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ÚVOD 

Vstup České republiky do Evropské unie se dá bezesporu považovat za jeden 

z nejdůležitějších milníků ve vývoji českého právního řádu. Méně či více významným 

změnám se nevyhnulo žádné důležité právní odvětví, včetně práva ústavního. Proměny 

ústavního práva jsou významnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Většinou sice 

neovlivňují běžný život občanů ČR, jako v jiných odvětvích práva, jejich prostřednictvím je 

však upevňována samotná podstata působení evropského práva na území ČR a účast ČR 

v evropské integraci vůbec. Množství literatury a zapálenost některých účastníků 

akademických debat však svědčí o tom, že jsou proměny ústavního práva mezi českou 

právnickou veřejností důležitým tématem. Literatura v této oblasti je však poměrně roztříštěná 

a povětšinou zaměřená na určité dílčí problémy. Cílem této práce je proto pokusit se shrnout 

některé důležité změny, které nastaly v oblasti ústavněprávní materie v souvislosti se vstupem 

do Evropské unie - ať již před samotným přistoupením, či po něm. Ústavní právo je však obor 

nesmírně široký a změny vyvolané vstupem do EU prostupují téměř celým jeho obsahem. Již 

vzhledem k očekávanému rozsahu není v možnostech diplomové práce postihnout celou 

materii ústavního práva. Tato práce proto bude zaměřena zejména na oblast institucionální, tj. 

změny v postavení a činnosti ústavních orgánů, včetně jejich pravomocí a vztahů mezi sebou 

navzájem. S tím úzce souvisí i problematika působení práva EU v českém právním řádu, jako 

otázka zásahu do postavení orgánů moci zákonodárné. Členské státy jsou doposud vnímány 

jako „mezistupeň“ mezi Evropskou unií a občany. S postupující integrací ale můžeme 

pozorovat posilování přímého vztahu mezi EU a jejími občany i zárodky jakési „evropské 

identity“. Vzhledem k současnému stavu se tato práce zabývá primárně vztahem Evropské 

unie a členských státu. Je ale možné, že za několik let bude spíše než postavení členských 

států významnější otázka postavení jednotlivých občanů v rámci EU. 

Otázky, které si tato práce klade a které se pokusí zodpovědět, zní proto následovně: Jaký 

je vztah ústavního práva členských států a ústavního práva EU (dá-li se o něčem takovém 

vůbec hovořit) ? Jakým způsobem Evropská unie ovlivňuje ústavní právo členských států a 

naopak? Jaké změny v psaných pramenech ústavního práva vyvolal vstup do Evropské unie? 

A jaké další implicitní, tj. nepsané, změny nastaly v ústavním právu? 

Předkládaná práce je strukturována do čtyř kapitol. První kapitola stručně přibližuje 

historii vstupu České republiky do Evropské unie. Druhá kapitola se zabývá povahou 

Evropské unie, problematikou vlivu Evropské unie na právní řád členských států (s důrazem 
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na ústavní právo), jakož i vztahem práva EU a členských států obecně. Třetí a čtvrtá kapitola 

podrobně rozebírají jednotlivé změny, ke kterým došlo v oblasti ústavního práva v souvislosti 

se vstupem do EU, a to jak přímé (tj. v psaných pramenech), tak i nepřímé, plynoucí 

především (ale nejenom) z judikatury. 

Nedávná rozsáhlá revize celého smluvního rámce v podobě Lisabonské smlouvy s sebou 

nevyhnutelně přinesla terminologické a technické (v podobě přečíslování) změny primárního 

práva EU. Vzhledem k tomu, že práce mapuje období jak před těmito změnami, tak po nich, 

je pro přehlednost nutné vysvětlit význam některých pojmů. Pojem „evropské právo“ a „právo 

EU“ jsou používány zaměnitelně ve smyslu zastřešujícího pojmu pro veškeré právo Evropské 

unie. V těch částech práce, které se zabývají obdobím ještě před vstupem Lisabonské smlouvy 

v platnost, je rozlišováno mezi „právem komunitárním“, tj. právo prvního (supranacionálního 

neboli nadnárodního) pilíře, a „právem unijním“, tj. právo zbylých dvou (mezivládních) 

pilířů. Pojem „Evropský soudní dvůr“ (někdy také jen „Soudní dvůr“ nebo ESD) je používán 

pro nejvyšší článek soudní soustavy EU (tedy Soudní dvůr ES, resp. Soudní dvůr EU) bez 

ohledu na změnu v názvu, kterou přinesla Lisabonská smlouva. Číslování jednotlivých 

ustanovení zakládacích smluv je uváděno jak v původním, tak i v revidovaném znění. Právní 

stav textu je aktuální k datu 10. dubna 2011. 
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KAPITOLA 1. VSTUP ČR DO EU 

První vztah mezi Evropskou unií a Českou republikou byl založen Evropskou dohodou 

zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich 

členskými státy na druhé straně (dále jako „Asociační dohoda“), přijatou v roce 1993 

v Lucemburku. Závazky z této dohody vyplývající se týkají především postupného sbližování 

práva. Přestože hlavní cíl Asociační dohody spočíval zejména v podpoře rozvoje 

hospodářských styků a závazky ohledně sbližování práva se netýkaly přímo práva ústavního, 

její obsah se ústavněprávních otázek dotýkal (např. otázky suverenity, vzájemné vztahy 

ústavních orgánů, proces tvorby zákonů atp.).1 V téže době také na svém zasedání v Kodani 

rozhodla Evropská rada, že přidružené země střední a východní Evropy, které o to projeví 

zájem, budou přijaty do Evropské unie, pokud splní požadované ekonomické a politické 

podmínky. Tyto podmínky summit definoval jako tzv. kodaňská kritéria.2 

Poté co Evropská rada na svém jednání v Lucemburku v prosinci 1997 rozhodla 

o oficiálním pozvání jedenácti kandidátských států (včetně ČR) ke vstupu do EU, se v roce 

1998 rozběhla přístupová jednání. Ta se skládala zejména z analytického srovnávání 

legislativy kandidátských zemí s evropským právem, tzv. screeningu. Pro účely tohoto 

screeningu bylo komunitární právo rozděleno do 31 kapitol. Ke každé kapitole předložily své 

stanovisko jak Evropská společenství, tak kandidátské státy.  

Zahájení přístupových jednání u nás následovala tzv. „legislativní smršť“, při které 

Parlament ČR během několika dalších let schválil enormní množství zákonů za účelem 

dokončení harmonizace českého práva s právem evropským. Horečnou činnost vlády a 

Parlamentu vyvolaly zejména ne zcela příznivé hodnotící zprávy Evropské komise, které 

upozorňovaly na pomalé tempo harmonizace v různých oblastech3. V průběhu IV. volebního 

                                                           
1
 RESCHOVÁ, Jana. Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence. Praha: Oeconomica, 2003, 165 s. 

2 European Council. European Comission [online]. 1993 [cit. 2011-04-09]. Conclusions of the Presidency - 
Copenhagen, June 21-22 1993. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/72921_en.pdf>. 
„Členství vyžaduje, aby každý uchazeč: 

1) dosáhl stability svých institucí, jež zajišťují demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a 
respektování a ochranu menšin 

2) vybudoval fungujícího tržní ekonomiku a dokázal zvládnout konkurenční tlaky a síly uvnitř Unie 
3) byl schopen převzít závazky vyplývající z členství, včetně plnění cílů politické, ekonomické a 

měnové unie.“ 
3 Evropská komise. Euroskop [online]. 1999 [cit. 2011-04-09]. Souhrnný dokument: Zpráva o pokroku v 
přístupovém procesu každé z kandidátských zemí. Dostupné z WWW: 
<http://www.euroskop.cz/8651/sekce/hodnotici-zpravy-evropske-komise/>. 
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období tak vláda předložila 426 návrhů zákonů, z čehož 177 bylo označeno jako „EU“.4  Již 

hodnotící zpráva Evropské komise z roku 2000 reagovala pozitivně na zrychlení přijímání 

nezbytné legislativy. Zejména vyzvedla efektivnější dialog Parlamentu s vládou a novou 

možnost schvalování návrhů legislativy se vztahem k právu ES v prvním čtení.  

Přístupová jednání byla úspěšně zakončena na kodaňském zasedání Evropské rady 

v prosinci 2002. V dubnu 2003 byla v Aténách podepsána Smlouva o přistoupení deseti 

nových států včetně České republiky, která vstoupila v platnost 1. května 2004 po své 

ratifikaci všemi členskými i kandidátskými zeměmi.5 Samotná smlouva o přistoupení 

obsahuje pouze tři články. S Aktem o přistoupení, jeho dodatky a protokoly však její obsah 

zabírá kolem 5000 stran. Vlastní smlouva stanoví, že se deset států včetně České republiky 

stává členy Evropské unie a to k 1. květnu 2004 - a k tomuto datu se také stávají smluvními 

stranami všech platných smluv, na nichž je EU založena. Platnost dalších předpisů pro nově 

přistoupivší státy řeší Akt o přistoupení a jeho přílohy - některé se stávají závaznými dnem 

přistoupení, jiné až po splnění určitých podmínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 V průběhu předchozích čtyř let, rozdělených na II. a III. volební období, vláda navrhla celkem 113 zákonů. 
SYLLOVÁ, Jindřiška, et al. Parlament České republiky. Praha: Linde, 2008. 477 s. 
5 Evropská komise : Evropská unie v České republice [online]. Poslední aktualizace: 30/10/2010 [cit. 2011-04-
02]. Historie vstupu ČR do EU. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm#pristupova>. 
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KAPITOLA 2. KONSTITUCIONALIZACE ES/EU A EVROPEIZACE 

PRÁVA ČLENSKÝCH STÁTŮ 

 

2.1. Od mezinárodní organizace k ústavnímu svazku 

Jaká je vlastně povaha Evropské unie a proč by měla mít (a má) vliv na ústavní právo 

svých členských států, když účast ve většině6 jiných mezinárodních subjektů změny 

v ústavním právu nepůsobí? Původní Evropská společenství se zrodila v 50. letech jako 

„systém smluv zakládajících funkční vztahy mezi různými státy západní Evropy“7. Z původní 

mezinárodní/mezivládní organizace se však během krátké doby vyvinula v organizaci 

nadnárodní, neboli „supranacionální“. Ze tří zakládacích smluv vznikl komunitární právní 

systém s autonomním právním řádem. Evropský soudní dvůr pak označil v roce 1986 

zakládající smlouvy jako „ústavní chartu Společenství“.8 Z politologického hlediska se 

v Evropské unii objevují jak federační, tak i konfederační prvky, Unie proto bývá označována 

za entitu „sui genesis“. Postupné přibývání federačních prvků je často sledováno s nedůvěrou 

ze strany členských států. Německý Spolkový ústavní soud zdůraznil ve svém nálezu 

k Maastrichtské smlouvě, že Evropská unie je od svého počátku „společenstvím států“ 

(Staatenverbund). Přechod ke „spolkovému státu“ (Bundesstaat) by byl pro Německo ústavně 

nepřípustný.9 S označením EU za „společenství států“ souhlasí i Jiří Zemánek, zejména 

z důvodu, že „společenství nemá tzv. kompetenční pravomoc, která by mu dovolovala 

rozšiřovat jeho pravomoci na úkor členských států autonomně, bez jejich výslovného 

souhlasu“.10 

Zemánek ve svých článcích z roku 2000 však zmiňuje už i v té době nový pojem, tzv. 

ústavní společenství (Verfassungsverbund), za které Evropskou unii označil Ingolf Pernice. 

                                                           
6 Změny v ústavním právu vyvolal taktéž vstup České republiky do NATO. Původní záměr sloučit ústavní 
změny vyvolané vstupem do EU i do NATO do jedné novely neprošel Poslaneckou sněmovnou. Novela Ústavy 
a ústavního zákona o bezpečnosti ČR v souvislosti pouze se vstupem do NATO pak byla schválena pod číslem 
300/2000 Sb. 
7 RESCHOVÁ, J. Cit. dílo, s. 46. 
8 Rozsudek ESD C 294/83 Parti Ecologiste „Les Verts“  
9 Rozsudek SÚS ze dne 12.10.1993 BVerfGE 89, 155 Maastricht 
10 ZEMÁNEK, J. Europeum : Institut pro evropskou politiku [online]. 30.8.2000 [cit. 2010-12-11]. Pravomoci 
Evropského společenství: mýty a realita. Dostupné z WWW: 
<http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=267>. 
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V té době ho zatím vidí jako smělou, nicméně reálnou vizi11.  O několik let později autoři 

učebnice Ústavní právo EU z roku 2003 již jasně mluví o Evropské unii jako o tzv. ústavním 

svazku. Evropská unie není ani společenstvím států, ani spolkovým státem, je to ústavní útvar 

svého druhu.12 Ač s tím některé, zejména starší teorie nesouhlasí, můžeme v zásadě tvrdit, že 

ústava může existovat i bez státu. Existence ústavy sice propůjčuje určitému územnímu celku 

výraz určité státnosti, nicméně pouze sama o sobě nemůže tuto státnost založit. 

Jana Reschová analyzuje, v čem jdou zakládací smlouvy ES nad rámec klasických 

mezinárodních smluv a přibližují se tak spíše národním ústavám. Zmiňuje zejména postavení 

evropských orgánů, definici vztahů mezi EU a členskými státy (zejména většinový princip 

některých rozhodování), široké legislativní a výkonné pravomoci a závaznost komunitárního 

práva, jeho vztah k právu národnímu a taktéž kontrolu jeho dodržování.  Přesto všechno ale 

nelze dosud ústavní chartu EU srovnávat s ústavou státu - už jen proto, že nositeli ústavodárné 

moci jsou dosud pouze členské státy. Evropská unie navíc stále nemá ústavu ve formálním 

slova smyslu, můžeme mluvit „pouze“ o ústavě v materiálním smyslu,13 roztříštěné v řadě 

předpisů. O tom, co je vlastně součástí materiální ústavy EU, se stále vedou spory. Někteří 

autoři ztotožňují pojem ústavního práva Evropské unie s primárním právem.14 To je však 

nepřesné, neboť materii ústavního práva můžeme najít i v jiných předpisech, a naopak 

samotné primární právo obsahuje velké množství ustanovení technického a administrativního 

charakteru, které naopak do ústavy nepatří. Za součást evropského ústavního práva se ale 

považují i oblasti, které většina vnitrostátních právních řádů nezahrnuje do ústavního práva. 

Jedná se zejména o ustanovení týkající se společného trhu, jenž je jedním z hlavních cílů 

ES/EU. 

