došlo, orgány ČR 

by musely opět převzít výkon pravomocí propůjčených orgánům EU. Ústavní soud 

zároveň považuje takovouto situaci za výjimečnou a velice nepravděpodobnou. 

Orgánem oprávněným posuzovat plnění těchto podmínek je Ústavní soud jako ochránce 

ústavnosti (čl. 83 Ústavy).  

 Z výše uvedeného vyplývá, že předpisy či akty Unie, které ohrožují podstatné 

náležitosti demokratického právního řádu nebo jsou neslučitelné s uchováním základů 

státní suverenity ČR, považuje ÚS za protiústavní a nepřiznává jim aplikační přednost v 

právním řádu ČR.  

 Ve věci Lisabonské smlouvy Ústavní soud poprvé posuzoval ústavnost 

primárního  práva EU, na rozdíl od svých předchozích nálezů, kde se jednalo o normy 

sekundárního práva.  

K problematice ztráty suverenity ČR Ústavní soud uvedl, že považuje 

Evropskou unii za entitu sui generis, která je těžko zařaditelná do klasických kategorií 
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státního zřízení a která je založena na principu sdílené suverenity mezi ní a členskými 

státy. Přitom přenos určitých kompetencí státu, na základě  svobodné vůle suveréna není 

pojmovým oslabením svrchovanosti, ale může naopak ve svých důsledcích znamenat 

její posílení ve společném postupu integrovaného celku. Důležité je, že výkon těchto 

pravomocí probíhá za účasti suveréna předem dohodnutým, kontrolovaným způsobem. 

Tento přenos a výkon pravomocí je omezen pouze formálním a materiálním 

jádrem Ústavy, tedy samotnou podstatou státní svrchovanosti ČR (čl. 1. odst. 1 Ústavy) 

a podstatnými náležitostmi demokratického právního státu (čl. 9. odst. 2). Přesné 

vymezení limitu možného přenosu pravomocí nutného pro uchování suverenity ČR 

považuje ÚS za otázku především politickou, a proto její definování přenechal 

ústavodárci. I zde si ale ÚS ponechal možnost zasáhnout jako ultima ratio v případě, že 

byla míra uvážení jednoznačně překročena. Obdobně ve svém nálezu Lisabon II odmítl 

přesnou definici materiálního jádra Ústavy, které nesmí být výkonem pravomocí EU 

porušeno. 

Podstatným argumentem potvrzujícím trvající suverenitu členských států je 

rovněž jeho možnost z EU vystoupit podle postupu stanoveného v čl. 50 Smlouvy o EU. 

Toto explicitní zakotvení možnosti vystoupení z EU v textu LS je podle ÚS nesporným 

potvrzením zásady „States are the Masters of the Treaty“ a trvající svrchovanosti 

členských států.  

Velice významný je rovněž argument, že legislativní kompetenční kompetence, 

tedy oprávnění měnit základní předpisy, zůstává členským státům. Protože EU disponuje 

pouze jí výslovně svěřenými pravomocemi a nemůže sama zakládat pravomoci nové, 

nemá tedy tuto kompetenční kompetencí. Proto nemůže být považována za federální 

stát.  

  

 Závěrem bych shrnul, že Ústavní soud ve své judikatuře zaujal proevropský 

postoj, například ve srovnání se Spolkovým ústavním soudem mnohdy až příliš 

“eurooptimicticky“. Ústavní soud považuje právní řád EU a právní řád ČR za dva 

relativně autonomní právní systémy, přičemž Ústava zůstává nadále základním 

zákonem republiky.  Zároveň umožnil ÚS autonomní působení práva EU v právním 

řádu ČR a přijal princip přednosti evropského práva, avšak ponechal si určitou výhradu.  

 Je nepochybné, že ÚS od svého prvního „evropského“ nálezu ve věci cukerných 

kvót značně pokročil ve formulování doktríny vztahu právního řádu ČR k právu EU. Na 

rozdíl od starých členských států neměl možnost dlouhodobým vývojem na jednotlivých 
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případech postupně formulovat svou doktrínu, ale učinil tak v poměrně krátkém 

časovém horizontu. Do budoucna se tak jistě dočkáme dalšího vývoje a zpřesňování této 

doktríny. 

 Přitom by měl ÚS vycházet z toho, že evropské právo je integrální součástí 

českého právního řádu a nikoliv právem cizím, nadřazeným právnímu řádu ČR. Jak píše 

J. Zemánek, „evropské právo není v právním prostoru České republiky právem cizím, 

jež by bylo jen v konkurenčním, vzájemně se vylučujícím, exkluzivním poměru k právu 

domácímu, ani právem hierarchicky (vztahově, z hlediska právní síly) nadřazeným. 

Aplikační přednost evropského komunitárního práva nepředstavuje pravý kolizní 

princip.(…) Nejedná se totiž o přednost „před“, ale o přednost „v“ právním řádu 

domácím, jehož je komunitární právo nedílnou a přitom svébytnou součástí.244 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
244 Zemánek, Jiří. Evropskoprávní meze přezkumu ústavnosti transpozice rámcového rozhodnutí o 
eurozatykači, Právní rozhledy, roč. 2006, č. 3, str. 90-95, část II. 
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7. Summary 

 
  
 The topic of this thesis is The Principle of EC Law Supremacy and the Attitude 

of Czech Constitutional Court. The first part of the thesis is focused on the principle of 

supremacy of the European Community law as it was laid down by decisions of the 

European Court of Justice in the 1960s and 1970s. I examine the ECJ’s well-known 

decisions Flaminio Costa v. E.N.E.L. (C-6/64), Internationale Handelsgesellschaft (C-

11/70) and Simmenthal (C-106/77). In these cases, the ECJ developed the doctrine of 

EC law supremacy over national law. The Court declared that EC law is a “new legal 

order” (by which it meant it was not orthodox public international law) and that it 

overrides national law in case of conflict (it is supreme) and that it creates rights that are 

capable of vindication before national courts in the Member States, that means it is 

directly effective. 

 The next part of the thesis briefly describes the attitude of Members States. 

National courts do mostly apply Community law in the way instructed by the Court. 

Nevertheless, they have not accepted the supremacy unconditionally; most of them 

recognize their own constitutions as the supreme sources of law that cannot be 

overridden. The thesis demonstrates the reservations to principle of EC law supremacy 

on the attitude of France and Federal Republic of Germany (cases Solange I and II, 

Maastricht Judgment). Especially the doctrine of the German Federal Constitutional 

Court, which recognizes the supremacy as long as the fundamental rights protection in 

the EU is at the same level as the one accorded by German Fundamental Law, is very 

similar to the attitude of the Czech Constitutional Court.  