 

 

 

                                                           
11 ZEMÁNEK, J. Účinky komunitárního práva v České republice po jejím přístupu k Evropské Unii. In 
Europeizace národních právních řádů. Luboš Tichý. Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta: Vodnář, 
2000. s. 27-39. 
12 BLAHOŽ, J. et al. Ústavní právo Evropské Unie. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 939 s. 
13 Neal MacCormick ji nazývá „funkční“ ústavou (functional constitution). Kromě Evropské unie jmenuje jako 
další případ jejího výskytu Spojené království. Jako klíčovou věc pro to, abychom mohli Evropskou unii nazvat 
nezávislým ústavním svazkem, shledává existenci autonomního právního řádu, odlišného jak od mezinárodního 
práva, tak od práva členských států. MACCORMICK, N. Institutions of Law : An Essay in Legal Theory. New 
York: Oxford University Press, 2007. s. 47 a násl. 
14 Např. SUM, T. Epravo.cz [online]. 9.6.2005 [cit. 2011-04-05]. Výklad pojmu právo Evropské unie. Dostupné 
z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vyklad-pojmu-pravo-evropske-unie-33552.html>. 
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2.2. Snahy o vytvoření evropské ústavy ve formálním slova smyslu 

Diskuse o ústavě EU ve formálním slova smyslu se rozproudila v evropských politických i 

odborných kruzích na přelomu tisíciletí. Při svém projevu ve francouzském senátu v roce 

1999 podpořil myšlenku evropské ústavy Václav Havel. O rok později nastínil ústavní 

smlouvu jako možný právní základ Unie ve svém projevu na Humboldtově univerzitě Joschka 

Fischer, v témže roce vznik ústavy neodmítl ani Jacques Chirac. V odborných kruzích se 

myšlenkou ústavy zabýval Jean-Claude Piris, oproti tomu Pernice považoval projekt evropské 

ústavy za odsouzený k neúspěchu.15 

Na základě Laekenské deklarace z prosince 2001 byl v březnu 2002 svolán Konvent o 

budoucnosti Evropy, který měl vyřešit následující problémy: zjednodušení legislativních 

nástrojů, institucionální architektury, dělby kompetencí a vytvoření Ústavy pro občany 

Evropy. Jeho předsedou byl jmenován bývalý francouzský prezident Valéry Giscard-

d´Estaing. Konvent zasedal 16 měsíců a v červenci 2003 předložil předsedovi Evropské rady 

konečný návrh Smlouvy o ústavě pro Evropu. Mezivládní konference v Římě potom tuto 

smlouvu ve znění některých úprav schválila v říjnu 2004.16 Cíle Smlouvy o ústavě pro Evropu 

výstižně shrnul Piris jako „jedna smlouva, jedna právní subjektivita a jeden pilíř“.17 Ústavní 

smlouva měla shrnout již existující psané i nepsané právo a nahradit dosavadní smlouvy 

primárního práva. Místo dvou dosavadních subjektů - Evropských společenství a Evropské 

unie (jejíž právní subjektivita byla stále sporná) - měl nadále fungovat pouze jediný subjekt 

pod názvem Evropská unie (s právně zakotvenou subjektivitou). Struktura ústavní smlouvy 

opravdu připomínala ústavy států. Část I upravovala hlavní „elementy“ EU: vymezení a cíle, 

pravomoci, orgány a instituce, právo EU, členství v Unii, práva občanů a další. Do této části 

byl také poprvé zahrnut výčet symbolů Unie: vlajka, hymna, heslo, měna a den Unie. Byly 

zavedeny i určité terminologické změny - nařízení a směrnice se propříště měly nazývat 

evropskými zákony a evropskými rámcovými zákony. Z institucionálních změn se největší 

novinkou stalo zřízení funkce ministra zahraničních věcí Unie. Do části II byla promítnuta 

Charta základních práv EU (schválená na summitu v Nice). Část III se zabývala jednotlivými 

politikami EU a víceméně opisovala ustanovení ze stávajících smluv. Část IV pak už 

obsahovala jen společná a závěrečná ustanovení. Ústava poprvé výslovně upravovala možnost 

vystoupení členského státu z Unie. Přes svůj název měl ale dokument stále zůstat smlouvou 

                                                           
15 RESCHOVÁ, J. Cit. dílo. 
16 ROVNÁ, L. Euroskop [online]. c2005 [cit. 2011-04-01]. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Dostupné z WWW: 
<http://www.euroskop.cz/8901/15373/clanek/smlouva-o-ustave-pro-evropu/>. 
17 PIRIS, J.-C. The Lisbon Treaty : A Legal and Political Analysis. Cambridge: University Press, 2010. s. 21. 
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mezi suverénními státy - což dokazoval i způsob jejího vstupu v platnost podmíněný 

schválením ze strany všech členských států. Materiální změny, které ústavní smlouva 

přinášela, v zásadě neměnily vztah mezi Unií a členskými státy - naprostá většina z nich se 

potom stejně promítla do Lisabonské smlouvy. Byla to tedy zejména novost této úpravy (i její 

prezentace jakožto revoluční změny), která nakonec vedla k jejímu neúspěchu poté, co 

Francie a Nizozemí odmítly smlouvu v referendu.  

Otázku reformy Evropské unie znovu nastolilo Německo při svém předsednictví v roce 

2007. Během summitu Evropské rady v červnu téhož roku byl vypracován Návrh Smlouvy 

pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, 

konečné znění smlouvy pak bylo podepsáno v prosinci 2007 na summitu v Lisabonu. Proces 

ratifikace byl zdlouhavý a dlouhou dobu nebylo jisté, zda smlouva vůbec vstoupí v platnost. 

Přes nucené opakování referenda v Irsku ale nakonec smlouvu ratifikovaly všechny členské 

státy a Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Nová smlouva opustila 

koncepci ústavního dokumentu, nahrazujícího všechny existující smlouvy. Byla zvolena 

osvědčená metoda novelizace dosavadních zřizovacích smluv - konkrétně SES a SEU. Taktéž 

bylo rozhodnuto o vypuštění všech „ústavních prvků“ z reformní smlouvy - jako např. část 

upravující symboly EU nebo změny v terminologii. Charta základních práv EU byla vyřazena 

z přímého zakotvení do zakládacích smluv, článek 6 SEU jí ale přiřknul „stejnou právní sílu 

jako mají Smlouvy“. Většina reforem, které měla představit ústavní smlouva, však zůstala 

zachována18.  Piris nazval nastalou situaci v rámci boje mezi „eurooptimisty“ a 

„euroskeptiky“ jako „remízu“. O konkrétních změnách, které přinesla Lisabonská smlouva, 

zejména s důrazem na s tím související změny v ústavním právu České republiky, bude 

pojednáno v dalších kapitolách. 

Výše popsaný (zřejmě stále neukončený) proces se nazývá konstitucionalizací Evropské 

unie. Jelikož ale vlivy mezi Evropskou unií a jejími členskými státy nejsou jednosměrné, 

                                                           
18 Rozdíl mezi Ústavou pro Evropu a Lisabonskou smlouvou trefně glosoval předseda německého Spolkového 
ústavního soudu Hans-Jürgen Papier: „Heslem projektu evropské ústavy bylo „zdá se být něčím víc, než čím ve 
skutečnosti je“ („Mehr Schein als Sein“). Umělým vytvářením evropského ústavního patriotismu se měla zadržet 
stále se rozšiřující skepse obyvatel vůči „Bruselu“, a proto byly suché institucionální reformy okrášleny 
symbolikou analogickou té státní. Lisabonské smlouvě naproti tomu přísluší obrácené strategické znaménko; pro 
ni platí heslo „ve skutečnosti je něčím víc, než čím se zdá být“ („Mehr Sein als Schein“). Pod pláštíkem 
novelizace, která se omezuje toliko na zapracování již dávno dohodnutých změn do stávajících smluv, se skrývá 
zásadní architektonická přestavba evropského domu“. PAPIER, H-J. Občanský institut [online]. 4.3.2008 [cit. 
2011-03-29]. Nové vystřízlivění Evropy: Lisabonská smlouva. Dostupné z WWW: 
<http://www.obcinst.cz/cs/NOVE-VYSTRIZLIVENI-EVROPY-LISABONSKA-SMLOUVA-c1296/>. 
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souvisí s konstitucionalizací unie úzce jiný proces, a to naopak europeizace národních 

ústavních systémů.  

 

2.3. Formy europeizace 

Samotná definice pojmu „europeizace“ je poměrně složitá. Nejčastěji je tento pojem 

zmiňován v souvislosti s integračními procesy v rámci Evropské unie. Někdy tento pojem 

bývá směšován s pojmem harmonizace práva, což je ale značně nepřesné, neboť harmonizace 

práva je pouze částí europeizace. Podle Jan Filipa by také neměla být role nositele 

europeizace redukována pouze na Evropskou unii, neboť by neměla být zapomenuta Rada 

Evropy, která sehrála v procesu europeizace významnou roli - a to z velké části právě 

v oblasti ústavního práva. K významným mezinárodním smlouvám z oblasti lidských práv (za 

všechny jmenujme alespoň Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod) totiž Česká 

republika přistoupila právě jako členský stát Rady Evropy. K Úmluvě o ochraně lidských práv 

a základních svobod se podle článku 6 odstavce 2 SEU chystá přistoupit i samotná Evropská 

unie. Pro účely této práce ale bude pojem europeizace používán výhradně v kontextu EU. 

Simon Bulmer a Claudio Radaelli pracují s definicí europeizace jako „procesy a) tvorby, 

b) šíření, c) institucionalizaci formálních a neformálních pravidel, postupů, politických 

paradigmat, stylů, způsobů „jak na to“ („ways of doing things“) a sdílených přesvědčení a 

norem, které jsou nejprve formulovány a vytvořeny v rámci evropského politického procesu a 

poté inkorporovány do logiky domácích rozprav, politických struktur a veřejných politik“.19 

V českém právním prostředí se pojem europeizace většinou vykládá jako proces, který 

směřuje „shora dolů“, vychází z vlivu evropských institucí a dopadá na jednotlivé členské 

státy. V zahraniční literatuře je však tento proces často vnímán jako obousměrný, tedy ve 

smyslu, že i samy členské státy se mohou podílet na europeizaci v aktivním slova smyslu, 

nejen v pasivním přijímání. Bulmer a Radelli dělí mechanismy europeizace do čtyř typů podle 

způsobů vlády („governance“). Prvním z nich je tzv. vyjednávání („governance by 

negotiation“), což je vytváření politiky EU, proces evropské integrace, na kterém se přímo 

podílí zástupci členských států v institucích EU, jejichž prostřednictvím mohou státy 

ovlivňovat evropskou politiku. Národní politické modely a pravidla se tak dostávají na 

                                                           
19 BULMER, S., RADAELLI, C.: The Europeanisation of National Policy? Queen’s Papers on Europeanisation. 
[online]. 2004, 1, [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: 
<http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFi
les/Filetoupload,38405,en.pdf> 



13 

 

evropskou úroveň („uploading“) a odtud působí zpět na členské státy, zpravidla v nějaké 

společné syntéze různých modelů z různých členských států („downloading“). Další proces 

působení („governance by hierarchy“) pramení ze supranacionálního charakteru EU a 

zabezpečuje, že výstupy z první fáze budou uvedeny do praxe i členskými státy. Toto 

působení pak probíhá dvěma způsoby: 1) jako tzv. pozitivní integrace, která vyžaduje aktivní 

činnosti evropských institucí, zejména ve smyslu legislativních opatření, která pak musí být 

implementována členskými státy, 2) jako tzv. negativní integrace, která se vztahuje na oblasti, 

kde společná politika spočívá v odstranění národních bariér. Posledním typem je koordinace 

(„governance by facilitated coordination“), jenž se týká těch politik EU, které jsou svou 

povahou spíše mezivládní než nadnárodní, a kde mají evropské instituce poměrně omezené 

pravomoci. I v této oblasti dochází k europeizaci, nelze ji však od členských států vynucovat 

(na rozdíl od oblastí, kde probíhá „governanace by hierarchy“). 

Čeští konstitucionalisté se při rozboru europeizace ústavního práva spíše zaměřují na její 

formy. Různí konstitucionalisté tyto formy rozdělují odlišně, shodují se však na základním 

dělení: totiž že se evropské vlivy v ústavním právu projevily (a stále projevují) jak ve formě 

přímých novelizací, tak i nepřímo. Jan Filip například mluví o třech rozdílných formách 

europeizace ústavního práva: 

1) přímé novelizace Ústavy ČR, 

2) „tichá“ transformace obsahu ústavního pořádku, 

3) uplatňování eurokonformního výkladu ústavního pořádku.20 

Taktéž Zemánek zdůrazňuje, že je kromě přímých novelizací ústav členských států 

v souvislosti se vstupem do EU nutné počítat i s nepřímou (tzv. implicitní) novelizací 

ústavy.21 Věra Jirásková rozlišuje dva druhy vlivu evropské integrace na členské státy pro 

změnu obsahově: 

1) právní, týkající se proměny právního řádu členského státu, 

2) institucionální, týkající se přizpůsobení se státních orgánů k činnosti v rámci EU. 

Zmiňuje také ale rovněž další, faktické změny, které byly důsledkem vstupu do EU - a to 

konkrétně posun poměru mezi mocí zákonodárnou a výkonnou.22 Autoři učebnice Ústavní 

právo Evropské unie pak konkrétně zmiňují nejvýznamnější změny v ústavách členských 

                                                           
20 FILIP, J. Evropeizace ústavního práva v České republice : Vybrané problémy. Časopis pro právní vědu a 
praxi. 2009, 3, s. 159-174. Dostupný také z WWW: <http://www.law.muni.cz/dokumenty/7569>. 
21 ZEMÁNEK, J. Ústava České republiky na prahu přistoupení k Evropské Unii. In Deset let Ústavy České 
republiky : východiska, stav, perspektivy. Jan Kysela. Praha : EUROLEX BOHEMIEA s.r.o., 2003. s. 423. 
22 JIRÁSKOVÁ, V. Role Parlamentu ČR a legislativa EU. In Europeizace národních právních řádů. Univerzita 
Karlova v Praze - Právnická fakulta: Vodnář, 2000. s. 377. 
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států pod vlivem europeizace: novelizace jednotlivých ustanovení upravujících přenos 

svrchovanosti ze státní na evropskou úroveň, způsob uspořádání jednotlivých vztahů 

národních institucí vůči orgánům EU, komunální volební právo občanů EU, atd. Rovněž ale 

upozorňují i na změny interpretace národních předpisů, zejména v oblasti přehodnocení 

základních principů demokracie nebo např. změny v důsledku aplikace principu zákazu 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti. 

V rámci Evropské unie tak můžeme hovořit o „složené ústavnosti“, kdy se národní a 

evropská ústava konstituovaly samostatně, přesto na sobě ale závisí a navzájem se ovlivňují. 

Evropské právo přebírá řadu institutů z národních ústav členských států - zejména například 

ústavní principy, ale i dílčí ústavněprávní instituty.23 Tyto principy a instituty pak nazpět 

působí na všechny členské státy, a tak dochází nejen k vertikálnímu, ale i k horizontálnímu 

ovlivňování, resp. sjednocování ústavněprávních předpisů. Autoři učebnice Ústavní právo 

v EU považují evropskou ústavní chartu v podstatě za „doplněk“ ústav členských států o 

nadnárodní ústavní prvky. Naopak pro evropskou ústavu mají být ústavy členských států 

„právním rámcem, podmínkou trvání a obsahovou orientací“.24 Takové propojení s sebou 

ovšem nese požadavek nerozpornosti obou právních řádů. Zde se potom dostáváme k otázce 

vzájemného vztahu práva Evropské unie a práva členských států včetně ústavního práva. 

 

2.4. Vztah vnitrostátního práva členských států a práva EU 

Pro rozebrání vztahu právního řádu členských států a práva Evropské unie musíme vzít 

v úvahu (bývalé) dělení evropského práva na komunitární a unijní a změny, které do této 

terminologie přinesla Lisabonská smlouva. Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 

v sobě pojem evropské právo zahrnoval dvě dílčí skupiny.  Komunitární právo (také právo ES 

nebo právo prvního pilíře) se konstituovalo jako vlastní autonomní právní řád, odlišný od 

mezinárodního a vnitrostátního práva. Právě primární komunitární právo lze považovat za  

„ústavní základ“ právního řádu Společenství. Oproti tomu tzv. unijní (také právo druhého a 

třetího pilíře) právo nevytvářelo vlastní právní řád, bylo považováno za součást 

mezinárodního práva. Nebylo nadřazené vnitrostátnímu právu, resp. mělo pouze takovou 

                                                           
23 Např. evropský ombudsman, Evropská investiční banka i úřad generálního advokáta našly své předobrazy 
v členských státech - srov. BLAHOŽ, J. et al. Cit. dílo, s. 83. 
24 BLAHOŽ, J. et al. Cit. dílo., s. 80. 
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právní sílu, jakou mu samotné vnitrostátní právo přidělilo.25 Lisabonská smlouva toto 

rozdělení v podstatě zrušila spolu s pilířovou strukturou. Ve své terminologii používá už 

pouze termín „unijní právo“, který ovšem zahrnuje celé právo Evropské unie. Rozdělení ale 

stále přežívá u sekundárních právních aktů vydaných před Lisabonskou smlouvou. 

Vztah vnitrostátního a komunitárního práva nebyl (a dosud není) nikde kodifikován. 

Jejich vzájemný poměr je předmětem výkladu Evropského soudního dvora. Základní pravidla 

byla formulována už v 60. letech zejména rozsudky Costa a Van Gend & Loos.26 V nich byly 

poprvé stanoveny zásady tzv. aplikační přednosti a bezprostředního účinku komunitárního 

práva.  Tyto zásady pak ESD dále rozvinul i v následujících rozsudcích.27 Rozsudek 

Internationale Handelsgesellschaft28 (který se v řadě členských států setkal s odmítavými 

reakcemi) dokonce naznačil přednost evropského práva i před národním ústavním právem:  

„Platnost opatření přijímaných institucemi Společenství může být posuzována pouze na 

základě práva ES. Právo pramenící z mezinárodní smlouvy, nezávislého pramenu práva, 

nemůže ze své samotné podstaty být potlačeno ustanoveními národního práva, …, aniž by bylo 

zbaveno svého charakteru komunitárního práva a aniž by právní základ samotného 

Společenství nebyl zpochybněn. Proto platnost komunitárního právního aktu nebo jeho účinek 

na členský stát nemůže být ovlivněn tvrzením, že je v rozporu se základními právy obsaženými 

v ústavě…“ 

Neschválená Smlouva o Ústavě pro Evropu měla obsahovat výslovná ustanovení o 

přednosti komunitárního práva. Vzhledem k tomu, že se tato plánovaná výslovná kodifikace 

vzájemného vztahu stala častým předmětem kritiky, z Lisabonské smlouvy už toto ustanovení 

vypadlo. Bylo nicméně nahrazeno Prohlášením č. 17 o přednosti práva. To je sice samo o 

sobě dosti neurčité, neboť se v podstatě pouze odvolává na judikaturu Evropského soudního 

dvora,29 ve světle výše zmíněné judikatury (a nemalého počtu dalších rozsudků, kdy se ESD 

více méně konstantně drží svých předchozích výkladů) je ale přednost evropského práva 

poměrně nepochybná. Tato přednost ale není bezvýhradná, je omezena jednak zásadou 

                                                           
25 Stát ovšem mohl být smluvními stranami volán k odpovědnosti za nedodržení mezinárodních závazků, popř. 
být i sankcionován podle uzavřené smlouvy. 
26 Rozsudky ESD C-6/64 Costa a C-26/62 Van Gend en Loos 
27 Za všechny jmenujme rozsudky ESD C-6/90 a C-9/90 Francovich, C 4/69 Lütticke, C 106/77 Simenthal a 
další. 
28 Rozsudek ESD C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft 
29 „….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.“ Prohlášení č. 
17 o přednosti práva, Závěrečný akt mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu (2007/C 306/02). 
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subsidiarity a proporcionality, jednak tím, že se unie zavazuje ctít národní identitu svých 

členů.30 Co je součástí této identity a stojí tedy „nad“ evropským právem, je častým 

předmětem judikatury národních ústavních soudů, které k přednosti evropského práva 

prezentují různé výhrady.31 

 

2.5. Eliminace rozporu práva unie a členských států 

Vraťme se však k možnostem řešení požadavku nerozpornosti. Evropské primární právo, 

stejně jako nařízení a za určitých podmínek i směrnice, je přímo aplikovatelné. Vzhledem 

k jeho přednosti by tak rozpor s národním právem včetně práva ústavního měl být vyřešen. 

Pokud členský stát aplikační přednost evropského práva ignoruje, hrozí mu v první řadě řízení 

před ESD pro porušení smlouvy. Pokud by stát závažně a dlouhodobě porušoval 

ústavněprávní zásady stanovené Smlouvou o EU jako zásady společné členským státům,32 

hrozilo by mu dokonce až pozastavení členských práv (včetně hlasovacích). Členské státy 

naopak ale mohou podávat žaloby na neplatnost sekundárního práva, pokud by jakýmkoli 

způsobem porušovalo smlouvy,33 například tedy pokud by evropské orgány překročily své 

vymezené pravomoci nebo porušily primárním právem stanovené zásady. Ústavní soudy 

členských států si ale někdy i samy vyhrazují právo konečného rozhodnutí o aplikovatelnosti 

sekundárního evropského práva - pro příklad uveďme německý Spolkový soud v případu 

Solange I.34 Akty primárního práva však po jejich vstoupení v platnost není možné jakkoli 

zpochybnit, neboť je schválily samotné státy. Problémem se však do budoucna může ukázat 

občas až příliš extenzivní výklad tohoto práva Soudním dvorem.35 

 

 

 

                                                           
30 Článek 4 (dříve článek 6) SEU. 
31 MALENOVSKÝ, J. Důvěřuj, ale prověřuj: prověrka principu přednosti unijního práva před právem 
vnitrostátním měřítky pramenů mezinárodního práva. Právník. 2010, 149, 8, s. 777-795. 
32 Článek 2 (dříve článek 6) SEU. 
33 Dříve SES, dnes SFEU a SEU 
34 “Jelikož ES nedisponují písemným výčtem základních práv, potvrzeným Evropským parlamentem na úrovni 
odpovídající německé ústavě, německé soudy budou nadále předkládat Spolkovému ústavnímu soudu ke kontrole 
jakýkoli sekundární právní akt ES poté, co se k ní vyjádří ESD, usoudí-li, že tento evropský právní akt tak, jak je 
interpretován ESD, odporuje některému základnímu právu garantovanému německou ústavou.”Rozsudek SÚS 
ze dne 29.5.1974 BVerfGE 37, 271 Solange I. 
35

 Viz případ Mangold před ESD a posléze před Spolkovým ústavním soudem, více v následující kapitole. 
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2.6. Zkušenosti ostatních členských států (s důrazem na Německo) 

V průběhu vývoje Evropských společenství se pro většinu zakládajících i nově 

přistupujících států ukázala v různých obdobích nutnost přímé novelizace ústavy (zejména 

v oblasti přesunu pravomocí, ale i v dalších oblastech ústavního práva). To doprovázel i 

významný rozvoj „evropské“ judikatury národních ústavních soudů (zejména vypracování 

doktríny ohledně vztahů evropského a národních právních řádů). Podívejme se stručně na 

ústavní vývoj členských států od založení Evropských společenství až do současné doby. 

Vzhledem k tomu, že český Ústavní soud ve svých evropských nálezech často odkazuje na 

nálezy německého Spolkového soudu, největší pozornost bude věnována německému 

ústavnímu vývoji. 

Založení Evropských společenství třemi zakládajícími smlouvami (ESUO, EUROATOM, 

SEHS)  se pro zakládající státy obešlo bez ústavních změn. Jednalo se v podstatě o standardní 

mezinárodní smlouvy, které nicméně obsahovaly určitý přenos pravomocí na jednotlivá 

společenství. V průběhu 60. let Evropský soudní dvůr vyvinul doktrínu přímého účinku a 

bezprostřední závaznosti komunitárního práva. I tehdy se zakládající státy stále ještě obešly 

bez přímých ústavních změn. Část zemí měla přednost mezinárodního práva stanovenou 

přímo v ústavě. V zemích, které tento princip v ústavě stanoven neměly, byl dopracován 

rozhodovací činností ústavního popř. jiného nejvyššího soudu. U nově přijímaných států v 70. 

a 80. letech se ukázaly změny základních zákonů nutné. Jelikož ale principy přednosti a 

závaznosti komunitárního práva již byly dobře známy, státy se jim byly schopny přizpůsobit 

včas ještě před vlastním vstupem. U všech tehdy přistupujících států (kromě Španělska)36 

došlo ke změnám základního zákona. Komplikovaná situace nastala ve Spojeném království, 

které sice formální ústavu nemá, aplikace zásady přednosti práva ES však byla v konfliktu 

s ústavní zásadou svrchovanosti parlamentu.  Parlament tedy přijal tzv. „European 

Communities Act”, který zakládá prostor pro bezprostřední použitelnost práva ES v britském 

právním řádu jako práva vnitrostátního.37 

Vztah vnitrostátního a komunitárního práva se ukázal být věcí natolik složitou, že si ve 

většině členských států jeho řešení vyžádalo vytvoření doktríny ústavním soudem. Členské 

státy podle úpravy vztahu práva unie a členského státu můžeme v zásadě rozdělit na dva 

                                                           
36 Španělsko mělo v té době novou ústavu z roku 1978, již přizpůsobenou možnému vstupu do ES. 
37 Informační systém pro aproximaci práva [online]. c2011 [cit. 2011-04-09]. Cesta do Evropské unie.Svazek 12. 
Ústavní aspekty evropské integrace:, část VI. Vztah práva ES a ústav ve vybraných členských státech ES de lege 
lata. . Dostupné z WWW: <http://isap.vlada.cz/Dul/CESTY.NSF/I%5CCesta%20do%20EU?OpenView>.  
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ústavní modely. První skupina států zakotvila přednost evropského práva přímo do své 

ústavy. Nerespektování přednosti evropského práva pak znamená přímé porušování ústavy. 

Jiří Malenovský tvrdí, že ačkoli jsou tomuto principu většinou přikládány účinky ve smyslu 

širšího otevření se evropskému právu, ve skutečnosti přednost unijního práva spíše omezuje.38 

Druhá skupina států přednost evropského práva výslovně zakotvenou nemá, ta však vyplývá 

ze závazku dodržovat mezinárodní závazky. Evropské právo je tak považováno za „specifický 

výron mezinárodního práva“,39 které ústavodárce recipoval i s jeho zvláštními vlastnostmi. 

Rozdílná řešení u členských států také vyvolala například otázka, zda národní předpisy 

vyžádané evropským právem40 podléhají přezkumu z hlediska slučitelnosti s ústavou. Část 

členských států se přiklonila k tomu, že to možné je, a že je ústavní soud oprávněn takový 

předpis pro jeho nesoulad s ústavou i zrušit - zde můžeme hovořit o tzv. rakousko-polské 

doktríně. Proti ní stojí tzv. irsko-německá doktrína, podle které národní předpisy 

implementující komunitární právo takovému přezkumu nepodléhají.41 Francie zaujala postoj 

mezi těmito dvěma doktrínami s tím, že za neústavní mohou být prohlášeny pouze takové 

předpisy, u nichž je rozpor s ústavou zcela zjevný.42 Richard Král upřednostňuje rakousko-

polskou doktrínu. Hlavní nevýhodu irsko-německé doktríny, totiž fakt, že se vytváří speciální 

kategorie národních předpisů, které nejsou zcela podřízeny ústavě a nemohou být prohlášeny 

za neústavní, i kdyby ústavě přímo odporovaly, nelze nijak eliminovat. Hlavní nevýhodu 

rakousko-polské doktríny - možnost porušení komunitárního práva tím, že ústavní soud 

deroguje předpis, jenž shledá neústavním - lze naopak snadno oslabit institutem odložení 

derogace, kdy se poskytne zákonodárci šance v této lhůtě schválit nový, ústavně konformní 

předpis.  

Velké zásahy do ústavního práva členských států přinesla Smlouva o Evropské unii (dále 

jako „Maastrichtská smlouva“), uzavřená 7. února 1992 v Maastrichtu. Více než polovina 

tehdejších členských států musela kvůli ratifikaci této smlouvy novelizovat Ústavu a v řadě 

                                                           
38 MALENOVSKÝ, J. Cit. dílo. 
39 MALENOVSKÝ, J. Cit. dílo, s. 789. 
40 Bude se jednat tedy zejména o implementaci směrnic, eventuálně nařízení. 
41 V Irsku toto tvrzení vyplývá přímo z ústavy, v Německu z judikatury Spolkového ústavního soudu - rozsudek 
ze dne 22.10.1986 2 BvR 197/83 Solange II. V Německu se tato doktrína týká pouze komunitárních předpisů. U 
implementačních předpisů spadajících do unijního práva došel Spolkový ústavní soud k názoru, že přezkum 
možný je (rozsudek ze dne 18.7.2005 2 BvR 2236/04), čímž se ovšem dostal do sporu s judikaturou ESD 
(rozsudek C-105/03 Pupino). 
42 KRÁL, R. Constitutional Review of National Acts Implementing Community Acts. In Changes of Judicial 
Culture and Decision Making in Different Branches of Law . Edited by Monika Pauknerová, Jiří Pribáň, Antonín 
Kerner with James Young. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2007. s. 24-27. 
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případů se jí zabývaly taktéž národní ústavní soudy. Častým problémem se ukázalo nově 

zavedené komunální volební právo pro občany Unie a přechod k měnové unii.43 V Německu 

byl taktéž shledán nedostatečný ústavněprávní základ pro přenos pravomocí v takové míře, 

jak k tomu mělo dojít po vstoupení Maastrichtské smlouvy v platnost. V důsledku toho byl 

přijat nový článek německé ústavy, který stanoví ústavněprávní předpoklady členství 

Německa v Evropské unii.44 Schválení přivolovacího zákona k Maastrichtské smlouvě 

spustilo lavinu ústavních stížností. Německý ústavní soud se ve svém nálezu k Maastrichtské 

smlouvě přidržel své předchozí judikatury. V té významnými rozsudky Solange I a Solange II 

zdůraznil nutnost garance dodržování lidských práv ze strany ES/EU jako podmínku pro 

přenos pravomocí.45 SÚS charakterizoval EU jako společenství států (Staatsverbund), čímž 

zdůraznil státní svrchovanost, která se opírá o národní parlamenty. V nálezu rovněž zdůraznil 

posílení výkonu ústavněprávní kontroly na úkor přezkumné pravomoci ESD, zejména co se 

týče výkladu kompetenčních norem. Podobný nález později vydal Spolkový soud i ve věci 

Lisabonské smlouvy, kdy smlouvu prohlásil za ústavně konformní, nicméně opět zdůraznil 

nemožnost přeměny EU ve spolkový stát za současné platnosti nynější německé ústavy. 

V tomtéž nálezu však zároveň shledal v rozporu s ústavou doprovodný zákon, který upravoval 

pravomoci německého parlamentu při účasti na evropském legislativním procesu a změně 

evropských smluv, a uložení ratifikační listiny u depozitáře podmínil posílením těchto 

pravomocí. Spolkový soud se taktéž vyjádřil k možným obavám o nekontrolovaný přenos 

pravomocí na evropské orgány, zejména vzhledem k zavedení možnosti zjednodušeného 

postupu změny smluv či obecné přechodové klauzule (tzv. passarelle) umožňující přechod od 

principu jednomyslnosti k principu kvalifikované většiny. Oba tyto postupy, stejně jako 

klauzule flexibility, jsou považovány za změny smlouvy, pro něž je německou ústavou 

vyžadováno přijetí zvláštního zákona (podle článku 23 odstavce 1 Základního zákona). 

Takový zákon musí schválit obě komory německého parlamentu. Spolkový soud si taktéž 

nadále vyhradil možnost přezkumu zachovávání principu subsidiarity ze strany evropských 

institucí (kontrola jednání ultra vires). Snaha o lepší kontrolu dodržování principu subsidiarity 

byla podpořena již před schválením ratifikace Lisabonské smlouvy změnou ústavy ve smyslu 

                                                           
43 HOŠKOVÁ, M. Maastrichtská smlouva před ústavními soudy členských států Evropské Unie. Právník. 1995, 
134, 8, s. 737-756. 
44 Nový článek 23 německé ústavy stanoví pro EU kritéria, za kterých je možné setrvání Německa v Unii. Jedná 
se zejména o respektování principů demokratického, právního a sociálního státu a principu subsidiarity. 
Informační systém pro aproximaci práva [online]. c2011 [cit. 2011-04-09]. Cesta do Evropské unie.Svazek 12. 
Ústavní aspekty evropské integrace:, část VI. Vztah práva ES a ústav ve vybraných členských státech ES de lege 
lata. . Dostupné z WWW: <http://isap.vlada.cz/Dul/CESTY.NSF/I%5CCesta%20do%20EU?OpenView>.  
45 MLSNA, P. Vztah ústavního a evropského práva ve Spolkové republice Německo s přihlédnutím k 
Lisabonskému nálezu. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. 2010, 2, s. 63-95. 
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nového odstavce 1a článku 23 Základního zákona, který umožňuje oběma komorám 

německého parlamentu podat samostatně žalobu z důvodu porušení principu subsidiarity a 

proporcionality.46  

V nedávné době vzbudil rozsáhlou debatu v ústavněprávních kruzích rozsudek ESD ve 

věci Mangold47 a na to navazující rozhodnutí Spolkového ústavního soudu.48 Spolkový soud 

zkoumal, zda Evropský soudní dvůr nepřekročil své pravomoci. Ačkoli šlo zdánlivě o nepříliš 

významný případ z oblasti pracovního práva, vyhověním podané ústavní stížnosti soud v 

podstatě mohl zrušit princip přednosti komunitárního práva před právem vnitrostátním tím, že 

by rozsudek ESD prohlásil za neaplikovatelný.49 Nakonec se tak ale nestalo. Ústavní soudci 

došli k závěru, že ESD své pravomoci nepřekročil, neboť důsledkem rozhodnutí nejsou žádné 

závažné strukturální změny v mocenských poměrech mezi EU a členskými státy. Toto 

odůvodnění se setkalo ze strany části odborné veřejnosti s nesouhlasem. Kritici tvrdí, že se 

soud tímto rozhodnutím odklonil od své předchozí judikatury (zejména Lisabonského nálezu) 

a že takové rozhodnutí ESD může nastartovat těžko zvratný trend „plíživého“ přesunu 

pravomocí.50 

Ze zkušeností ostatních členských států tak bylo již v době dlouho před přistoupením 

jasné, že se změnám v ústavním právu ČR nevyhne - a to jak přímým, tak i nepřímým. 

Z hlediska nepřímých změn se ujal klíčového postavení Ústavní soud, který se v řadě případů 

otevřeně inspiroval právě německým Spolkovým ústavním soudem.  

 

 

 

 

                                                           
46 Spolkový ústavní soud – Tiskové středisko. Euroskop [online]. Překlad Parlamentní institut. c-2005-11 [cit. 
2011-04-09]. Tisková zpráva č. 72/2009 ze dne 30. června 2009. Dostupné z WWW: 
<http://www.euroskop.cz/gallery/49/14954-preklad_pressemitteilung_lissabon_urteil.pdf>. 
47 Rozsudek ESD C-144/04 Mangold. ESD byl po vydání tohoto rozsudku masivně kritizován pro porušení 
principu subsidiarity a překročení svěřených pravomocí.  
48

 Rozsudek SÚS ze dne 6.7.2010, 2 BvR 2661/06 Mangold 
49 SMOLEK, Martin. Jiné právo [online]. 22.9.2008 [cit. 2010-12-12]. Roman Herzog bije na poplach: Zastavte 
Evropský soudní dvůr . Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2008/09/roman-herzog-bije-na-
poplach-zastavte_22.html>. 
50 Euroskop [online]. 15.9.2010 [cit. 2010-12-12]. Případ Mangold přelomem v judikatuře z Karlsruhe. Dostupné 
z WWW: <http://www.euroskop.cz/38/17363/clanek/pripad-mangold-prelomem-v-judikature-z-karlsruhe>. 
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KAPITOLA 3. PŘÍMÉ PROMĚNY ÚSTAVNÍHO PRÁVA  

Pro účely této práce můžeme pojem přímé proměny ústavního práva definovat jako 

veškeré změny v ústavněprávní materii, které byly zavedeny psaným právem. Vstup do 

Evropské unie si vynutil jak přímou novelizaci - nebo spíše dokonce „revizi“, jak píše Jan 

Filip51 - Ústavy České republiky, tak i další, dílčí novelizace zákonů z oblasti ústavního práva. 