 The fundamental part of this thesis explores judgments of the Czech 

Constitutional Court dealing with relationship of the EU law and legal order of the 

Czech Republic. In the cases Pl. ÚS 50/04 (sugar quotas), Pl. ÚS 66/04 (European 

Arrest Warrant), Pl. ÚS 19/08 (Lisbon Treaty I), and  Pl. ÚS 29/09 (Lisbon Treaty II)  

the Constitutional Court accepted the supremacy of EC law as it was constituted by ECJ 

judgments. However, the transfer of powers to EU bodies as well as the EC law 

supremacy has not been recognized without certain reservations. If the exercise of 

powers by EU bodies were ultra vires, the Czech bodies would take over their powers 

again. Such a situation would come into being, if the exercise of powers by EU bodies 

was threatening basic principles of the democratic state and the rule of law or was 
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conflicting with preserving of grounds of the state sovereignty. Any EU rule that would 

threaten these basic democratic values cannot enjoy the supremacy over the Czech legal 

order.  

 In the Lisbon Treaty judgements, the Constitutional Court dealt for the first time 

with the constitutional review of the EU’s primary law document. The major issue of 

the petition was the scale of powers transferred to the EU and its impact on the 

sovereignty of the Czech Republic. The Court ruled that the Lisbon Treaty is compatible 

with the Czech constitutional order, and formulated some situations, which would be 

considered unconstitutional may they come into being. Such situation would occur, if 

the EU could continue to change its powers at will, and independently of its members, 

that is if a constitutional competence (competence-competence) were transferred to it. 

Such a development would be in breach of the Art. 1 par. 1 and Art. 10a of the 

Constitution.  

The court dealt with the the issue of the transfer of powers and interconnected 

limitation or even threating of the state sovereingity. According to the Court, the setting 

of the limits to the transfer of powers should be specified by the Parliament. This issue 

is much more of a political nature and politicians should not give up their responisbility 

by transfering it to the Constitutional Court.  

 The Constitutional Court ruled that that the transfer of powers is limited by the 

essential requirements of a sovereign, democratic state governed by the rule of law. The 

transfer of certain competences of the sovereign state, which arise from its free will and 

will be exercised on the supranational level with the sovereign’s participation, is not a 

weakening of the sovereignty of a state. On the contrary, it can lead to strengthening it 

within the joint actions of an integrated whole. The EU’s integration process is not 

taking place in a radical manner that would generally mean the “loss” of national 

sovereignty; rather, it is an evolutionary process and, among other things, a reaction to 

the increasing globalization in the world. 

 The Constitutional Court confirmed its attitude towards the supremacy of the 

EU law. It ruled that in the event of a clear conflict between the domestic constitution, 

especially its material core (Art. 9 par. 2 and 3 of the Constitution) and EU law that can 

not be healed by a reasonable interpretation, the constitutional order of the Czech 

Republic, especially its material core, must take precedence. 

Compared to the doctrine of German Federal Constitutional Court, the attitude of 

the Czech Constitutional Court can be summarized as pro-European. It has recognized 
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the new legal situation arising from the Czech Republic membership in the EU and 

opened the Czech legal order for the application of the EU law. Since its first 

“European” judgement of “sugar quotas”, the Court established its own doctrine of the 

relationship between the EU law and the Czech legal order, however inspired above all 

by its German counterpart. Nevertheless, the period of time for creating a consistent 

doctrine has been too short compared to the old member states. Therefore another 

Court’s judgements which will continue to specify the doctrine can be expected in the 

future. 
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9. Přílohy 
 

(tučné zvýraznění textu - autor DP) 
 
Příloha č. 1 
 
Judgment of the Court of 15 July 1964. (vybraná část) 
Flaminio Costa v E.N.E.L.  
Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di Milano - Italy.  
Case 6/64. 
  European Court reports  
  French edition Page 01141  
  Dutch edition Page 01203  
  German edition Page 01253  
  Italian edition Page 01129  
  English special edition Page 00585  
  Danish special edition Page 00531  
  Greek special edition Page 01191  
  Portuguese special edition Page 00549  
  Spanish special edition Page 00099  
  Swedish special edition Page 00211  
  Finnish special edition Page 00211  
 
(…) 
Summary 
 
1 . IN THE CONTEXT OF REQUESTS FOR PRELIMINARY RULINGS, THE COURT HAS NO JURISDICTION 
EITHER TO APPLY THE TREATY TO A SPECIFIC CASE OR TO DECIDE UPON THE VALIDITY OF A 
PROVISION OF DOMESTIC LAW IN RELATION TO THE TREATY, AS IT WOULD BE POSSIBLE FOR IT 
TO DO UNDER ARTICLE 169 . NEVERTHELESS, THE COURT HAS POWER TO EXTRACT FROM A 
QUESTION IMPERFECTLY FORMULATED BY THE NATIONAL COURT THOSE QUESTIONS WHICH 
ALONE PERTAIN TO THE INTERPRETATION OF THE TREATY . 
 
2 . ARTICLE 177 IS BASED UPON A CLEAR SEPARATION OF FUNCTIONS BETWEEN NATIONAL 
COURTS AND THE COURT OF JUSTICE AND CANNOT EMPOWER THE LATTER EITHER TO 
INVESTIGATE THE FACTS OF THE CASE OR TO CRITICIZE THE GROUNDS AND PURPOSE OF THE 
REQUEST FOR INTERPRETATION . 
 
3 . BY CONTRAST WITH ORDINARY INTERNATIONAL TREATIES, THE EEC TREATY HAS 
CREATED ITS OWN LEGAL SYSTEM WHICH, ON THE ENTRY INTO FORCE OF TH E TREATY, 
BECAME AN INTEGRAL PART OF THE LEGAL SYSTEMS OF THE MEMBER STATES AND  WHICH 
THEIR COURTS ARE BOUND TO APPLY . 
 
BY CREATING A COMMUNITY OF UNLIMITED DURATION, HAVING ITS O WN INSTITUTIONS, ITS 
OWN PERSONALITY, ITS OWN LEGAL CAPACITY AND CAPACITY OF REPRES ENTATION ON 
THE INTERNATIONAL PLANE AND, MORE PARTICULARLY, REAL POWERS STEMMING  FROM A 
LIMITATION OF SOVEREIGNTY OR A TRANSFER OF POWERS FROM THE STA TES TO THE 
COMMUNITY, THE MEMBER STATES HAVE LIMITED THEIR SOVEREIGN RIGHTS A ND HAVE 
THUS CREATED A BODY OF LAW  WHICH BINDS BOTH THEIR NATIONALS AND THEMSELVES . 
 