Od novelizace pramenů ústavního práva vnitrostátními předpisy ale nejde dost dobře oddělit 

změny, které do ústavněprávní materie zavedlo evropské právo (už jen proto, že v řadě 

případů poskytuje jakýsi „právní základ“ pro další provedení vnitrostátními předpisy). 

Ústavní soud ve své judikatuře dosud odmítá uznání evropského (komunitárního) práva za 

součást českého ústavního pořádku, neboť ho chápe především jako samostatný právní řád. 

Uznává ovšem jeho pozici v hierarchii právních předpisů, která mu dává přednost před 

národním právem včetně práva ústavního, s výjimkou „materiálního ohniska Ústavy“. Díky 

své právní síle tak komunitární právo (a jeho nástupce po schválení Lisabonské smlouvy) 

v některých případech v podstatě novelizovalo ústavní předpisy. Za nejvýraznější zásah do 

národní ústavní úpravy lze považovat vůbec samotný přenos některých pravomocí, 

náležejících před vstupem českým ústavním orgánům, a také s tím související zavedení 

nových právních aktů do českého právního řádu. Proto v této kapitoly budou rozebrány i 

evropské předpisy, které se nějakým způsobem dotkly oblasti ústavního práva. 

Velká část změn v ústavněprávních předpisech musela být provedena ještě před vstupem 

do Evropské unie, neboť vyplývaly z již zmíněné Asociační dohody a jejich provedení bylo 

nezbytné k úspěšnému zakončení přístupových jednání. K dalším změnám došlo až po vstupu 

do EU, zejména v souvislosti se změnami zakládacích smluv. V následujících řádcích se 

pokusím shrnout ty nejvýznamnější změny v psaném ústavním právu, které přinesl České 

republice vstup do Evropské unie. 

 

 

                                                           
51

 FILIP, J. Evropeizace ústavního práva v České republice : Vybrané problémy. Časopis pro právní vědu a 
praxi. 2009, XVII, 3, s. 164. Dostupný také z WWW: <http://www.law.muni.cz/dokumenty/7569>. 
„Některé části úst. zák. č. 395/2001 Sb. je třeba považovat nikoli za pouhou novelizaci, nýbrž za revizi ústavních 
principů, které byly zakotveny v původním znění Ústavy ČR. Týká se to především nynějších čl. 10 a čl. 10a – 
nová inkorporace mezinárodních smluv a možnost přenosu některých pravomocí (rozuměj kompetencí) na 
mezinárodní organizaci nebo instituci.“ 
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3.1. Novelizace ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy ČR 

3.1.1  Výchozí stav  

Koncepce vnitrostátního právního řádu ČR byla před novelizací Ústavy spíše 

izolacionistická. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. v původním znění vztah národního právního 

řádu k mezinárodnímu právu v podstatě neupravoval. Česká republika nadále pokračovala 

v dualistické koncepci vztahu národního a mezinárodního práva - s jednou výjimkou. Tuto 

výjimku činily mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, které jako 

jediné byly automaticky inkorporovány do českého právního řádu článkem 10 Ústavy: 

„Ratifikované a vyhlášení mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 

jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem.“ 

Původní vládní návrh Ústavy ČR z roku 1992 vypadal poněkud jinak. Obsahoval dva 

odstavce, z nichž první upravoval režim lidsko-právních mezinárodních smluv, druhý pak 

ostatních mezinárodních smluv.  

„Mezinárodní smlouvy o základních svobodách a lidských právech, závazné pro Českou 

republiku, schválené Parlamentem a ratifikované prezidentem republiky, jsou bezprostředně 

závazné a mají sílu ústavního zákona.“  

„Ostatní mezinárodní smlouvy, závazné pro Českou republiku, schválené Parlamentem a 

ratifikované prezidentem republiky, jsou bezprostředně závazné a mají sílu zákona.“  

V průběhu schvalování však druhý odstavec ze znění Ústavy vypadl a první byl upraven na 

výše zmíněné znění. Přestože z článku vypadlo ustanovení o tom, že smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách mají sílu ústavního zákona, v praxi to tak zůstalo. § 87 

Ústavy totiž dával Ústavnímu soudu pravomoc rušit zákony, které jsou v rozporu nejen 

s ústavním zákonem, ale taktéž v rozporu s mezinárodní smlouvou podle článku 10. Taktéž 

způsob schvalování těchto smluv byl totožný s ústavními zákony. Toto řešení bylo 

v porovnání s ostatními evropskými ústavami značně ojedinělé a bohužel také v praxi 

poměrně problematické. Nemalým problémem bylo už pouhé určení, na které smlouvy 

konkrétně se tento článek vztahuje. Řada smluv se totiž kromě lidských práv a svobod 

zabývala i jinými záležitostmi, na druhou stranu jiné smlouvy se sice lidských práv a svobod 

vyloženě netýkaly, přesto však stanovily některá konkrétní práva a povinnosti jednotlivcům i 
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státním orgánům. Dalším problémem pak byla otázka aplikace všech ostatních smluv, kterým 

nebyl přiznán status pramene práva, a samy o sobě nebyly součástí českého právního řádu. 

Jejich chaotická inkorporace zákony do českého právního řádu příliš k právní jistotě 

nepřispívala. Proto bylo před vstupem do Evropské unie nutné upravit vztah vnitrostátního 

práva k mezinárodnímu a připravit ústavní prostor pro vstup do Evropské unie, zejména pro 

přijetí zakládacích smluv.  

3.1.2 Vládní návrh novely Ústavy ČR a zákona o bezpečnosti z roku 

1999 

První pokus o významnou novelu Ústavy, která měla vyřešit výše zmíněné problémy a 

taktéž některé otázky spojené s členstvím České republiky v Severoatlantické alianci, proběhl 

již v roce 1999, návrh byl ale zamítnut.52 Ve své podstatě nebyly navrhované změny Ústavy 

příliš odlišné od těch, které byly schváleny v rámci následných ústavních zákonů č. 300/2000 

Sb. a 395/2001 Sb., tzv. euronovely Ústavy. Stejně jako pozdější euronovela měl návrh 

zákona za úkol vyřešit otázky mezinárodních závazků České republiky obecně a kromě toho 

také speciálně závazky související s integrací do Evropské unie. Třetím úkolem navrhované 

novely bylo rovněž vyřešit závazky související s členstvím ČR v NATO. Po zamítnutí novely 

však byla tato problematika oddělena a schválena samostatně jako výše zmíněný zákon č. 

300/2000 Sb.53 

Největším rozdílem prvního návrhu změny ústavy v souvislosti s členstvím v Evropské 

unii oproti později schválenému bylo pravděpodobně oprávnění vlády za určitých okolností 

vydávat nařízení s mocí zákona54. Provádění závazků ke sbližování vnitrostátního práva 

s právem evropským tímto způsobem umožnila např. slovenská ústava.55 Irská ústava 

                                                           
52 Sněmovní tisk 208/0, III. volební období. 
53 Důvodové zprávy návrhů zákona - sněmovní tisk 208/0 a 884/0, III. volební období. 
54 Vládní návrh novely Ústavy a zákona o bezpečnosti, sněmovní tisk 208/0, čl. 78: 
(1) K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. 
(2) Vláda je oprávněna vydávat též nařízení s mocí zákona k provedení závazků ke sbližování práva 
vyplývajících z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými 
společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 
(3) Návrh nařízení s mocí zákona předkládá vláda Parlamentu. Vysloví-li některá z komor Parlamentu ve lhůtě 
30 dnů od předložení s návrhem nařízení nesouhlas, projedná se tento návrh jako návrh zákona podle čl. 41 
odst. 2; v opačném případě se nařízení vyhlásí způsobem, který stanoví zákon. 
55 Ústava SR 460/1992 Zb., čl. 120: 
(1) Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia. 
(2) Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o 
pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou 
republikou na strane druhej a na vykonanie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2. 
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dovoluje vydávat ministerská nařízení s mocí zákona sloužící k včasné transpozici směrnic.56 

V Poslanecké sněmovně se však na toto ustanovení snesla velká kritika. Nejen z tohoto 

důvodu byl nakonec návrh ústavního zákona zamítnut v prvním čtení.57 

3.1.3 Novela Ústavy č. 395/2001 Sb. (tzv. euronovela) 

Druhému návrhu tzv. euronovely, který byl Poslanecké sněmovně předložen v březnu 

2001, se naopak dostalo široké podpory napříč politickým spektrem (byť byl doplněn řadou 

pozměňovacích návrhů). V Poslanecké sněmovně byl schválen 158 hlasy, proti byli 23 

poslanci. V Senátu hlasovalo pro schválení zákona 54 senátorů, proti nebyl nikdo.58 

Podívejme se nyní podrobněji, jaké změny tato novela přinesla. Důvodová zpráva z velké 

části kopírovala důvodovou zprávu předchozího návrhu. Za svůj hlavní cíl si tak novela kladla 

vyřešit: 

1) „obecné otázky dodržování mezinárodních závazků České republiky,  

2) otázky související s integrací České republiky do mezinárodních institucí, na něž jsou 

přenášeny působnosti ústavních orgánů, zejména do Evropské unie.“59 

Stěžejní změny z hlediska prvního bodu přinesl zejména druhý odstavec článku 1 a nové 

znění článku 10. Do Ústavy se poprvé dostala výslovná formulace upravující vztah České 

republiky k mezinárodnímu právu:  

„Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“ 

Vzhledem k tomu, že závazky ČR vyplývají už ze samotného mezinárodního práva, jedná se 

v podstatě o ustanovení deklaratorní, které má význam zejména pro výklad ostatních právních 

norem i pro činnost orgánů státu.60 Pojem „závazky“ je v tomto případě velmi široký, neboť 

pod něj spadají kromě mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy i ostatní mezinárodní 

smlouvy (vládní nebo resortní), obyčejové mezinárodní právo, rozsudky mezinárodních soudů 

                                                           
56 WHELANOVÁ, M. Europeum : Institut pro evropskou politiku [online]. 12.6.2002 [cit. 2010-12-13]. 
Aproximace českého práva s právem ES – srovnání s Francií a Irskem. Dostupné z WWW: 
<http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=515>. 
57 Srov. stenoprotokoly z jednání PSP, 8.6.1999. Další námitky směřovaly zejména proti sloučení změn 
souvisejících se vstupem do EU a do NATO, jakož i proti změně dosavadního režimu mezinárodních smluv o 
lidských právech a základních svobodách. Vladimír Mikule je toho mínění, že byl návrh zamítnut také proto, „že 
chtěl řešit najednou řadu otázek politicky i právně delikátních, na něž nebyla Poslanecká sněmovna připravena“. 
MIKULE, V. Proměny české Ústavy. Justiční praxe. 2002, 50, 7, s. 413-425. 
58 Stenoprotokoly sněmovní tisk 884/0, III. volební období; senátní tisk 88/0. 
59 Důvodová zpráva sněmovní tisk 884/0, III. volební období. 
60 MIKULE, V. Cit. dílo. 
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atp.61 To však zároveň neznamená, že by všechny tyto akty byly automaticky součástí 

českého právního řádu. Těmi jsou pouze mezinárodní smlouvy podle článku 10.  

Článkem 10 byly do českého právního řádu konečně zařazeny i jiné mezinárodní smlouvy 

než jen ty „o lidských právech a základních svobodách“ - a to všechny „vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika 

vázána“. Podle vládního návrhu měla být výslovně stanovena přednost těchto smluv před 

zákonem. V průběhu schvalování ale bylo toto ustanovení vypuštěno a nahrazeno 

ustanovením o pouhé aplikační přednosti. Článek 49 upravil, k ratifikaci kterých smluv je 

potřeba souhlasu obou komor Parlamentu. 

Euronovela taktéž nemalou měrou zasáhla do pravomocí Ústavního soudu. Podle 

původního znění Ústavy disponoval Ústavní soud pravomocí rušit zákony, které byly 

„v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10“. Vzhledem 

k tomu, že novela značně rozšířila okruh smluv v článku 10, bylo jasné, že je potřeba 

pravomoc Ústavního soudu v tomto směru poněkud zúžit. Vláda navrhovala, aby Ústavní 

soud mohl rozhodovat „o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v 

rozporu s ústavním pořádkem nebo ustanovením o lidských právech a svobodách 

v mezinárodní smlouvě, která je součástí právního řádu a má přednost před zákonem“.30 

V konečném znění ale v Ústavě zůstala Ústavnímu soudu pravomoc rušit pouze zákony 

v rozporu přímo s ústavním pořádkem.62 Zcela nově ale naopak Ústavní soud získal jinou 

pravomoc - a to možnost posuzovat mezinárodní smlouvy (schvalované podle článku 10a 

nebo článku 49) z hlediska jejich souladu s ústavním pořádkem ještě před jejich ratifikací. 

Protože Ústavní soud, na rozdíl od zákonů, nemůže ratifikované mezinárodní smlouvy rušit 

pro jejich rozpor s ústavním pořádkem, bylo nanejvýš žádoucí zakotvit určitou možnost 

kontroly takových smluv, aby byl zajištěn soulad právního řádu se zákony nejvyšší síly. Nově 

tedy oprávněné subjekty mohou k Ústavnímu soudu podat návrh na přezkum schvalované 

mezinárodní smlouvy. Pokud soud rozhodne, že je v rozporu, buď smlouva nesmí být 

ratifikována, nebo musí před ratifikací dojít ke změně Ústavy. Pokud k ratifikaci dojde, není 

možné v budoucnu přijmout takovou změnu Ústavy, která by odporovala ratifikované 

mezinárodní smlouvě. To by totiž odpovídalo porušení mezinárodních závazků, které 

zakazuje článek 1 odstavec 2 Ústavy. Tato možnost tzv. předběžné kontroly ústavnosti nebyla 

                                                           
61 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : komentář. Praha: Beck, 2007. 935 s. 
62 Ústavní soud ovšem tuto změnu odmítl akceptovat - více viz 4.1.1 
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využita u Smlouvy o přistoupení k EU63, například soulad Lisabonské smlouvy s Ústavou ale 

posuzoval Ústavní soud dokonce nadvakrát.   

Pro otázky související s integrací České republiky do Evropské unie se stal stěžejním nově 

vložený článek 10a, jenž poprvé umožňuje přenesení pravomocí orgánů ČR na jiný subjekt. 

Na tento článek navazuje (rovněž nově vložený) článek 10b, který upravuje technické otázky 

takového přenesení pravomocí z hlediska vztahu vlády a Parlamentu. Toto ustanovení odráží 

tehdy aktuální (a dodnes trvající) snahu o zmírnění tzv. demokratického deficitu EU, o který 

se například snažila i v roce 1997 podepsaná Amsterdamská smlouva. Přestože konkrétně tyto 

dva články byly v podstatě „šity na míru“ vstupu do Evropské unie, nenajdeme v nich o této 

instituci ani zmínku. V některých počátečních návrzích se jméno Evropské unie objevovalo, 

pro konečný návrh však nakonec byla zvolena obecná formulace, ve které se žádný konkrétní 

název neobjevil. Autoři publikace Ústava v praxi předestírají názor, že obecná formulace byla 

nutným kompromisem pro schválení novely, neboť euroskeptická část politického spektra 

(bez jejíchž hlasů by novela nemohla být schválena) byla proti výslovnému zakotvení ES/EU 

do Ústavy. Pokud ovšem budeme vycházet z důvodové zprávy, musíme dojít k názoru, že 

důvodem, proč se konkrétní název v novele neobjevil, byla spíše snaha o větší flexibilitu 

daného ustanovení a možnost využít jej i pro jiné instituce než jen Evropskou unii.64 Snaha o 

co největší obecnost v nově přijímané změně Ústavy však vyústila v to, že nejsou konkrétně 

stanoveny ani standardy instituce, na kterou pravomoci mohou být předány (na rozdíl např. od 

německé ústavy), ani jakékoliv vymezení předávaných pravomocí. Jindřiška Syllová si všímá 

jediného omezení předávaných pravomocí formulovaného v článku 10a, které spočívá ve 

výrazu „některé pravomoci“ - tedy, že nemohou být nikdy předány všechny pravomoci 

svrchovaného státu, pouze některé. Další omezení budou ovšem vyplývat z článku 9 odstavce 

2 Ústavy, podle kterého „změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je 

nepřípustná“.65  

Odstavec 2 článku 10a podmínil ratifikaci smluv podle odstavce 1 článku 10a souhlasem 

Parlamentu, eventuálně souhlasem v referendu, stanoví-li tak ústavní zákon (který ale opět 

                                                           
63 Skupina poslanců podala v lednu 2004 návrh na posouzení souladu Smlouvy o přistoupení s ústavním 
pořádkem, návrh byl ale odmítnut pro nepřípustnost, neboť byl podán až po podpisu ratifikační listiny 
prezidentem. Usnesení ze dne 13.1.2005, Pl. ÚS 1/04 
64  Jako další instituce, na kterou mohly být přeneseny pravomoci podle čl. 10a Ústavy, připadal v úvahu 
Mezinárodní trestní soud, jehož Římský statut Česká republika podepsala dva roky před návrhem euronovely 
(ale do té doby neratifikovala). K ratifikaci (a přenesení pravomocí) nakonec došlo v roce 2009. 
65 SUCHÁNEK, R., JIRÁSKOVÁ, V. et al.: Ústava České republiky v praxi. Praha: Leges, 2009, 384 s. Vyložit, 
co jsou podstatné náležitosti demokratického státu, je ale samozřejmě otázka složitá, a ani Ústavní soud na ni 
dosud neposkytl uspokojivou odpověď.  
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musí samozřejmě schválit Parlament). Článek 39 odstavec 4 Ústavy stanovil pro schválení 

ratifikace takové smlouvy kvalifikovanou třípětinovou většinu a to v obou komorách - pouze 

s rozdílem, že v Poslanecké sněmovně je nutná třípětinová většina všech poslanců, zatímco 

v Senátu pouze třípětinová většina všech přítomných senátorů.  

Na článek 10a těsně navazuje článek 10b, který doplňuje a vyvažuje přenesení pravomocí. 

První odstavec stanoví informační povinnost vlády vůči Parlamentu, druhý odstavec 

poskytuje Parlamentu právo vyjadřovat se k připravovaným rozhodnutím mezinárodního 

subjektu, na nějž byly přeneseny pravomoci. Hlavním účelem tohoto článku je kompenzovat 

Evropské unii často vyčítaný tzv. demokratický deficit. Článek navazuje na Protokol o úloze 

národních Parlamentů, připojený k nedávno před tím schválené Amsterodamské smlouvě. 

Dalším účelem článku je taktéž upravit vzájemnou součinnost vlády a Parlamentu, a zajistit, 

aby Parlament, který na rozdíl od vlády není v organizační struktuře Evropské unie přímo 

zastoupen, byl informován o tom, jakým způsobem jsou vykonávány přenesené pravomoci.66 

Výslovně se počítá s podrobnější úpravou práv a povinností v jednacích řádech obou komor. 

Třetí odstavec článku dává možnost svěřit výkon práv podle tohoto článku společnému 

orgánu obou komor. Takový orgán však dosud nebyl ustaven. Tzv. stykový zákon, se kterým 

tento odstavec výslovně počítá, byl Poslanecké sněmovně předložen jakožto senátní návrh 

zákona v roce 2008. Sněmovna však do konce svého volebního období v červnu 2010 návrh 

neschválila67 a v současné době, zdá se, není na pořadu dne. 

Při schvalování návrhu euronovely byla řešena i otázka, zda nějak upravit vztah 

vnitrostátního práva České republiky a práva Evropské unie. Ministerstvo zahraničí trvalo na 

tom, aby se do Ústavy zařadila následující věta:  

"Pokud to vyplývá z mezinárodní smlouvy podle čl. 10a, je právo takové mezinárodní instituce 

přímo použitelné a má přednost před právem České republiky." 

Proti tomu stál názor, že žádná úprava není nutná, neboť „vlastnosti komunitárního práva, 

vyplývají z faktu předání působností ústavních orgánů České republiky orgánům Společenství, 

ze zřizovacích smluv jednotlivých společenství tvořících Evropskou unii a zejména z 

judikatury Evropského soudního dvora. Komunitární právo bude v České republice platit, 

                                                           
66 Pravomoci, jejichž přenesení Parlament sám schválil, a také často pravomoci, které původně sám vykonával - 
velká část pravomocí přenášených na EU jsou totiž pravomoci v oblasti legislativní. 
67 Dostal se pouze do 2. čtení, po projednání ve výborech bylo poslancům navrženo přerušit projednávání. 
(sněmovní tisk 615, V. volební období) 
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stejně jako platí v jiných členských státech, byť by Ústava postrádala jakoukoliv výslovnou 

zmínku o něm“.68  V Ústavě se nakonec žádná úprava vztahu obou práv neobjevila. Faktem je, 

že výskyt výše zmíněného článku v české Ústavě by na vztahu národního a komunitárního 

práva v praxi pravděpodobně příliš mnoho nezměnil (byť ze systematického hlediska by 

nebylo na škodu, kdyby se Ústava k právní síle evropských aktů - alespoň deklaratorně - 

vyjádřila). Již samotným vstupem do Evropské unie jsme se totiž zavázali i k přijetí 

evropského práva a k uznání ESD jakožto jediné instituce povolané k tomu ho vykládat.69 

Přednost evropského práva nad právem členských států tehdy již byla uznávána na základě 

ustálené judikatury ESD. Absence jakékoli normativní úpravy vzájemného vztahu nicméně po 

vstupu ČR do EU vyvolala určitou nejistotu ohledně působení evropského práva, kterou 

musel posléze vyřešit Ústavní soud. 

3.1.4 Institut referenda v Ústavě a v zákonech 

Vstup do Evropské unie se stal na půdě Parlamentu impulsem pro intenzivní diskusi o 

přijetí ústavní úpravy referenda. Možnost využití institutu referenda od začátku platnosti 

Ústavy naznačoval článek 2 odstavec 2 Ústavy, který ovšem požaduje pro stanovení 

podmínek referenda sílu ústavního zákona. V průběhu III. volebního období bylo 

v Poslanecké sněmovně předloženo několik návrhů upravujících institut referenda. Všeobecná 

shoda panovala v tom, že pro dostatečnou demokratickou legitimitu přistoupení do Evropské 

unie má být zvolena forma souhlasu s ratifikací Smlouvy o přistoupení jako lidové hlasování. 

Některé návrhy však chtěly nastalé situace využít pro schválení obecné úpravy referenda 

použitelné nejen pro účely vstupu do Evropské unie, a to buď v samostatném zákoně nebo 

přímo v Ústavě. Všechny návrhy tehdy nicméně byly zamítnuty.70 Euronovela č. 395/2001 

Sb. ukotvila možnost konání referenda do článku 10a Ústavy jako náhradu souhlasu 

Parlamentu s ratifikací mezinárodních smluv způsobujících přenos pravomocí. Pravomoc 

vyhlásit referendum o přistoupení České republiky do EU svěřila prezidentovi. Ústavní soud 

získal pravomoc rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta, že takové 

referendum nevyhlásí, a také o zákonnosti postupu při provádění referenda.  

V roce 2002 pak Parlament schválil jednorázový ústavní zákon o referendu o přistoupení 

České republiky k Evropské unii (č. 515/2002 Sb.). Parlament tak sám sebe vyloučil 
                                                           
68 Sněmovní tisk 884/0, III. volební období. 
69 Bývalý článek 234 SES, dnes 267 SFEU. S bezvýhradní aplikací tohoto článku ale nesouhlasí řada ústavních 
soudů členských států, včetně českého (viz podkapitola 1.6. a 4.1) 
70 Sněmovní tisky 1/0, 120/0, 171/0, III. volební období. 
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z jakéhokoli hlasování o vstupu do EU. Otázka pro lidové hlasování zněla: „Souhlasíte s tím, 

aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii 

členským státem Evropské unie?“ Referendum byl povinen vyhlásit prezident na návrh vlády 

nebo nejméně dvou pětin poslanců či senátorů, a pokud by vstup do EU nebyl schválen, další 

hlasování se mohlo konat nejdříve za dva roky. Pro schválení ratifikace stačila prostá 

nadpoloviční většina odevzdaných hlasů. Úprava podrobného průběhu referenda byla 

ponechána na prováděcím zákonu, pro který však byla stanovena podmínka schválení oběma 

komorami Parlamentu. Tento zákon (známý jako zákon o provádění referenda) vešel 

v platnost pod číslem 114/2003 Sb. a mimo samotné úpravy průběhu referenda také 

novelizoval zákon o Ústavním soudu. Novela reagovala na ústavní změnu pravomocí 

Ústavního soudu v záležitostech referenda. Do zákona byl vložen nový desátý oddíl „Řízení 

ve věcech referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii“.71 

 

3.2. Přenos pravomocí na orgány ES/EU 

Vlastní přenos pravomocí proběhl na základě primárního práva EU, tedy především 

zakládacích smluv. Zde jsou stanoveny cíle Evropské unie, její orgány i jejich věcná 

působnost a procedurální náležitosti výkonu pravomocí. Tyto smlouvy se staly součástí 

českého právního řádu dnem vstupu ČR do Evropské unie, tedy 1. května 2004. Konkrétně se 

jednalo o Smlouvu o založení Evropského společenství, Smlouvu o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii a Smlouvu o Evropské unii ve znění pozdějších smluv 

nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před přistoupením. Významné novelizace 

zakládacích smluv do doby vstupu ČR do EU byly především Jednotný evropský akt, 

Amsterodamská smlouva a Smlouva z Nice. Kromě zakládajících smluv ovšem tvoří primární 

právo i smlouvy o přistoupení nových členských států a s nimi spojené právní akty a další 

smlouvy a protokoly. Po novelizaci ve znění Lisabonské smlouvy tvoří hlavní právní základ 

Smlouva o fungování Evropské Unie a Smlouva o Evropské unii. 

Zakládací smlouvy fungují z velké části jako klasické mezinárodní smlouvy, byť 

v některých rysech se od běžných smluv z oblasti mezinárodního práva veřejného podstatně 

liší, zejména například tím, že zakládají samostatný právní řád. Až do vstoupení Lisabonské 

                                                           
71

 Referendum se konalo ve dnech 13. až 14. června 2003, krátce po podpisu Smlouvy o přistoupení. Vstup do 
Evropské Unie v něm podpořilo 77% lidí z 55% oprávněných voličů, kteří se referenda zúčastnili. 
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smlouvy v platnost mohly být smlouvy měněny pouze postupem ratifikace takové změny 

všemi členskými státy. Lisabonská smlouva zavádí jednak zjednodušený postup přijímání 

změn, jednak institut tzv. obecné passarelle. Zjednodušený postup se může uplatnit pouze pro 

změny části třetí SFEU (Vnitřní politiky a činnost Unie), přičemž tato změna nesmí vést 

k rozšíření pravomocí. Členské státy tyto změny sice nemusí ratifikovat, nicméně stále 

podléhají jejich souhlasu v souladu s jejich ústavními předpisy. Tzv. institut obecné passarelle 

umožňuje Evropské radě jednomyslně rozhodnout o přesunu určité oblasti ze systému 

jednomyslného schvalování do systému kvalifikované většiny.72 

Pokusíme-li se přenášené pravomoci rozdělit podle dělby moci, zjistíme, že většina 

pravomocí Evropské unie patří do moci zákonodárné. Výkonné a soudní pravomoci tvoří 

menší část - byť například soudní pravomoci ESD a Soudu prvního stupně jsou velmi 

významné. Svých cílů ale EU dosahuje především pomocí vydávání aktů tzv. sekundárního 

práva. 

3.2.1 Stav při vstupu ČR do EU 

Při vstupu ČR do EU stále platila tzv. chrámová třípilířová struktura Společenství, kterou 

zavedla Maastrichtská smlouva. První pilíř, tzv. komunitární, pod sebou sdružoval tři původní 

zakládací smlouvy a byl založen na nadnárodním principu. Další dva pilíře - společná 

zahraniční a bezpečnostní politika a justiční spolupráce v trestních věcech - fungovaly na 

principu mezivládním.  

Smlouva o založení Evropského společenství upravovala komunitární pilíř. Článek 3 SES 

vymezil činnosti, v nichž bylo ES oprávněno jednat. Vše ostatní zůstalo v pravomoci 

členských států. Oprávnění ES pak byla omezena pouze cíli stanovenými smlouvou, 

principem subsidiarity a proporcionality. Byť v teorii takové dělení pravomocí existovalo, 

v době vstupu ČR do EU nebylo nikde jednoznačně stanoveno, které pravomoci orgánů tehdy 

ještě Evropských společenství byly výlučné pro ES, a které sdílené neboli konkurující mezi 

ES a členskými státy. Hranice mezi druhy pravomocí tak byla dosti neostrá a bylo nutné toto 

dělení složitě odvozovat z ustanovení přímo u jednotlivých politik. Materie spadající do 

výlučných pravomocí mohla být na území členských států včetně ČR upravena pouze právem 

Evropské unie, ať už primárním či sekundárním. Ve sdílených pravomocech byl členský stát 
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 Dílčí passarelle obsahovaly v omezeném množství již předcházející smlouvy, ale vždy pouze v přesně 
specifikovaných případech (př. článek 67, odstavec 2 SES). 
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oprávněn jednat v takovém rozsahu, ve kterém v dané materii již nejednala Společenství. 

Závaznými legislativními nástroji komunitárního pilíře, závaznými pro členské státy, byla 

nařízení, směrnice a rozhodnutí, nezávaznými doporučení a stanoviska. Závazné legislativní 

akty komunitárního pilíře se vyznačovaly přímým účinkem (byť v případě směrnic částečně 

omezeným). Pravomoci nezmíněné ve smlouvách platily za výlučné pravomoci členských 

států a Evropská unie do nich nesměla zasahovat. Určitou výjimkou byl ovšem už v SES 

článek 308 - tzv. klauzule flexibility, který dovoloval Radě (na návrh Komise a po konzultaci 

s Evropským parlamentem) přijmout „vhodná opatření“, pokud by byla nutná k dosažení 

některého z cílů Společenství v rámci společného trhu.  

Smlouva o Evropské unii pak zaváděla další dva zmíněné pilíře. Orgány ES/EU byly pro 

všechny tři pilíře společné, v „nekomunitárních“ pilířích ovšem jednaly vždy na principu 

jednomyslnosti. I v rámci druhého a třetího pilíře byly vydávány sekundární právní akty, 

ovšem zcela odlišné od komunitárních právních aktů: obecné směry, společné strategie, 

společné akce, rámcová rozhodnutí, rozhodnutí, opatření. Za nejvýznamnější z nich můžeme 

označit rámcová rozhodnutí - ve své podstatě se jednalo o obdobu komunitární směrnice, 

nicméně bez přímého účinku, typického pro právní akty prvního pilíře. Právní akty druhého a 

třetího pilíře byly pro členské státy závazné, nicméně na principu mezinárodního práva - 

neměly tedy přímý účinek. Každý takový akt tedy musel být do českého právního řádu 

promítnut vnitrostátním předpisem.73  

3.2.2 Změny zaváděné Smlouvou o Ústavě pro Evropu a Lisabonskou 

smlouvou 

Smlouva o Ústavě pro Evropu měla celou pilířovou strukturu zrušit. Všechny tři pilíře 

měly být sjednoceny pod jediný subjekt, Evropskou unii. Bývalé rozdělení na komunitární a 

nekomunitární (někdy také nazývané unijní) právo ztratilo smysl, neboť ústavní smlouva 

vydávání sekundárních právních aktů upravila pro všechny oblasti jednotně, pouze s určitými 

výjimkami pro oblast společné bezpečnostní a zahraniční politiky, která nadále zůstala 

v režimu mezivládní spolupráce. Většina bývalého třetího pilíře byla přesunuta do oblasti 

sdílených pravomocí v režimu supranacionality.74 Byl rozšířen počet pravomocí, ve kterých se 

                                                           
73 Jako příklad uveďme pravděpodobně nejznámější rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. V ČR 
bylo implementováno zákonem č. 539/2004 Sb., kterým byla kompletně novelizována celá hlava dvacátá pátá 
trestního řádu o právním styku s cizinou. 
74 Pojem komunitární právo nicméně řada autorů stále používá ve významu evropského sekundárního práva 
schvalovaného právě v režimu supranacionality. 
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mělo hlasovat pouze kvalifikovanou většinou namísto jednomyslnosti75 a změnila se i 

pravidla systému hlasování z hlediska hlasů přidělených každému členskému státu. Dřívější 

systém založený na váženém počtu hlasů nahradil systém tzv. dvojité většiny, založené jednak 

na kritériu počtu států (což chrání malé a střední státy před prosazováním zájmů velkých 

států) a jednak na kritériu počtu obyvatel (což svědčí pro změnu pochopitelně velkým 

státům). Obecně je nový systém hlasování pro Českou republiku nevýhodnější než dosavadní, 

založený Smlouvou z Nice, která přidělovala malým státům počet hlasů v Radě vyšší, než by 

odpovídalo počtu obyvatel. Ústavní smlouva poprvé zavedla jasné a výslovné dělení 

pravomocí na výlučné, sdílené a koordinační. Počet sekundárních právních aktů byl snížen na 

šest (z toho dva nezávazné: doporučení a stanoviska) a pozměněna byla i jejich terminologie 

(nově evropský zákon, evropský rámcový zákon, evropské nařízení, evropské rozhodnutí). 