THE INTEGRATION INTO THE LAWS OF EACH MEMBER STATE OF PROVISIONS  WHICH 
DERIVE FROM THE COMMUNITY AND MORE GENERALLY THE TERMS AND THE SPIR IT OF 
THE TREATY, MAKE IT IMPOSSIBLE FOR THE STATES, AS A COROLLARY, TO A CCORD 
PRECEDENCE TO A UNILATERAL AND SUBSEQUENT MEASURE OVER A LEGAL SYSTEM  
ACCEPTED BY THEM ON A BASIS OF RECIPROCITY . SUCH A MEASUR E CANNOT THEREFORE 
BE INCONSISTENT WITH THAT LEGAL SYSTEM . THE LAW STEMMING FROM THE TREA TY, AN 
INDEPENDENT SOURCE OF LAW, COULD NOT BECAUSE OF ITS SPECIAL AN D ORIGINAL 
NATURE, BE OVERRIDDEN BY DOMESTIC LEGAL PROVISIONS, HOWEVER F RAMED, WITHOUT 
BEING DEPRIVED OF ITS CHARACTER AS COMMUNITY LAW AND WITHO UT THE LEGAL BASIS 
OF THE COMMUNITY ITSELF BEING CALLED INTO QUESTION . 
 
THE TRANSFER BY THE STATES FROM THEIR DOMESTIC LEGAL SYSTEM TO THE 
COMMUNITY LEGAL SYSTEM OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS ARISING U NDER THE 
TREATY CARRIES WITH IT A PERMANENT LIMITATION OF THEIR SOVEREIGN RI GHTS . 
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4 . THE COMMISSION HAS THE DUTY OF SEEING THAT THE MEMBER STATES RESPECT THOSE 
OBLIGATIONS WHICH HAVE BEEN IMPOSED UPON THEM BY THE TREATY AND WHICH BIND THEM 
AS STATES WITHOUT CREATING INDIVIDUAL RIGHTS, BUT THIS OBLIGATION ON THE PART OF 
THE COMMISSION DOES NOT GIVE INDIVIDUALS THE RIGHT TO ALLEGE, IN COMMUNITY LAW OR 
UNDER ARTICLE 177, EITHER FAILURE BY THE STATE CONCERNED TO FULFIL ANY OF ITS 
OBLIGATIONS OR BREACH OF DUTY ON THE PART OF THE COMMISSION . 
 
5 . ARTICLE 102 OF THE EEC TREATY CONTAINS NO PROVISIONS WHICH ARE CAPABLE OF 
CREATING INDIVIDUAL RIGHTS WHICH NATIONAL COURTS MUST PROTECT . 
 
6 . ARTICLE 93 OF THE EEC TREATY CONTAINS NO PROVISIONS WHICH ARE CAPABLE OF 
CREATING INDIVIDUAL RIGHTS WHICH NATIONAL COURTS MUST PROTECT . 
 
7 . A MEMBER STATE'S OBLIGATION UNDER THE EEC TREATY, WHICH IS NEITHER SUBJECT TO 
ANY CONDITIONS NOR, AS REGARDS ITS EXECUTION OR EFFECT, TO THE ADOPTION OF ANY 
MEASURE EITHER BY THE STATES OR BY THE COMMISSION, IS LEGALLY COMPLETE AND 
CONSEQUENTLY CAPABLE OF PRODUCING DIRECT EFFECTS ON THE RELATIONS BETWEEN 
MEMBER STATES AND INDIVIDUALS . SUCH AN OBLIGATION BECOMES AN INTEGRAL PART OF 
THE LEGAL SYSTEM OF THE MEMBER STATES, AND THUS FORMS PART OF THEIR OWN LAW, AND 
DIRECTLY CONCERNS THEIR NATIONALS IN WHOSE FAVOUR IT HAS CREATED INDIVIDUAL 
RIGHTS WHICH NATIONAL COURTS MUST PROTECT . 
 
8 . ARTICLE 53 OF THE EEC TREATY CONSTITUTES A COMMUNITY RULE CAPABLE OF CREATING 
INDIVIDUAL RIGHTS WHICH NATIONAL COURTS MUST PROTECT . 
 
9 . ARTICLE 53 OF THE EEC TREATY IS SATISFIED SO LONG AS NO NEW MEASURE SUBJECTS THE 
ESTABLISHMENT OF NATIONALS OF OTHER MEMBER STATES TO MORE SEVERE RULES THAN 
THOSE PRESCRIBED FOR NATIONALS OF THE COUNTRY OF ESTABLISHMENT, WHATEVER THE 
LEGAL SYSTEM GOVERNING THE UNDERTAKINGS . 
 
10 . ARTICLE 37 ( 2 ) OF THE EEC TREATY CONSTITUTES IN ALL ITS PROVISIONS A RULE OF 
COMMUNITY LAW CAPABLE OF CREATING INDIVIDUAL RIGHTS WHICH NATIONAL COURTS MUST 
PROTECT . 
 
11 . THE PROVISIONS OF ARTICLE 37 ( 2 ) OF THE EEC TREATY HAVE AS THEIR OBJECT THE 
PROHIBITION OF ANY NEW MEASURE CONTRARY TO THE PRINCIPLES OF ARTICLE 37 ( 1 ), THAT IS 
ANY MEASURE HAVING AS ITS OBJECT OR EFFECT A NEW DISCRIMINATION BETWEEN NATIONALS 
OF MEMBER STATES REGARDING THE CONDITIONS IN WHICH GOODS ARE PROCURED AND 
MARKETED, BY MEANS OF MONOPOLIES OR BODIES WICH MUST, FIRST, HAVE AS THEIR OBJECT 
TRANSACTIONS REGARDING A COMMERCIAL PRODUCT CAPABLE OF BEING THE SUBJECT OF 
COMPETITION AND TRADE BETWEEN MEMBER STATES, AND SECONDLY MUST PLAY AN 
EFFECTIVE PART IN SUCH TRADE . 
 
IT IS A MATTER FOR THE COURT DEALING WITH THE MAIN ACTION TO ASSESS IN EACH CASE 
WHETHER THE ECONOMIC ACTIVITY UNDER REVIEW RELATES TO SUCH A PRODUCT WHICH, BY 
VIRTUE OF ITS NATURE AND THE TECHNICAL OR INTERNATIONAL CONDITIONS TO WHICH IT IS 
SUBJECT, IS CAPABLE OF PLAYING SUCH A PART IN IMPORTS OR EXPORTS BETWEEN NATIONALS 
OF THE MEMBER STATES . 