Ústavní smlouva zaváděla jasné dělení mezi legislativními (evropský zákon a evropský 

rámcový zákon) a nelegislativními právními akty (ostatní) a značně zpřehlednila úpravu 

provádění legislativních aktů. 

Novou koncepci pravomocí převzala s drobnými úpravami i Lisabonská smlouva. Systém 

sekundárních právních aktů byl pozměněn s ohledem na to, že bylo upuštěno od terminologie 

použité v ústavní smlouvě. Lisabonská smlouva vymezila pět druhů sekundárních právních 

aktů, z toho tři závazné: nařízení, směrnice, rozhodnutí, a dva nezávazné: doporučení a 

stanoviska. Nařízení a směrnice zůstaly zachovány ve stejné podobě jako před novelizací. 

Rozhodnutí nyní mohlo být závazné v celém rozsahu, nejen pro určené subjekty jako dříve. 

Oproti původnímu znění byla také změněna, resp. rozšířena tzv. doložka flexibility i na oblast 

ostatních politik, nejen oblasti společného trhu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem 

k poměrně extenzivnímu výkladu doložky flexibility byla možnost využití tohoto ustanovení 

výslovně vyloučena pro oblast společné bezpečnostní a zahraniční politiky a rovněž byla 

podrobena kontrole ze strany vnitrostátních parlamentů. 

 

 

                                                           
75 Jednomyslné rozhodování zůstalo v oblastech daní, sociálního zabezpečení, zahraniční politiky, společné 
obrany, operativní policejní spolupráce, jazykových pravidel a otázce sídel institucí. 
PÍTROVÁ, L., et al. Když se řekne Lisabonská smlouva... : Perspektiva fungování Evropské unie podle nového 
smluvního rámce [online]. Praha: Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR, 2008 [cit. 
2011-02-02]. Dostupné z WWW:  
<http://www.euroskop.cz/gallery/13/4050-kdyz_se_rekne_lisabonska_smlova.pdf>. 
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3.3. Sekundární právní akty ES/EU v národním právním řádu 

3.3.1 Obecné účinky sekundárních právních aktů 

V současné době celé sekundární právo EU v podstatě kopíruje bývalé sekundární právo 

komunitárního pilíře (s výjimkami pro oblast SZBP). Nařízení se vyznačují bezprostředním 

účinkem, a to jak vertikálním (jednotlivec se ustanovení může dovolávat vůči členskému 

státu), tak horizontálním (jednotlivec se ustanovení může dovolávat proti jinému 

jednotlivci).76 Členský stát je nesmí jakkoli implementovat.77 Nařízení tedy nelze přepisovat 

v národních právních předpisech a samozřejmě ani nesmí být vydán akt, který by danou 

materii upravoval odlišně. Přesto však i nařízení často potřebují určitou legislativní součinnost 

ze strany členského státu. Nejčastěji bývá potřeba vydat prováděcí předpisy, které zajistí 

bezproblémové uvedení nařízení do praxe. To může být například stanovení působnosti 

určitých orgánů, jejichž činnost je nezbytná pro náležitou aplikaci nařízení, nebo stanovení 

sankcí sloužící k vynucení povinností.78 Jindy je nutné v rámci zachování právní jistoty zrušit 

starší národní předpis, který nařízení odporuje.79 

Směrnice přináší členskému státu přímou povinnost legislativní činnosti.  Členský stát je 

povinen transponovat ji do svého právního řádu. Směrnice je pro členský stát závazná co do 

výsledku, kterého má být dosaženo. Výběr prostředků, kterými chce stát dosáhnout cíle, 

ponechává směrnice na členském státu. V naprosté většině případů to však bude znamenat 

povinnost vlády navrhnout a povinnost Parlamentu schválit zákon, který upraví materii 

v souladu s danou směrnicí. Ani v případě směrnice by však nemělo docházet k přímému 

přepisování norem do transpozičního předpisu.80 Směrnice poskytuje vždy lhůtu, kterou je 

                                                           
76 Rozsudek ESD C 6/64 Costa 
77 Rozsudek ESD C 94/77 Zerbone 
78 Jako příklad nařízení, které bylo potřeba adaptovat do českého právního řádu, můžeme uvést nařízení EP a 
Rady 2006/2004 o spolupráci dozorových orgánů členských států v oblasti ochrany spotřebitele. Cílem nařízení 
bylo propojit národní dozorové úřady v oblasti ochrany spotřebitele a umožnit jim efektivně jednat proti 
nepoctivým podnikatelům v rámci vnitřního trhu. Úkolem členských států bylo určit ústřední styčný úřad a 
příslušné úřady ke stanoveným oblastem, pro něž budou ustanovení nařízení přímo účinná. V ČR toto bylo 
provedeno zákonem 160/2007 Sb., který novelizoval několik stávajících zákonů - např. zákon o České obchodní 
inspekci, živnostenský zákon, zákon o České národní bance a další. 
79 Rozsudek ESD C/185/96, Komise proti Řecku 
80 Pro uvedení příkladu směrnice rovněž můžeme zůstat v oblasti ochrany spotřebitele. Směrnice o nekalých 
obchodních praktikách — 2005/29/ES je zaměřena proti takovým praktikám, které přímo ovlivňují rozhodnutí 
spotřebitele o obchodní transakci. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo transpoziční předpis, který 
novelizoval 3 zákony - největší část směrnice byla promítnuta do zákona o ochraně spotřebitele, dílčím 
způsobem byl novelizován zákon o regulaci reklamy a obchodní zákoník. Směrnice je v režimu maximální 
harmonizace, což nakonec vyústilo v to, že některá ustanovení byla prakticky přepsána ze směrnice do zákona. 
Větší nedokonalostí se ale jeví následná „schizofrenní“ úprava nekalých praktik. Kromě úpravy v podobě 
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třeba dodržet. Pokud stát směrnici netransponuje včas, směrnice získává za splnění určitých 

podmínek81 přímý účinek (byť pouze vertikální, nikoli horizontální).82 Před uplynutím 

transpoziční lhůtu má směrnice tzv. nepřímý účinek, který se projevuje zejména tím, že jsou 

národní soudy povinny vykládat vnitrostátní právo (a to nezávisle na tom, jestli dané předpisy 

byly schváleny před nebo po přijetí směrnice) v souladu s danou směrnicí. Pokud nedojde 

k včasné transpozici směrnice nebo je transponována špatně, odpovídá členský stát za škodu, 

která tím vznikne jednotlivci.83 Odpovědnost leží na členském státu jako celku, nikoli na tom, 

kdo nedostatečnou transpozici zavinil. Pokud tedy například Parlament neschválí zákon, který 

by transponoval směrnici, nebo ho vlivem velkého množství pozměňovacích návrhů pozmění 

natolik, že již nebude zcela v souladu se směrnicí, sám sebe žádnému nebezpečí nevystavuje. 

Ponese pouze „politickou odpovědnost“ za to, že Česká republika bude povinna nahradit 

škodu, která vznikne jednotlivci vlivem nesplnění povinnosti řádně transponovat směrnici, a 

také za případnou žalobu před ESD pro porušení smlouvy84. 

Rozhodnutí zřídkakdy zasahují do právního řádu členských států, mohou však například 

obsahovat požadavek na tvorbu legislativního aktu, pokud jsou určená členskému státu.  

Platnost aktů bývalého druhého a třetího pilíře upravil Protokol o přechodných 

ustanoveních. Akty přijaté na základě hlavy V SEU o společné bezpečností a zahraniční 

politice zůstávají v platnosti „až do zrušení, zániku nebo změny těchto aktů za použití 

Smluv“.85 Akty přijaté na základě hlavy VI v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce 

v trestních věcech v zásadě platí to samé. Na rozdíl od oblasti SBZP se na oblast bývalého 

třetího pilíře rozšíří pravomoci Komise a ESD nastupující v případě, že členský stát nesplní 

                                                                                                                                                                                     

transponované směrnice v zákoně o ochraně spotřebitele stále platí dřívější úprava nekalé soutěže v obchodním 
zákoníku. Byť se důvodová zpráva zákona zaštiťuje tím, že se od sebe obě úpravy liší svým charakterem (v 
obchodním zákoníku soukromoprávním, v zákoně o ochraně spotřebitele veřejnoprávním), některá ustanovení 
jsou v podstatě totožná, což činí celou úpravu poměrně matoucí. Nakonec je třeba zmínit i to, že směrnice ani 
nebyla transponována včas. Implementace by měla být provedena do 12.7.2007, s účinností do 12.12.2007. Už 
do Sněmovny se ale návrh zákona dostal pozdě - v září 2007. Senát zákon schválil v lednu 2008 a v platnost a 
účinnost vstoupil vyhlášením ve Sbírce zákonů 12.2.2008 pod č. 36/2008 Sb. 
81 Podmínky vymezil ESD: směrnice zakládá pouze taková práva jednotlivců, která jsou dostatečně jasná a 
přesná, a nepodmíněná. 
82 Rozsudek ESD C 41/74 Van Duyn 
83 Rozsudek ESD C-6/90 a C-9/90 Francovich 
84 Takovým žalobám v průběhu svého členství čelila ČR několikrát, poprvé v lednu 2006. Komise v tomto 
případě podala na ČR u ESD žalobu pro porušení Smlouvy z důvodu nedostatečné implementace směrnic 
78/686/EHS a 93/16/EHS týkajících se uznávání lékařských a zubařských kvalifikací (na základě Smlouvy o 
přistoupení měla ČR tuto implementaci zajistit ke dni vstupu do EU). C-203/06 a C-204/06. 
85 Protokol o přechodných ustanoveních týkajících se aktů přijatých na základě hlav V a VI smlouvy o Evropské 
unii před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 
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své povinnosti dané Smlouvami - a to buď okamžikem změny aktů nebo uplynutím pěti let od 

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. 

3.3.2 Související změny ve vnitrostátním legislativním procesu České 

republiky 

Na nutnost implementace evropských právních aktů byly navázány i přímé změny 

v národním legislativním procesu. Legislativní proces v ČR je upraven Ústavou a jednacími 

řády komor Parlamentu ČR. Konkrétní postupy pro tvorbu vládních návrhů jsou pak 

rozpracovány v Legislativních pravidlech vlády. Hlavní změny byly přijaty ještě před 

vstupem ČR do EU, vyvolány procesem sbližování národního práva s evropským podle 

Asociační dohody. Z větší části došlo ke změnám v procesu ještě na úrovni vlády, jakožto 

orgánu s hlavní zákonodárnou iniciativou. Harmonizace českého práva s evropským je 

zajišťována zejména prostřednictvím orgánů státní správy. Nemalá část evropských předpisů 

je implementována pouze do podzákonných předpisů (zejména do vyhlášek ministerstev), a 

Parlament s nimi tedy vůbec nepřijde do styku. U těch ustanovení, která musí být do českého 

právního řádu implementována cestou zákona, náleží sice Parlamentu finální pravomoc 

rozhodnout o konečném znění zákona, je ovšem úkolem vlády předkládat Parlamentu návrhy 

zákonů za účelem sbližování českého práva s právem evropským či návrhy předpisů 

transponujících směrnice nebo provádějící nařízení.  

V souvislosti se vstupem do EU byla novelizována Legislativní pravidla vlády ve smyslu, 

aby byl zajištěn soulad navrhovaných předpisů s právem EU a přijaty Metodické pokyny pro 

zajišťování plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 

unii.86 Tyto Metodické pokyny podrobně upravují činnost orgánů výkonné moci, jejímž cílem 

je transpozice směrnic či adaptace nařízení, včetně přílohy s příklady správné transpozice. 

Ačkoli se většina změn týká především tzv. zákonů s evropským prvkem, některé dílčí změny 

nastaly nicméně i při schvalování zákonů nevyvolaných evropskými předpisy. Součástí 

důvodové zprávy každého navrhovaného zákona např. musí být tzv. doložka kompatibility 

s evropským právem. Slučitelnost návrhu zákona s právem EU posuzuje Odbor kompatibility 

Úřadu vlády, který i jinak koordinuje tvorbu „evropských“ návrhů zákonů.  

                                                           
86 MLSNA, P. Legislativní pravidla vlády a jejich změny reflektující vstup ČR do Evropské Unie. In Tvorba 
práva v České republice po vstupu do Evropské Unie. Praha : ASPI, a.s., 2007. s. 123-138. 
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Kritika Evropské komise ohledně pomalého přijímání předpisů nutných v rámci 

sbližování práva ještě před vstupem do EU vyvolala debatu o možnosti urychlení tohoto 

procesu. Návrh novelizace Ústavy, který dovoloval vládě provádět závazky ke sbližování 

českého práva s evropským prostřednictvím nařízení s mocí zákona, byl zamítnut. Možnost 

urychlení se nicméně promítla do jednacího řádu Poslanecké sněmovny, když byla novelou č. 

47/2000 Sb. zavedena možnost schválení zákona hned v prvním čtení.87 Ačkoli byla tato 

úprava navržena za účelem urychlení harmonizačního procesu, její výsledné znění přineslo 

možnost rychlejšího schvalování všem, nejen „evropským“, zákonům (kromě ústavních 

zákonů a zákona o projednávání státního rozpočtu). Přes to, že si tato změna v následující 

hodnotící zprávě Evropské Komise vysloužila kladné hodnocení, nebyla nakonec příliš 

využita. 

Pro zlepšení informovanosti zákonodárného sboru uložila vláda svým usnesením č. 

1210/1999 ministrům a ostatním vedoucím ústředních úřadů státní správy zasílat poslaneckým 

klubům návrhy zákonů s evropským prvkem současně s jejich vstupem do připomínkového 

řízení. Taktéž bylo uloženo Odboru kompatibility zasílat poslaneckým klubům svá vyjádření 

k výše uvedeným návrhům.88  V souvislosti s přípravami na vstup do EU byl již v roce 1998 

v každé komoře Parlamentu zřízen výbor pro evropskou integraci. Posléze došlo k jejich 

přejmenování na Výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a 

Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR. Oproti senátnímu výboru má 

výbor Poslanecké sněmovny mnohem důležitější postavení, což odpovídá i celkovému 

postavení komor. Jeho význam byl podtržen i zařazením mezi povinné výbory zřizované 

Poslaneckou sněmovnou (novelou č. 282/2004 Sb. Jednacího řádu PSP ČR). Senátní Výbor 

pro záležitosti EU mezi povinně zřizované výbory Senátu nepatří. 

Stěžejní činností výborů je projednávání návrhů aktů a jiných dokumentů Evropské unie a 

kontrola vlády před jednáním v Radě. To však nepatří do vnitrostátního legislativního 

procesu, nýbrž spíše do evropského legislativního procesu, a proto o této jejich funkcí bude 

pojednáno až v následující kapitole o kontrolních pravomocích. Výbor pro evropské 

záležitosti ale disponuje i důležitou kompetencí v zákonodárném procesu a to předběžnou 

                                                           
87 Původní poslanecký návrh zákona možnost schválit zákon v prvním čtení nezaváděl, snažil se zejména o 
zkrácení doby projednávání zákona ve výborech. Schválení zákona v prvním čtení se do znění novely dostalo až 
pozměňovacími návrhy. Zákon byl nakonec schválen v podstatně odlišném znění, než byl navrhován. Sněmovní 
tisk 361/0, III. volební období. 
88 WHELANOVÁ, M. EUROPEUM : Institut pro evropskou politiku [online]. 22.6.2000 [cit. 2011-02-09]. 
Proces harmonizace českého práva právem ES. Dostupné z WWW: 
<http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=240>. 
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konzultací návrhů zákonů transponujících evropské směrnice. Na žádost sněmovny přijala 

vláda usnesení č. 257/2000, kterým se zavázala předkládat takové návrhy zákonů výboru ještě 

před jejich schválením vládou a následným postoupením Poslanecké sněmovně.  

 

3.4. Vnější vztahy EU a jejich vliv na ČR 

Pavel Svoboda pojem vnějších vztahů EU definuje jako „souhrn právních vztahů (včetně 

obou Společenství) v rámci jejich vnějších pravomocí“. Důležitým pojmem v oblasti vnějších 

vztahů je mezinárodněprávní subjektivita. Do doby, než vstoupila v platnost Lisabonská 

smlouva, byla ve smlouvách výslovně zakotvena právní subjektivita pouze pro ES. Otázka 

právní subjektivity EU byla sporná.89 Nezávisle na tom, zda EU měla či neměla právní 

subjektivitu, ale byla podle článku 24 (resp. 38) SEU na EU přenesena pravomoc uzavírat 

mezinárodní smlouvy nezbytné k provedení cílů druhého a třetího pilíře. I Evropská unie tak 

měla pravomoc uzavírat vnější mezinárodní smlouvy. Pojem vnějších vztahů, který se týkal 

dříve zejména ES, je širší než jen možnost uzavírání mezinárodních smluv.90 Uzavírání 

mezinárodních smluv s dalšími mezinárodněprávními subjekty ale samozřejmě bude 

nejčastějším případem vnějších vztahů, nadále se proto soustředím pouze na ně.   

3.4.1  Mezinárodní smlouvy sjednávané ES/EU a jejich závaznost pro 

členské státy 

Jak již bylo řečeno, veškerá činnost v rámci ES/EU musí probíhat pouze v rámci 

vymezených pravomocí. Otázka obsahu vnějších pravomocí je však dosti složitá. Významnou 

roli v jejich výkladu zaujal ESD a nově byla otázka vnějších pravomocí i předmětem změn 

v rámci Lisabonské smlouvy. Zaměřme se nyní na situaci před schválením Lisabonské 

smlouvy. Primární právo EU obsahovalo některá výslovná ustanovení o vnějších 

pravomocích. Tyto tzv. explicitní pravomoci se vyskytovaly ve formě konkrétního zmocnění 

pro určitou oblast, resp. činnost. V průběhu existence ES se ovšem ukázalo, že pouze tyto 

explicitně vymezené pravomoci nestačí pro řádné plnění cílů smlouvy. ESD proto vytvořil 

tzv. doktrínu AETR a zavedl pojem tzv. implicitních pravomocí. Tyto vnější pravomoci 

                                                           
89 Pavel Svoboda předkládá řadu argumentů na podporu existence mezinárodněprávní subjektivity i pro EU. 
SVOBODA, P. Právo vnějších vztahů Evropské Unie. Praha : Linde, 2007. s. 31. 
90

 Jeho obsah můžeme odvodit od obsahu mezinárodněprávní subjektivity - jedná se o právo diplomacie a legace, 
jednostranných opatření a uzavírání mezinárodních smluv, mezinárodní odpovědnost a výsady a imunity. 
SVOBODA, P. Cit. dílo. s. 70. 
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mohou implicitně vyplývat z ustanovení zakládacích smluv i ze sekundárních aktů, pokud je 

možné je odvodit z explicitně stanovených vnitřních pravomoci a cílů.91 Pro vnější pravomoci 

existuje stejné další dělení jako pro pravomoci vnitřní - a to na výlučné a sdílené. Jako u 

vnitřních výlučných pravomocí platí i u vnějších to, že členský stát v této oblasti nesmí jednat, 

nesmí tedy např. uzavírat mezinárodní smlouvy ani vytvářet jinou činnost. V určitých 

případech je možné získat výslovné svolení Společenství pro jednotlivé jednání. Explicitní 

vnější pravomoci jsou vždy výlučné. Implicitní pravomoci mohou být výlučné zejména za 

předpokladu, že je výslovně výlučná vnitřní pravomoc, od které je odvozena.  

Pro pravomoci sdílené mezi ES/EU a členskými státy platí následující pravidlo: pokud ES 

využije možnosti upravit určitou oblast patřící do sdílené pravomoci vnitřně, získává 

výlučnou pravomoc i pro vnější aspekty této úpravy. Jestliže má ES/EU do určitého data 

splnit určitý úkol nebo i pokud se připravuje k výkonu svých pravomocí (i bez zadání splnění 

do určitého data), nesmí členské státy vyvíjet takovou činnost, která by dokončení takového 

úkolu odporovala.  Častým řešením úpravy sdílených pravomocí jsou tzv. smíšené 

mezinárodní smlouvy. Tyto smlouvy uzavírají společně členské státy a Společenství jako 

jedna strana Smlouvy.  

Smlouvy upravující výlučné pravomoci v oblastech komunitárního práva jsou uzavírány 

orgány ES/EU bez součinnosti členských států. Úloha orgánů členského státu je tak omezena 

pouze na zástupce v Radě, který jedná na základě schváleného mandátu. Jsou součástí 

komunitárního práva a tedy pro členský stát přímo závazné. Smlouvy smíšené musí být kromě 

schválení na komunitární úrovni také ratifikovány členskými státy. V České republice se pro 

tyto případy uplatní klasický postup schvalování mezinárodních smluv podle článku 10 

Ústavy. Zvláštním případem byly smlouvy uzavíráné v rámci druhého a třetího pilíře. 

Smlouvy sice sjednávaly orgány EU, pro členský stát zde ale existovala možnost výhrady 

podle článku 24 odstavce 5 SEU. V případě, že zástupce členského státu v Radě při 

schvalování prohlásil, že jeho stát musí nejprve splnit své ústavní předpisy, nebyl touto 

smlouvou vázán. 

Lisabonská smlouva nepřinesla do praxe uzavírání a závaznosti mezinárodních smluv 

příliš závažné změny, spíše jen sjednotila a zpřehlednila právní úpravu. Největší novinkou je 

bezpochyby výslovné uznání právní subjektivity Evropské unie, pod kterou byla zahrnuta i 

bývalá ES. Do Smlouvy o fungování Evropské unie byla začleněna celá nová část s názvem 

                                                           
91 Rozsudek ESD 22/70 AETR (ERTA) a posudek ESD 1/03 
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Vnější činnost Unie, která sjednotila roztříštěnou úpravu z  SES. Hlava V, upravující 

uzavírání mezinárodních smluv, obsahuje v článku 216 obecné zmocnění k uzavírání smluv 

v mezích pravomocí svěřených EU zakládacími smlouvami - došlo tak ke kodifikaci výše 

zmíněné doktríny AETR. Určité změny přinesla „komunitarizace“ třetího pilíře - smlouvy 

uzavírané v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech budou nyní součástí 

evropského práva s účinky bývalého komunitárního práva. Možnost uplatnit výhradu splnění 

ústavních předpisů byla zcela zrušena, a to i pro smlouvy oblasti SBZP, které mají 

v některých věcech odchylnou úpravu od postupu schvalování ostatních mezinárodních 

smluv, neboť stále zůstávají v režimu mezivládní spolupráce. 

3.4.2 Změny v procesu schvalování mezinárodních smluv z hlediska ČR 

Vstup do Evropské unie způsobil poměrně rozsáhlé proměny v dosavadní 

mezinárodněsmluvní praxi ČR. Odhlédneme-li od změn, které byly do této praxe zavedeny již 

zmíněnou euronovelou, bylo nutné vyřešit další tři hlavní problémy související přímo se 

vstupem do EU:  

1) možnou kolizi mezinárodních smluv uzavřených mezi přistupujícími státy a třetími 

zeměmi s evropským právem a 

2) otázku závaznosti mezinárodních smluv uzavřených v rámci EU pro nově přistupující 

země 

3) stanovení vnitrostátních postupů pro schvalování smluv v rámci ES/EU.92 

První dvě závažné otázky byly upraveny Aktem o podmínkách přistoupení (dále jako 

„Akt“), jenž byl součástí Smlouvy o přistoupení uzavřené stávajícími členskými státy na 

straně jedné a deseti přistupujícími státy na straně druhé.  Platnost tzv. dřívějších smluv 

nebyla dotčena vstupem do Unie ani v případě jejich neslučitelnosti s evropským primárním 

právem - zde platí výjimka i ze zásady aplikační přednosti.93 To se však uplatní pouze ve 

vnějších vztazích, není možné dovolávat se těchto smluv vůči jiným členským státům.94 Státy 

nicméně byly (a jsou) povinny případné rozpory odstranit všemi dostupnými prostředky 

                                                           
92 MALÍŘ, J. et al. Česká republika v Evropské Unii (2004-2009). Institucionální a právní aspekty členství. 
Praha: Ústav státu a práva, 2009. 255s. 
93 351 SFEU, dříve článek 307 SES, obdobný režim i článek 105, 106 SESAE 
94 Což se týká především multilaterálních smluv. Viz rozsudek ESD C-241 a 242/91 Magill 
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mezinárodního práva v co nejkratší době. 95 Pro některé druhy smluv byla stanovena speciální 

úprava, do kdy musí být ukončena jejich platnost. Například dohody o volném obchodu 

s třetími zeměmi musely být rozvázány nejpozději s účinností ode dne přistoupení ČR 

k Unii.96 

Situace ohledně mezinárodních smluv, které byly uzavřeny v rámci EU do doby vstupu 

ČR, musela být řešena zvlášť pro smlouvy uzavřené ve výlučné pravomoci ES/EU a zvlášť 

pro tzv. smlouvy smíšené. Smlouvy ve výlučné pravomoci Společenství a smlouvy uzavírané 

samostatně Evropskou unií v rámci druhého a třetího pilíře se pro nově přistupující státy staly 

automaticky závaznými podle podmínek stanovených v těchto smlouvách a v Aktu o 

podmínkách přistoupení. K tzv. smíšeným smlouvám státy teprve musely přistoupit, k čemuž 

se však rovněž zavázaly v Aktu. Přistoupení k těmto smlouvám probíhalo podle běžných 

ústavních postupů pro ratifikaci mezinárodních smluv.  

Vnitrostátní postupy při sjednávání mezinárodních smluv v rámci ES/EU běží paralelně 

vedle sebe s projednáváním na úrovni Unie. Tyto postupy se liší jednak podle druhu dané 

smlouvy (ve výlučné pravomoci, smíšené smlouvy, smlouvy podle bývalého článku 24 a 38 

SEU), jednak podle kategorie dané smlouvy (prezidentská, vládní, resortní). Postup pro 

sjednávání mezinárodních smluv v době vstupu ČR do EU byl podrobně upraven Směrnicí 

vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti 

mezinárodních smluv, schválené usnesením vlády v únoru 2004.97 Tato směrnice nijak 

speciálně neupravovala postupy ohledně smluv schvalovaných v rámci ES/EU. Odkazovala 

pouze na usnesení vlády k institucionálnímu zajištění členství České republiky v Evropské 

unii a ke koordinaci procesu rozhodování, schválenému v dubnu 2003. Pro postupy, které 

uvedené usnesení neřešilo, se použila přiměřeně ustanovení směrnice. Již v době schvalování 

této směrnice ovšem bylo jasné, že se ČR bez speciální úpravy pro sjednávání smluv v rámci 

ES/EU neobejde. Vzhledem ke složitosti materie a množství připomínek byla taková směrnice 

schválena vládou až v listopadu 2005.98 Směrnice obsahovala komplexní úpravu s ohledem 

jak na praxi orgánů EU, tak na praxi vnitrostátních ústavních orgánů. Jediné, co stále 

postrádala, byla úprava smluv schvalovaných v rámci druhého a třetího pilíře. Hlavním 

                                                           
95 Těmito prostředky je myšlena v první řadě renegociace smluv, pokud by ale nebylo možné dosáhnout změny 
smluv diplomatickou cestou, je stát povinen odstranit rozpor i cestou jednostranné odstoupení od smlouvy (dle 
podmínek v ní stanovených).  
96

 Akt o podmínkách přistoupení, článek 6 odstavec 10. 
97 Usnesení vlády České republiky ze dne 11.2.2004 č. 131 
98 Usnesení vlády České republiky ze dne 16.11.2005 č. 1469 
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problémem u tohoto typu smluv byla existence možnosti výhrady podle článku 24 odstavce 5 

SEU - tedy možnosti uplatnit výhradu prioritního splnění vnitrostátních ústavních předpisů. 

Obecně totiž nepanovala shoda na přesném postupu plnění těchto předpisů. Vláda nakonec 

z několika navržených řešení zvolila to, které vyžaduje pro splnění stejný ústavní postup, jako 

mezinárodní smlouvy schvalované ve výlučné působnosti ČR.99 Jak ale bylo popsáno výše, 

možnost této výhrady byla Lisabonskou smlouvou zrušena, tyto postupy jsou tedy již zcela 

bezpředmětné. 

 

3.5. Kontrola činnosti evropských orgánů 

Hlavními aktéry při zastupování zájmů členských států v Evropské unii jsou národní 

vlády, tedy moc výkonná. Ministři národních vlád zasedají v Radě Evropské unie, hlavním 

rozhodovacím orgánu. Každý ministr v Radě jedná za celou vládu členského státu. Samotná 

Rada není v rámci Evropské unie nikomu odpovědná, odpovědnost nesou pouze ministři vůči 

svému vnitrostátnímu parlamentu a občanům, které parlament zastupuje. Kysela se 

v souvislosti s evropským legislativním procesem zmiňuje o dvojí kvalitě jednání vlády: 

„dimenze činnosti vrcholného orgánu tuzemské exekutivy byla doplněna dimenzí činnosti 

vlády jako součásti evropského zákonodárce; v této druhé kvalitě vláda přejímá část 

působnosti národního parlamentu“.100 Klíčovou roli pro činnost vlády v těchto záležitostech 

má Výbor pro Evropskou unii. Výbor byl zřízen na základě usnesení vlády č. 427/2003. Jeho 

hlavní funkcí je podílet se na formulování strategických zájmů ve vztahu k členství ČR v EU, 

definovat postoje ČR k zásadním otázkám projednávaných v orgánech EU a schvalovat 

mandáty pro jednání v Evropské radě.101 

S postupující legislativní expanzí orgánů ES/EU a růstem množství předávaných 

kompetencí se začalo hovořit o tzv. demokratickém deficitu ES/EU. Zastánci demokratické 

legitimity tvrdili, že Evropská unie je demokratická, a to dokonce dvojím způsobem, díky 

struktuře svých orgánů. Rada jedná na návrh Komise. Ta je odpovědna Evropskému 

parlamentu, který je volen přímo občany a rovněž se podílí na rozhodování. Členové Rady 

                                                           
99 Usnesení vlády České republiky ze dne 12.4.2006 č. 390 
100 KYSELA, Jan. Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR v Evropské 
Unii. Časopis pro právní vědu a praxi. 2004, XII, 2, s. 83. Dostupný také z WWW: 
<http://www.law.muni.cz/dokumenty/1931>. 
101 Vláda České republiky [online]. c2010 [cit. 2011-04-03]. Výbor pro Evropskou unii. Dostupné z WWW: 
<http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/veu/vybor-pro-evropskou-unii-22560/>. 
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jsou pak odpovědni svým vnitrostátním parlamentům.102 Názor o existenci demokratického 

deficitu ale postupně převážil, zejména po schválení Maastrichtské smlouvy,103 kdy došlo 

k výraznému nárůstu legislativních pravomocí přenesených na ES/EU, aniž by ovšem došlo 

k rovnocennému posílení pravomocí Evropského Parlamentu či vytvoření funkční kontroly 

tvorby evropské legislativy ze strany národních parlamentů. Obava z demokratického deficitu 

se následně odrazila v novelizacích zakládacích smluv i ve vnitrostátních předpisech 

upravujících vztah mezi mocí výkonnou a zákonodárnou. Demokratickým deficitem lze 

chápat jako situaci, kdy „zásadní rozhodnutí jsou v rámci společných institucí EU přijímána 

bez dostatečné veřejné kontroly, což má oslabovat politickou legitimitu takto přijatých 

rozhodnutí i společných institucí samotných“.104 Jako problém je spatřováno především to, že 

postoj členského státu k záležitostem v rámci Unie je vytvářen především v rámci moci 

výkonné, pouze s omezenou možností zásahu moci zákonodárné, která v evropských 

ústavních systémech vystupuje jako přímý zástupce lidu a nositel veřejné moci. Snahy o 

zmírnění demokratického deficitu tedy směřují především k většímu zapojení národních 

parlamentů. Rovněž ale dochází k posilování pravomocí Evropského parlamentu a nově i 

k zavedení institutu tzv. občanské iniciativy. 105 

Kontrola rozhodování ze strany národních parlamentů se odehrává na dvou úrovních. 

Zaprvé na úrovni evropské, kdy se jedná o vztah mezi národními parlamenty a evropskými 

institucemi. Role parlamentů je upravena primárním právem ES/EU. Zadruhé na úrovni 

vnitrostátní, kde se jedná především o vztah mezi parlamentem a vládou. Tuto úroveň si 

každý členský stát upravuje sám svými předpisy. 