 
(…) 
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Příloha č. 2 
 

 

 
(…) 
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Příloha č. 3 
 
Nařízení Komise (ES) č. 1609/2005, 
 
ze dne 30. září 2005, 
kterým se pro hospodářský rok 2005/06 snižuje v odvětví cukru zaručené množství v rámci produkčních kvót 
a předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií v rámci preferenčních dovozů 
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], 
a zejména na čl. 10 odst. 6 a čl. 39 odst. 6 uvedeného nařízení, 
vzhledem k těmto důvodům: 
 
(1) Ustanovení čl. 10 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že zaručené množství v rámci produkčních kvót 
je třeba do 1. října každého hospodářského roku snížit, jestliže prognózy pro dotyčný rok ukáží, že zůstatek 
exportovatelný s náhradou je vyšší než maximální množství stanovené v zemědělské dohodě uzavřené podle čl. 300 
odst. 2 Smlouvy. 
(2) Prognózy pro hospodářský rok 2005/06 ukazují, že exportovatelný zůstatek je vyšší než maximální množství 
stanovené v zemědělské dohodě. Je proto nezbytné stanovit celkové snížení zaručeného množství a rozdělit jej mezi 
cukr, isoglukózu a inulinový sirup na jedné straně a dotyčné produkční oblasti na straně druhé, pomocí příslušných 
koeficientů stanovených v čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001. 
(3) V souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1260/2001 pak každý členský stát přidělí část rozdílu, která na něj 
připadá, jednotlivým výrobním podnikům usazeným na jeho území na základě poměru mezi jejich kvótami A a B pro 
daný produkt a základního množství A a základního množství B členského státu pro daný produkt. 
(4) Ustanovení čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že snížení zaručeného množství vede ke snížení 
předpokládaných maximálních požadavků na dodávku surového cukru rafineriím Společenství pro dotyčný 
hospodářský rok. Proto je nezbytné stanovit odpovídající snížení těchto požadavků a rozdělit toto snížení mezi 
dotyčné členské státy. 
(5) Je třeba stanovit lhůty, během nichž musí členské státy stanovit, jaká část snížení se použije pro každý podnik 
usazený na jejich území. 
(6) Vzhledem ke lhůtě, kterou ukládá nařízení (ES) č. 1260/2001, musí toto nařízení vstoupit v platnost dnem 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 
(7) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou, 
 
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 
Článek 1 
1. Podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 se zaručené množství v rámci produkčních kvót pro hospodářský 
rok 2005/06 snižuje o 1891747,7 tun cukru vyjádřeného v bílém cukru. 
2. Snížení uvedené v odstavci 1 a základní množství, která po snížení slouží k přidělení produkčních kvót výrobním 
podnikům pro hospodářský rok 2005/06, jsou uvedena v části A přílohy a jsou rozdělena podle jednotlivých produktů 
a regionů. 
3. Členské státy stanoví nejpozději do 1. listopadu 2005 každému výrobnímu podniku, kterému byla pro 
hospodářský rok 2005/06 přidělena produkční kvóta, část snížení, které na něj připadá, a současně jeho kvóty 
A a B upravené na základě uvedeného snížení. 
Článek 2 
1. Podle čl. 39 odst. 5 nařízení (ES) č. 1260/2001 se předpokládané maximální požadavky na dodávky rafineriím 
Společenství pro hospodářský rok 2005/06 snižují o 14676 tun cukru vyjádřeného v bílém cukru. 
2. Snížení uvedené v odstavci 1 se rozdělí mezi dotyčné členské státy v souladu s částí B přílohy. 
Článek 3 
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 
V Bruselu dne 30. září 2005. 
Za Komisi 
Mariann Fischer Boel 
členka Komise 
[1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 
10.1.2004, s. 16). 
 
(…) 
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Příloha č. 4 
 
Vybrané části odůvodnění nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 50/04 (Cukerné kvóty) 
 
 Obecně platí, že tam, kde komunitární legislativa ponecha la ur čité v ěci 
v kompetenci členských stát ů (tj. tam, kde neexistuje výslovná úprava v 
komunitárním právu) nebo tyto v ěci zp ětn ě výslovn ě delegovala na členské 
státy, je v ěcí členských stát ů, aby p řijaly a aplikovaly vlastní legislativu. 
Přesto nelze tvrdit, že v t ěchto oblastech komunitární právo nikterak 
nepůsobí. Naopak i v t ěchto p řípadech, kdy členské státy vlastními právními 
nástroji implementují část komunitární politiky, je diskrece ze strany 
členských stát ů limitována p řeklenujícími obecnými principy komunitárního 
práva, do nichž se řadí i ochrana základních práv. Protože jde o vnitro státní 
právní úpravu, musí být taková právní úprava konfor mní i s českým ústavním 
pořádkem. 
 A č tedy referen čním rámcem p řezkumu Ústavním soudem z ůstávají i po 1. 5. 
2004 normy ústavního po řádku ČR, nem ůže Ústavní soud zcela p řehlížet dopad 
komunitárního práva na tvorbu, aplikaci a interpret aci vnitrostátního práva, a 
to v oblasti právní úpravy, jejíž vznik, p ůsobení a ú čel je bezprost ředně 
navázán na komunitární právo. Jinými slovy, Ústavní  soud v této oblasti 
interpretuje ústavní právo s p řihlédnutím k princip ům plynoucím z práva 
komunitárního. 
 Ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 11/02 (publikovaném pod č. 198/2003 Sb.) 
Ústavní soud formuloval doktrínu kontinuity své vla stní judikatury, kterou 
dovodil z náležitostí demokratického právního státu . Je nepochybné, že 
přistoupením ČR k ES, resp. EU, došlo k zásadní zm ěně uvnit ř českého právního 
řádu, nebo ť tímto okamžikem ČR p řevzala do svého vnitrostátního práva celou 
masu evropského práva. Tedy bezpochyby došlo k onom u posunu právního 
prost ředí, tvo řeného podústavními právními normami, který nutn ě musí 
ovliv ňovat nahlížení celého dosavadního právního řádu, v četn ě ústavních 
princip ů a zásad, to vše ovšem za p ředpokladu, že faktory, jež ovliv ňují 
vnitrostátní právní prost ředí, nejsou samy o sob ě v rozporu s demokratickou 
právní státností, resp. výklad t ěchto faktor ů nesmí vést k ohrožení 
demokratické právní státnosti. Takový posun by byl v rozporu s čl. 9 odst. 2, 
resp. čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR. 
 Sou časný standard ochrany základních práv uvnit ř Spole čenství nezavdává 
podle Ústavního soudu žádné p ří činy se domnívat, že tento standard ochrany 
základních práv skrze uplat ňování princip ů z nich plynoucích, má nižší kvalitu 
než ochrana poskytovaná v ČR, resp. že standard ochrany se výrazn ě liší od 
ochrany doposud poskytované ve vnitrostátním prost ředí Ústavním soudem. 
(…) 
 Vláda p řijetím napadeného ustanovení § 3 na řízení č. 548/2005 Sb., 
kterým se toliko parafrázuje ustanovení čl. 1 odst. 3 na řízení Komise (ES) č. 
1609/2005, nerespektovala skute čnost, že p řistoupením ČR k EU došlo na základ ě 
čl. 10a Ústavy ČR k p řenosu pravomocí vnitrostátních orgán ů na orgány 
nadnárodní. Okamžikem, kdy se stala Smlouva o založ ení ES ve zn ění všech 
jejích revizí a ve zn ění p řístupové smlouvy zaváznou pro ČR, došlo k p řenosu 
t ěch pravomocí vnitrostátních orgán ů, které podle primárního práva ES 
vykonávají orgány ES, na tyto orgány. 
 ČR prop ůj čila tyto pravomoci orgán ům ES. Toto prop ůj čení části pravomocí 
je ovšem podle Ústavního soudu prop ůj čením podmín ěným, nebo ť originálním 
nositelem suverenity a z ní vyplývajících pravomocí  nadále z ůstala ČR, jejíž 
suverenitu konstituuje nadále čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR. Podmín ěnost delegace 
t ěchto pravomocí se podle Ústavního soudu projevuje v e dvou rovinách: v rovin ě 
formální a v rovin ě materiální. První z t ěchto rovin se týká samotných 
mocenských atribut ů státní svrchovanosti, druhá rovina se týká obsahov ých 
komponent výkonu státní moci. Jinak řečeno, delegace části pravomocí 
vnitrostátních orgán ů může trvat potud, pokud tyto pravomoci jsou orgány ES  
vykonávány zp ůsobem slu čitelným s uchováním základ ů státní suverenity ČR a 
způsobem, jenž neohrožuje samotnou podstatu materiální ho právního státu. 
Přitom platí, že k ochran ě ústavnosti je povolán Ústavní soud ( čl. 83 Ústavy 
ČR). Podstatné náležitosti demokratického právního s tátu, ty podle čl. 9 odst. 
2 Ústavy ČR leží dokonce i mimo dispozice samotného ústavodár ce. 
 Bezprost řední použitelnost ve vnitrostátním právu a p řednostní aplikace 
nařízení vyplývá z vlastní dogmatiky komunitárního prá va, tak jak byla v 
minulosti podána v judikatu ře ESD. Pokud členství v ES s sebou nese ur čité 
omezení pravomocí vnitrostátních orgán ů ve prosp ěch komunitárních orgán ů, musí 
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být nutn ě jedním z projev ů takového omezení i omezení volnosti členských stát ů 
ur čovat vnitrostátní ú činky komunitárního práva. Článek 10a Ústavy ČR tak 
vlastn ě p ůsobí obousm ěrn ě: tedy tvo ří normativní základ pro p řenos pravomocí a 
sou časn ě je tím ustanovením Ústavy ČR, které otevírá vnitrostátní právní řád 
pro p ůsobení komunitárního práva v četn ě pravidel týkajících se jeho ú čink ů 
uvnit ř právního řádu. 
 Ústavní soud je toho názoru, že – pokud jde o p ůsobení komunitárního 
práva ve vnitrostátním právu – je t řeba p řijmout takový p řístup, který by 
nekonzervoval ú činky komunitárního práva ve vnitrostátním právním řádu. Takový 
přístup by totiž neodpovídal tomu, že samotná dogmati ka ú čink ů, které 
komunitární akty vyvolávají ve vnitrostátním právu,  prošla a prochází 
dynamickým vývojem. Toto pojetí také nejlépe zajiš ťuje to, co bylo uvedeno 
shora, totiž podmín ěnost p řenosu části pravomocí. 
(…) 
 
 
 
Příloha č. 5 
 
Vybrané části odůvodnění nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 66/04 (EZR) 
 
 Z článku 1 odst. 2 Ústavy ČR, ve spojení s principem spolupráce, 
stanoveným čl. 10 Smlouvy ES, vyplývá ústavní princip, podle n ěhož mají být 
domácí právní p ředpisy, v četn ě ústavy, interpretovány souladn ě s principy 
evropské integrace a spolupráce komunitárních orgán ů a orgán ů členského státu. 
Pokud tedy existuje n ěkolik interpretací Ústavy, jejíž sou částí je Listina 
základních práv a svobod, p ři čemž jen n ěkteré z nich vedou k dosažení závazku, 
který p řevzala Česká republika v souvislosti se svým členstvím v EU, je nutno 
volit výklad, který podporuje realizaci tohoto záva zku, a nikoli výklad, který 
tuto realizaci znemož ňuje. Tyto záv ěry se vztahují i na výklad čl. 14 odst. 4 
Listiny základních práv a svobod. 
(…) 
 19. Argumentem posledním je fakt, že jedním z ústa vních požadavk ů, 
kladených na Českou republiku, je též dodržování závazk ů, které vyplývají z 
mezinárodního práva ( čl. 1 odst. 2 Ústavy). Z článku 2 Aktu o podmínkách 
přistoupení ČR a dalších zemí k Evropské Unii totiž vyplývá, že ode dne 
přistoupení se ustanovení p ůvodních smluv a akt ů, p řijatých orgány 
spole čenství a Evropskou centrální bankou p řede dnem p řistoupení, stávají 
závaznými pro nové členské státy a uplat ňují se za podmínek stanovených v 
uvedených smlouvách a v tomto aktu. Nep řijetím úpravy provád ějící Evropský 
zatýkací rozkaz by byl článek 1 odst. 2 Ústavy porušen. 
 20. Poslanecká sn ěmovna podotkla, že ani v p řípad ě, že by se ukázal 
správným názor navrhovatel ů, že čl. 14 odst. 4 Listiny zakazuje p ředání ob čanů 
ČR jinému členskému státu EU, nebylo by možné u činit záv ěr o protiústavnosti 
napadených ustanovení. V takovém p řípad ě by bylo t řeba řešit kolizi základních 
práv podle čl. 14 odst. 4 Listiny a ústavn ě chrán ěné hodnoty podle čl. 1 odst. 
2 Ústavy jejich vzájemným pom ěřováním, jak to vyplývá z judikatury Ústavního 
soudu (viz nap ř. nález sp. zn. Pl. ÚS 15/96 ze dne 9. října 1996, publikovaný 
ve Sbírce nález ů a usnesení Ústavního soudu, sv. 6, pod č. 99). 
(…) 
 29. Dále poukázal na poslední judikaturu Soudního dvora ES (dále též 
„ESD“) ve v ěci C-105/03 Maria Pupino, ze dne 16. 6. 2005, zejmé na na tam 
stanovenou povinnost interpretovat domácí právo sou ladn ě s rámcovým 
rozhodnutím, vydávaným v rámci unijních závazk ů tzv. III. pilí ře. Judikatu ře 
ESD v oblasti III. pilí ře nutno p řikládat stejné ú činky jako v pilí ři prvním, 
z d ůvod ů prohlášení, které Česká republika u činila p ři p řistupování k EU 
(prohlášení č. 26 ČR k čl. 35 Smlouvy o EU, Záv ěre čný akt ke Smlouv ě o 
přistoupení ČR a dalších zemí k EU, vyhlášeno pod č. 44/2004 Sb. m. s.). Žádné 
základní právo ob čana podle Listiny nem ůže být dot čeno p ředáním do členské 
země EU, nebo ť v t ěchto zemích je zrušen trest smrti, je zaru čeno právo na 
obhajobu a k ochran ě lidských práv váže tyto zem ě též čl. 6 Smlouvy o EU. 
(…) 
II. 
Obsahový soulad napadených ustanovení s ústavním po řádkem 
 52. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavn osti, který 
přezkoumává ústavnost všech akt ů orgán ů ve řejné moci České republiky. V 
principu se tedy jeho pravomoc vztahuje také na české vnitrostátní normy, 
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které ve shod ě s čl. 10a a čl. 1 odst. 2 Ústavy provád ějí závazky České 
republiky v ůči EU. Stejn ě jako u ostatních státních orgán ů došlo, na základ ě 
čl. 10a Ústavy, vstupem České republiky do EU, do jisté míry i k omezení 
pravomoci Ústavního soudu. Vzhledem k doktrín ě ESD o p řednosti komunitárního 
práva m ůže Ústavní soud svou pravomoc, v ůči normám tohoto práva, uplat ňovat 
pouze za ur čitých okolností. Podle ESD v oblastech, které jsou upraveny 
výlu čně komunitárním právem, má toto právo p řednost a nem ůže být pop řeno 
referen čními kritérii národního práva, a to ani na úrovni ú stavní. Podle této 
doktríny tedy Ústavní soud nemá pravomoc rozhodovat  o ústavnosti norem 
evropského práva, a to ani za situace, pokud jsou o bsaženy v právních 
předpisech České republiky. Jeho kompetence posuzovat ústavnost  českých norem 
je tedy, ve stejném smyslu, omezena. 
 53. V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 50/2004, ze dne 8. b řezna 2006, Ústavní soud 
odmítl uznat doktrínu ESD, pokud vyžaduje absolutní  p řednost komunitárního 
práva. Konstatoval, že delegace části pravomocí vnitrostátních orgán ů na 
orgány EU m ůže trvat potud, pokud jsou tyto pravomoci vykonáván y orgány EU 
způsobem slu čitelným se zachováním základ ů státní suverenity ČR a zp ůsobem, 
jenž neohrožuje samotnou podstatu materiálního práv ního státu. Je 
pochopitelné, že pokud k této výjime čné a vysoce nepravd ěpodobné situaci 
nedojde, Ústavní soud, veden shora uvedenou doktrín ou ESD, nebude p řezkoumávat 
individuální normy komunitárního práva z hlediska j ejich souladu s českým 
ústavním po řádkem. V této v ěci ovšem navrhovatelé tvrdili, že p řijetím 
Eurozatyka če práv ě k takovému rozporu s podstatnými náležitostmi 
demokratického právního státu došlo. 
 54. Nicmén ě v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 50/04 Ústavní soud také na stínil 
další výjimky ze stanoviska, že nemá pravomoc p řezkoumávat ústavnost právních 
předpis ů České republiky, p řijatých jako transpozice či implementace 
evropského práva. V situaci, kdy členské státy implementují normy evropského 
práva a tato implementace ponechává členskému státu prostor pro uvážení, pokud 
jde o výb ěr prost ředk ů k uskute čnění cíle, stanoveného normou evropského 
práva, pak členský stát m ůže p řezkoumat výsledek z hlediska souladu s vlastní 
ústavou. Členské státy mají tedy volnost ve výb ěru prost ředk ů, daných 
komunitárním právem, k zajišt ění uvedených cíl ů tak, že vyberou ty prost ředky, 
které jsou v souladu s jejich ústavou a vylou čí ty, které jsou s ústavou v 
konfliktu. Jako d ůsledek této doktríny, vyjád řené v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 
50/04, kde delegace pravomoci nedává členskému státu žádný prostor pro 
uvážení, pokud jde o výb ěr prost ředk ů, tj. tam, kde česká právní úprava 
reflektuje závaznou normu evropského práva, doktrín a p řednosti komunitárního 
práva zásadn ě neumož ňuje Ústavnímu soudu p řezkoumávat takovouto českou normu z 
hlediska konformity s ústavním po řádkem České republiky, ovšem s výjimkou, 
uvedenou v bod ě 53. 
(…) 
 58. A čkoli cit. článek 34 Smlouvy o EU výslovn ě stanoví, že rámcová 
rozhodnutí nemají p římý ú činek, v rozhodnutí ve v ěci Maria Pupino ESD 
konstatoval, že smlouva o EU obsahuje princip loajá lní spolupráce, analogicky 
tomu, který je stanoven v článku 10 Smlouvy o ES. V d ůsledku tohoto principu 
mají rámcová rozhodnutí nep římý ú činek (viz v ěc C-105/03 Maria Pupino ze dne 
16. 6. 2005, odst. 42 – 43, česky na internetové adrese ESD 
http://www.curia.eu.int. To znamená, že národní sou dy jsou povinny „v co 
nejv ětším možném rozsahu vnitrostátní právo vykládat ve sv ětle zn ění a ú čelu 
Rámcového rozhodnutí, aby byl dosažen výsledek, kte rý Rámcové rozhodnutí 
sleduje a dosažen tak soulad s čl. 34 odst. 2 písm. b Smlouvy o EU“ (tamtéž, 
odst. 43). ESD ponechal otev řenou otázku, jakou povinnost mají národní soudy v 
situaci, kdy nemohou vyložit své národní právo v so uladu s rámcovým 
rozhodnutím. Jinými slovy, ESD se nedotkl problému přednosti, tj. zda, jako v 
případ ě komunitárního práva, mají rámcová rozhodnutí p řednost p řed právem 
národním, tedy zda jsou národní soudy povinny odsun out své národní právo na 
vedlejší kolej, je-li v rozporu s rámcovým rozhodnu tím. 
(…) 

59. Sám ESD se tedy nijak nevyslovil, zda princip p řednosti se vztahuje 
i na rámcová rozhodnutí. Ve v ěci M. Pupino se ESD rovn ěž nedotkl takových 
otázek, zda princip p řednosti, který vyložil ve vztahu ke komunitárnímu p rávu, 
se stejným zp ůsobem vztahuje i na unijní právo, zda rámcová rozho dnutí jsou 
svou povahou jen mezivládní, nebo zda p řichází v úvahu n ějaký jiný výklad. Lze 
tedy konstatovat, že judikatura ESD, týkající se p řesné povahy akt ů unijního 
práva, jakými jsou rámcová rozhodnutí, je dosud ve vývoji. 
(…) 
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Příloha č. 6 
 
Vybrané části odůvodnění nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 19/08 (Lisabonská smlouva I) 
 

85. Na druhé stran ě je jisté, že po ratifikaci jakékoli mezinárodní 
smlouvy je Ústavní soud povinen zachovávat zna čnou zdrženlivost a aplikovat (v 
případ ě evropských smluv) pravideln ě princip eurokonformního výkladu. Tento 
princip však nem ůže mít povahu jakési „implicitní euronovely“ Ústavy . V 
případ ě jasného konfliktu mezi domácí Ústavou a evropským právem, který nelze 
zhojit žádnou rozumnou interpretací, musí mít ústav ní po řádek České republiky, 
zejména jeho materiální ohnisko, p řednost. 

(…) 
87 . Ústavní soud proto do svého p řezkumu zahrnul všechna ustanovení 

Lisabonské smlouvy, jejichž soulad s Ústavou navrho vatel kvalifikovaným 
způsobem zpochyb ňuje, nebo ť (v kontextu p ředchozích úvah) je považuje za 
ustanovení normativn ě nová, p řestože lze p řipustit, že mohou, avšak pouze v 
některých svých aspektech, jen replikovat již existuj ící normy evropského 
práva. 

(…) 
93. Jak již Ústavní soud vyslovil výše, v rámci apl ikovaného 

referen čního hlediska, jímž je ústavní po řádek České republiky, jsou to stejn ě 
podstatné náležitosti demokratického právního státu  - jejichž zm ěna je ve 
smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy nep řípustná  - které p ředstavují st ěžejní 
kritérium.  Podrobn ěji vymezený obsah t ěchto podstatných náležitostí 
demokratického právního státu, které mají obvykle p ovahu obecných princip ů, je 
v konkrétních p řípadech práv ě až výsledkem interpretace orgán ů aplikujících 
Ústavu. Ústavní soud České republiky již ve svém historicky prvním nálezu  
konstatoval, že naše Ústava není založena na hodnot ové neutralit ě, není pouhým 
vymezením institucí a proces ů (nález sp. zn. Pl. ÚS 19/93; Sbírka nález ů a 
usnesení Ústavního soudu, svazek 1, nález č. 1, vyhlášen pod č. 14/1994 Sb.); 
tím se p řihlásil k moderní koncepci právního státu, jenž je chápán nikoliv 
jako formální právní stát, ale jako právní stát mat eriální. Vůdčím principem 
je nepochybn ě zásada nezadatelných, nezcizitelných, neproml čitelných a 
nezrušitelných základních práv a svobod jednotlivc ů, rovných v d ůstojnosti a 
právech; k jejich ochran ě je budován systém opírající se o zásady demokracie , 
svrchovanosti lidu, d ělby moci, respektující zejména zmín ěné materiální pojetí 
právního státu.  Tyto zásady nejsou dotknutelné ani formáln ěprávn ě souladn ě 
provedenou zm ěnou Ústavy, protože mnohé z nich jsou zjevn ě p řirozenoprávního 
původu, a stát tedy není jejich poskytovatelem, ale m ůže a musí je - jako 
ústavní stát - pouze zaru čovat a chránit. A čkoliv Ústavní soud již mnohokrát - 
po svém již zmín ěném prvním nálezu v tomto sm ěru - konstatoval nezbytnost 
zvýšenou mírou ochra ňovat principy tvo řící tzv. materiální ohnisko Ústavy, 
jejich konkrétní vý čet není v žádném ústavním ustanovení ani v nálezech  
Ústavního soudu uveden . Ani v tomto řízení však nemá Ústavní soud ambici 
podobný vý čtový judikát nebo katalog vytvá řet; takový pokus by však z řejm ě byl 
namíst ě v p řípad ě, že by Ústavní soud zvolil jako m ěřítko svého p řezkumu pouze 
toto materiální ohnisko, protože pom ěřován není ur čitý omezený problém, ale 
obsáhlý soubor novelizovaného primárního práva EU, a bylo by nutno tedy 
přesn ěji identifikovat, s čím konkrétn ě je tento soubor pom ěřován a s čím 
(tedy se kterými zbývajícími sou částmi ústavního po řádku) již nikoliv. Ze 
shora uvedených d ůvod ů tedy pro ú čely daného řízení vzal Ústavní soud v úvahu 
celý systém českého ústavního po řádku, by ť p ředevším jeho nedotknutelné 
materiální ohnisko, a to konkrétn ě ty jeho články či sou části, které se mohou 
vztahovat k navrhovatelem zpochyb ňovaným ustanovením Lisabonské smlouvy. 
(…) 

97. Z čl. 10a odst. 1 Ústavy plyne, že mezinárodní smlouvo u lze p řenést 
na mezinárodní organizace nikoli pravomoci všechny,  nýbrž jen pravomoci 
některé. Uvedený článek je t řeba interpretovat zejména v souvislosti s 
citovanými čl. 1 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 Ústavy. Přenos pravomocí orgán ů České 
republiky tedy nem ůže jít tak daleko, aby narušil samu podstatu republ iky jako 
svrchovaného a demokratického právního státu založe ného na úct ě práv ům a 
svobodám člov ěka a ob čana a aby založil zm ěnu podstatných náležitostí 
demokratického právního státu. 

(…) 
104. Evropská unie pokro čila zdaleka nejvíce v konceptu sdílené - 

„slité“ - suverenity (pooled sovereignty) a již dne s vytvá ří entitu sui 
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generis, která t ěžko snese za řazení do klasických státov ědných kategorií. Je 
spíše otázkou jazykovou, zda lze proces integrace o zna čovat za „ztrátu“ části 
suverenity, resp. kompetencí, nebo p řiléhav ěji nap ř. za „prop ůj čení, 
postoupení“ části kompetencí suveréna. M ůže se jevit jako paradoxní, že 
klí čovým projevem svrchovanosti státu je i možnost se s vou svrchovaností (její 
částí) dále nakládat, resp. ur čité kompetence do časn ě či trvale postoupit. 

108. Z uvedených úvah lze tedy dovodit, že p řenesení ur čitých kompetencí 
státu, které vyv ěrá ze svobodné v ůle suveréna a bude nadále vykonáváno za jeho 
účasti p ředem dohodnutým, kontrolovaným zp ůsobem, není pojmovým oslabením 
svrchovanosti, ale m ůže naopak ve svých d ůsledcích znamenat její posílení ve 
spole čném postupu integrovaného celku. Integra ční proces EU se ned ěje 
radikálním zp ůsobem, který by obecn ě znamenal „ztrátu“ národní suverenity, 
nýbrž jde o proces evolu ční, a - krom ě jiného - i o reakci na postupující 
globalizaci ve sv ět ě. 

(…) 
109. Ústavní soud dále uvádí, že - co se tý če české Ústavy - lze volit 

jednoduchý jazykový výklad čl. 10a odst. 1 Ústavy, který umož ňuje delegovat 
jen „n ěkteré pravomoci orgán ů České republiky“. Z toho plyne, že Ústava 
interpretovaná jako celek je konzistentní, pokud jd e o vztah článku 10a a čl. 
1 odst. 1: čl. 10a nem ůže být zjevn ě použit k neomezenému p řenosu 
svrchovanosti; jinými slovy, na základ ě článku 10a nelze p řenést - jak již 
bylo uvedeno - takové pravomoci, jejichž p řenesením by byl dot čen čl. 1 odst. 
1 Ústavy v tom smyslu, že by již nebylo možno hovo řit o České republice jako o 
svrchovaném státu. Pojem svrchovanosti interpretovaný ve vzájemné souv islosti 
čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 10a Ústavy tedy jasn ě ukazuje, že existují také 
ur čité limity p řenosu svrchovanosti, jejichž nedodržením by byl již  dot čen jak 
čl. 1 odst. 1, tak čl. 10a Ústavy. Tyto limity by m ěly být ponechány primárn ě 
na specifikaci zákonodárci, protože jde a priori o otázku politickou, která 
poskytuje zákonodárci velké pole uvážení; zásah Úst avního soudu by tu m ěl 
připadat v úvahu jako ultima ratio, tedy v situaci, k dy byla míra uvážení 
jednozna čně p řekro čena a byl dot čen čl. 1 odst. 1 Ústavy, nebo ť došlo k 
přenosu pravomocí nad rámec čl. 10a Ústavy . Obdobný p řístup zvolil i polský 
Ústavní tribunál ve svém rozhodnutí k ústavnosti p řistoupení Polska k EU z 11. 
kv ětna 2005 (viz nález K 18/04, OTK ZU (2005) ser. A, nr. 5, pol. 49). 
(…) 

111. Ústavní soud řadí mezi významná východiska obsahového p řezkumu 
Lisabonské smlouvy i zásadní judikaturu Ústavního s oudu a - jako inspiraci - i 
některá d ůležitá rozhodnutí jiných ústavních soud ů. Tuto judikaturu Ústavní 
soud však nechápe jako dogma; jak již bylo uvedeno,  Ústavní soud sice považuje 
(a chce považovat i v budoucnu u p řezkumu eventuálních ústavních stížností) za 
referen ční hledisko zejména materiální (tvrdé) jádro Ústavy , le č to nem ůže 
možnost, že bude p řihlédnuto k ústavnímu po řádku celému, zcela vylou čit.  

(…) 
132. Jak ostatn ě ve svém návrhu správn ě zd ůraz ňuje i Senát, sama 

Lisabonská smlouva potvrzuje, že legislativní kompe ten ční kompetence, tedy 
oprávn ění m ěnit základní p ředpisy, z ůstává členským stát ům. S tím úzce 
souvisejí pochybnosti Senátu a prezidenta republiky , týkající se charakteru EU 
jako federálního státu, respektive klasifikace prav omocí, která má podle 
Senátu i prezidenta takový stát p řipomínat ; tu lze stru čně dovozovat, že 
jestliže Unie nedisponuje shora zmín ěnou kompeten ční kompetencí, nem ůže být 
pokládána ani za druh federálního státu, ani za zvl áštní entitu, stojící v 
každém ohledu a vždy nad jednotlivými státy. Unie m ůže jednat pouze v rámci 
pravomocí jí výslovn ě sv ěřených členskými státy, které nesmí ani p řekra čovat, 
ani si sama zakládat pravomoci nové.  Samotný článek 5 odst. 2 Smlouvy o EU 
totiž stanoví: „Podle zásady sv ěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích 
pravomocí sv ěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cíl ů 
stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou S mlouvami Unii sv ěřeny, 
náležejí členským stát ům.“ 
(…) 

216. Principy ústavního po řádku v četn ě materiálního ohniska Ústavy 
přitom Ústavní soud vyložil v kontextu Ústavy jako ce lku. P řihlásil se tak 
jednozna čně k ideji evropské odpov ědnosti a sounáležitosti, které vyjád řil 
český ústavodárce. (To u činila i vláda České republiky.) Dosp ěl p řitom mj. k 
názoru, že Lisabonská smlouva nic nem ění na základní koncepci stávající 
evropské integrace a že Unie i po p řípadném vstupu Lisabonské smlouvy v 
platnost z ůstane specifickou organizací mezinárodn ěprávní povahy . Z pohledu 
našeho ústavního práva z ůstává Ústava (a český ústavní po řádek v ůbec) 
základním zákonem státu; pokud jde o český právní řád a o evropské právo, 



 141 

jedná se o relativn ě samostatné a autonomní systémy. Ústavní soud z ůstává 
vrcholným ochráncem české ústavnosti, a to i proti eventuálním exces ům 
unijních orgán ů a evropského práva, což také jasn ě odpovídá na zpochyb ňovanou 
otázku suverenity České republiky ; je-li Ústavní soud vrcholným interpretem 
ústavních p ředpis ů České republiky, které mají na českém území nejvyšší právní 
sílu, je z řejmé, že čl. 1 odst. 1 Ústavy nem ůže být porušen. Pokud by totiž 
evropské orgány vykládaly nebo rozvíjely právo EU t akovým zp ůsobem, který by 
ohrožoval základy materiáln ě chápané ústavnosti a podstatné náležitosti 
demokratického právního státu, které jsou v souladu  s Ústavou České republiky 
chápány jako nedotknutelné ( čl. 9 odst. 2 Ústavy), potom by takové právní akty 
nemohly být v České republice závazné. V souladu s tím hodlá český Ústavní 
soud p řezkoumávat jako ultima ratio i to, zda se právní ak ty evropských orgán ů 
drží v mezích pravomocí, které jim byly poskytnuty.  V tomto sm ěru se tedy 
Ústavní soud v zásad ě ztotožnil s n ěkterými záv ěry Spolkového ústavního soudu, 
vyjád řenými v jeho tzv. Maastrichtském rozhodnutí (srov. výše), podle n ěhož má 
princip v ětšiny dle p říkazu vzájemného ohledu, vyplývajícího z v ěrnosti 
Spole čenství, svoji mez v ústavních principech a elementá rních zájmech 
členských zemí; výkon svrchované moci svazkem stát ů, jímž je Evropská unie, je 
přitom založen na zmocn ění stát ů, které z ůstávají suverénními a které 
prost řednictvím svých vlád pravideln ě jednají v mezistátní oblasti, a tím řídí 
integra ční proces. 

 

 