3.5.1 Evropská úroveň kontroly rozhodování v ES/EU 

A) Evropský parlament 

Evropský parlament (původně Shromáždění) byl pro národní parlamenty první (a 

nadlouho jedinou) možností, jak se zapojit do dění na evropské scéně. Než byly v roce 1979 

zavedeny přímé volby do Evropského Parlamentu, zasedali zde delegáti nominovaní z řad 

                                                           
102 STEIN, Eric. Ústava pro Evropu a "demokratický deficit". In Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 
70. narozeninám. Praha: Linde, 2004. s. 266-281. 
103 Viz výše citované rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ve věci Maastrichtské smlouvy. 
104 ŠEJVL, Michal, et al. Aplikace práva EU v České republice : Vybrané problémy. Praha: Ústav státu a práva 
AV ČR, 2009. s. 76. 
105 ŠUCHMAN, Jaroslav. Evropská agenda Parlamentu ČR : demokratický deficit nahrazován alternativním 
deficitem. In Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské Unie. Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 177-187. 
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poslanců národních parlamentů. Tehdejší Evropský parlament byl pouze kontrolním orgánem 

s rozpočtovými pravomocemi, později získal i pravomoc odvolávat Komisi. Legislativní 

pravomoci byly velice omezené. Zavedením přímých voleb získal EP nezávislost na 

národních parlamentech a stal se orgánem zastupujícím přímo občany členských států. Tuto 

změnu národní parlamenty nesly povětšinou nelibě, neboť se cítily zcela odsunuty z dění na 

evropské scéně. Některé z nich si proto postupně vytvořily vnitrostátní instrumenty pro 

kontrolu vlastní vlády v evropských záležitostech. Postupem času a zvláště se sílící debatou o 

demokratickém deficitu legislativní pravomoci Evropského parlamentu narůstaly. V době 

vstupu ČR do EU existovaly 4 způsoby, kterými se Evropský Parlament mohl podílet na 

rozhodovacím procesu v rámci komunitárního pilíře: souhlas, konzultace, spolupráce, 

spolurozhodování.106 Konkrétní způsob procedury se odvíjel od jednotlivých oblastí, které 

měly být upraveny. Pravomoci EP v rámci druhého a třetího pilíře byly ale ve své podstatě 

stále pouze konzultační.  

Lisabonská smlouva (promítající v této oblasti úpravu z Ústavy pro Evropu) postavení 

Evropského parlamentu v evropském legislativním procesu posílila. Procedura 

spolurozhodování byla nazvána tzv. řádným legislativním postupem a rozšířena na většinu 

oblastí. Evropský parlament se tak stal plnohodnotným článkem evropského legislativního 

procesu, který (v naprosté většině případů) není možné přehlasovat. Ostatní způsoby 

legislativního procesu nebyly zcela zrušeny, po schválení Lisabonské smlouvy ale ustoupily 

do pozadí. Nyní platí tedy v zásadě už jen u politicky citlivých oblastí (např. sociální 

zabezpečení), kde jsou kombinovány s požadavkem jednomyslnosti při hlasování v Radě. 

Organizační strukturu a způsob rozhodování Evropského parlamentu upravuje evropské 

právo (primárně SFEU, Akt o volbě členů Evropského parlamentu), zajištění voleb do EP je 

však převážně věcí členských států. V ČR byla úprava provedena zákonem č. 62/2003 Sb. o 

volbách do Evropského parlamentu. Na Českou republiku nyní připadá v EP 22 míst (do roku 

2009 24 míst). Aktivní i pasivní volební právo mají kromě občanů ČR (starších 18ti let) také 

občané jiného státu EU, kteří pobývají v ČR nejméně 45 dnů. Volby probíhají na principu 

poměrného zastoupení v rámci ČR jako jediného volebního obvodu. Zatím dvoje proběhlé 

volby (2004 a 2009) se ale setkaly s poměrně nízkou volební účastí.107  V České republice je 

                                                           
106 Systém 4 druhů rozhodování zavedla Amsterdamská smlouva. Pouze v proceduře souhlasu a 
spolurozhodování nemůže být EP přehlasován, v proceduře spolurozhodování pak může EP předkládat i vlastní 
„pozměňovací návrhy“. 
107 V obou případech okolo 28%, což je jedna z nejnižších v EU. Obecně ale v celé EU bývá volební účast při 
volbách do EP nižší než v ostatních volbách. Pavel Svoboda uvádí jako hlavní důvod to, že volby do EP nevedou 
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funkce „europoslance“ od začátku neslučitelná s naprostou většinou funkcí v ústavních a 

evropských orgánech. Akt o volbě členů EP původně vylučoval pouze souběžné působení 

v jiných evropských institucích (úpravu neslučitelnosti s funkcemi v národních orgánech 

nechával na členských státech), počínaje volebním obdobím od roku 2004 ale zrušil i 

slučitelnost funkce „europoslance“ s funkcí člena národního zákonodárného sboru. Evropský 

parlament je tak nyní funkčně od národních parlamentů zcela oddělen.108  

B) Kontrola rozhodování v ES/EU ze strany národních parlamentů 

První zmínka o roli národních parlamentů na evropské úrovni se objevila až 

v Maastrichtské smlouvě v Prohlášení č. 13 o úloze národních parlamentů. Toto prohlášení 

zatím pouze vyzývalo k většímu zapojení národních parlamentů, zejména k výměně informací 

mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Taktéž zavazovalo vlády členských 

států, aby včas informovaly národní parlamenty o návrzích Komise, nestanovilo ale žádné 

lhůty. Konkrétnější opatření zavedl Protokol o úloze národních parlamentů v Evropské unii 

Amsterodamské smlouvy. Veškeré konzultační dokumenty (zelené a bílé knihy) a návrhy 

legislativních aktů musely být nyní postupovány kromě vlád i národním parlamentům, aby se 

s nimi měly možnost seznámit. Způsob postoupení byl nicméně ponechán na vnitrostátní 

úpravě, což prakticky znamenalo, že byly parlamenty stále závislé na přísunu informací od 

vlastní vlády. Aby národní zákonodárné sbory měly šanci dané materiály prostudovat, 

případně se k nim vyjádřit a dát instrukce zástupcům vlády v Radě, byla stanovena 

šestitýdenní lhůta mezi zpřístupněním materiálu ve všech oficiálních evropských jazycích a 

dnem, kdy se věc mohla dostat na pořad jednání Rady. Protokol také poprvé zmínil tzv. 

COSAC - Konferenci výborů pro evropské záležitosti, která vznikla sice už v roce 1989, 

zatím ale neměla oporu v komunitárním právu. Role národních parlamentů se stala i jednou ze 

čtyř otázek vytyčených k řešení v budoucnu Deklarací z Nice (2000) po složitých a ne zcela 

uspokojivých jednáních ohledně Smlouvy z Nice.  

Snaha o větší zapojení parlamentů a s tím související potlačení demokratického deficitu se 

projevila už ve složení delegátů Konventu o budoucnosti Evropy, svolaného na základě 

Laekenské deklarace (2001). Zatímco na předchozích mezivládních konferencích zasedali 

                                                                                                                                                                                     

k ustavení evropské výkonné moci, tudíž jim volič nepřikládá tak velkou důležitost. (SVOBODA, P. Úvod do 
evropského práva. Praha : C.H.Beck, 2004. 236 s.) S posílením pravomocí EP po Lisabonské smlouvě se ale 
situace může změnit. 
108 To ovšem neznamená, že není žádoucí jejich spolupráce. Interakce mezi národními parlamenty a Evropským 
parlamentem je poměrně široká a zahrnuje Konferenci předsedů parlamentů EU, Konferenci parlamentních 
výborů pro evropské záležitosti (COSAC), společná parlamentní setkání a společná výborová setkání. 
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pouze zástupci vlády (a zástupci Komise a později i Evropského parlamentu se mohli účastnit 

jako pozorovatelé), v Konventu čítali zástupci národních parlamentů polovinu účastníků. 

Dalších 14% připadalo na zástupce EP a pouhých 25% na zástupce národní exekutivy.109 Role 

národních parlamentů bylo vyčleněno jako samostatné téma pro jednu z několika postupně 

vznikajících pracovních skupin. V závěrečném výstupu z Konventu - Smlouvě o Ústavě pro 

Evropu - byly vnitrostátní parlamenty poprvé zmíněny již v samotné smlouvě, nikoli pouze 

v protokolech.110 Kromě obecného ustanovení, že „vnitrostátní parlamenty dbají na 

dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu“, byla také 

parlamentům svěřena úloha v dohledu nad orgány členských států v prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva.111 Dále byly ke smlouvě připojeny dva protokoly: Protokol o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a Protokol o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů z části kopíroval protokol 

stejného názvu schválený v rámci Amsterodamské smlouvy. Zejména v Protokolu o 

používání zásad subsidiarity se ale objevilo několik významných novinek. Evropské orgány 

měly od nynějška zasílat veškeré dokumenty parlamentům přímo, nikoli přes vládu jako 

dříve. Komory vnitrostátních parlamentů se pak k návrhům (během již dříve zavedené 

šestitýdenní lhůty) mohly vyjádřit pomocí tzv. odůvodněných stanovisek, zasílaných přímo 

evropským orgánům, ohledně možného nedodržení zásad subsidiarity v návrhu určitého 

legislativního aktu. Pokud nesouhlasná odůvodněná stanoviska představovala nejméně třetinu 

(v některých případech i jen čtvrtinu) všech hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům,112 

návrh musel být přezkoumán. Smlouva o Ústavě také poskytla parlamentům možnost přístupu 

k Evropskému soudnímu dvoru pro případ žalob týkajících se porušení zásady subsidiarity 

některým evropským legislativním aktem. Konkrétní podmínky přístupu parlamentu k ESD 

nicméně Smlouva ponechala na právních řádech členských států. 

Po předčasném ukončení procesu ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu následkem 

jejího odmítnutí ve francouzském a nizozemském referendu byla ustanovení upravující 

postavení vnitrostátních parlamentů převzata do Lisabonské smlouvy a pod tlakem požadavků 

ze strany parlamentů ještě rozšířena. Šestitýdenní lhůta pro seznámení se s návrhy evropských 

                                                           
109 PIRIS, J.-C. Cit. dílo. 

 
110 Článek I-11Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 
111 Článek I-42 Smlouvy o Ústavě pro Evropu.  
112 Článek 7 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality: „Každý vnitrostátní parlament má dva 
hlasy rozdělené na základě vnitrostátního parlamentního systému. V dvoukomorovém parlamentním systému má 
každá komora jeden hlas.“ 
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legislativních aktů byla prodloužena na osm týdnů a možnost přezkumu návrhu legislativního 

aktu převzatého ze Smlouvy o ústavě, přezdívaného také „systém žluté karty“, byla posílena 

zavedením tzv. „systému oranžové karty“. Tento systém přichází v úvahu, pokud nesouhlasná 

odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů přesahují prostou většinu ze všech hlasů. 

Pokud se i přes takové množství nesouhlasných stanovisek Komise rozhodne ponechat návrh 

beze změny (s vlastním odůvodněným stanoviskem, proč se domnívá, že návrh neporušuje 

zásady subsidiarity), musí být předložen k posouzení Radě a Evropskému Parlamentu. Pokud 

kterýkoli z těchto dvou orgánů rozhodne,113 že návrh odporuje zásadám subsidiarity, jednání o 

něm nemůže dále pokračovat. 

Podle Davida Krále došlo přijetím Lisabonské smlouvy k jistému posílení role 

parlamentů, což ale pouze vyvažuje jejich oslabení v jiných oblastech. Zejména zmiňuje 

zhoršení vyjednávací pozice parlamentu při zaujímání stanoviska vlády v Radě v otázkách, 

kde bylo nahrazeno jednomyslné hlasování většinovým.114 Většina autorů se ale shoduje, že 

Lisabonskou smlouvou bylo postavení národních parlamentů v zásadě posíleno. Zvýšení 

demokratické legitimity Unie bylo jednou z hlavních otázek, které byly řešeny Evropským 

konventem.  Lisabonská smlouva jakožto nástupce Ústavy pro Evropu obsahuje snahu o 

překonání demokratického deficitu už ve své preambuli a velká část změn, které přináší, jsou 

primárně vedeny touto myšlenkou (i když uvedení např. lidové iniciativy v praxi rozhodně 

nebude bezproblémové, podaří-li se vůbec někdy). Přesto některé členské státy vidí tyto 

mechanismy jako nedostatečné, což je ovšem způsobeno také tím, že nejčastěji kritizovaný 

nedostatek -  poměr sil mezi exekutivou a legislativou - se v Evropské unii liší stát od státu, v 

závislosti na ústavní úpravě i konkrétní politické kultuře. Lze se tak ztotožnit s tvrzením 

Pirise, že „pokud stále existuje potřeba zvýšení demokratické legitimity EU, měla by být spíše 

hledána na národní úrovni“.115 Další překotné snahy o snížení demokratického deficitu na 

evropské úrovni a přiblížení fungování Evropské unie modelu vládnutí typickému pro členské 

státy (např. zavedení oddělené dělby moci) by totiž paradoxně mohly přiblížit EU federálnímu 

státu, což je většinou to, co kritici demokratického deficitu odmítají.116 

3.5.2 Vnitrostátní úroveň kontroly rozhodování v ES/EU 

                                                           
113 Evropský parlament prostou většinou hlasů, Rada většinou 55% svých členů. 
114

 KRÁL, D.; BARTOVIC, V. Český a slovenský parlament po Lisabonské smlouvě [online]. Praha: Institut pro 
evropskou politiku EUROPEUM, 2010. Dostupné z WWW: 
<http://www.europeum.org/doc/publications/Narodni_parlamenty_CZ_Web.pdf>. 
115 PIRIS, J-C. Cit. dílo., s. 126, 
116 Více také viz TOMÁŠEK, M. Příspěvek Lisabonské smlouvy ke zmírnění demokratického deficitu. Acta 
Universitatis Carolinae : Iuridica. 2010, 3, s. 18. 
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Jak již bylo napsáno výše, konkrétní postavení vnitrostátních parlamentů v evropských 

záležitostech se mezi členskými státy často dost liší. Autoři monografie Teorie a praxe tvorby 

práva rozdělili národní parlamenty do čtyř skupin:  

1. parlamenty zcela pasivní a neinformované, 

2. parlamenty informované , 

3. parlamenty se vyjadřující, 

4. parlamenty se vyjadřující závazně v některých, resp. ve všech otázkách.117 

Toto dělení již teď není úplně přesné, neboť po schválení Lisabonské smlouvy jsou všechny 

vnitrostátní parlamenty informovány o návrzích legislativních aktů přímo evropskými orgány. 

Postavení parlamentu pak souvisí zejména s různě koncipovanými výhradami, kdy zástupce 

vlády v Radě nemůže zaujmout definitivní stanovisko, dokud se parlament k dané věci 

nevyjádří. Úprava těchto záležitostí je čistě věcí vnitrostátních ústavních předpisů.118 

Potřeba ústavního zakotvení základního vztahu mezi parlamentem a vládou ve věcech 

Evropské unie vyvstala už před přistoupením České republiky do EU. Ve svých počátcích 

byla agenda Evropské unie součástí zahraniční politiky, která je tradičně věcí exekutivy a 

parlament do ní zasahuje v citlivých otázkách např. zahraničních misí. Euronovela Ústavy č. 

395/2001 Sb. stanovila obecný rámec právní úpravy. Konkrétní práva a povinnosti pak byly 

rozpracovány v jednacích řádech komor a také ve vládní směrnici o spolupráci vlády a 

parlamentu v evropských otázkách.119 Zásadní novelizace v průběhu členství si vyžádal vstup 

Lisabonské smlouvy v platnost. Vzhledem ke komplexnosti těchto změn je nezařazuji 

k odstavcům o jednotlivých komorách (potažmo vládě) a bude o nich pojednáno samostatně 

na konci podkapitoly. 

Hlavním úkolem Parlamentu ČR v kontrole evropské agendy je samozřejmě prvotní 

souhlas s přenesením pravomocí a se všemi dalšími změnami smluvního rámce.120 Jen takový 

postup umožňuje členským státům zůstat suverénními státy, „vysokými smluvními stranami“ 

(Masters of the Treaties). Vzhledem k tomu, že při vstupu České republiky do EU a ratifikaci 

zřizovacích smluv platných ke dni našeho vstupu bylo rozhodnuto o nahrazení souhlasu 

                                                           
117 GERLOCH, A. et al. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008, 424 s. 
118 K režimům parlamentní kontroly v jednotlivých členských státech více PÍTROVÁ, L., et al. Úloha národních 
parlamentů v legislativním procesu v Evropské Unii. Právník. 2002, 141, 10, s. 1013-1070. 
119 Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise 
Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR (Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 7.6.2006 č. 680) 
120 Lisabonská smlouva přinesla do této procedury ale určité výjimky. 
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Parlamentu referendem, získal Parlament ČR svou první šanci vykonat pravomoc podle čl. 

10a Ústavy až v souvislosti s ratifikačním procesem Lisabonské smlouvy. Pouhé schvalování 

smluvního rámce však k efektivní kontrole ze strany Parlamentu nestačí. Mezi další oblasti 

patří předběžná kontrola evropského legislativního procesu, kontrola vládních aktivit na 

úrovni EU (zejména při zastupování ČR v Radě), nově také kontrola principu subsidiarity.121 

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen tzv. stykový zákon,122 na základě něhož by se 

mohl ustavit společný orgán komor, vykonává každá komora svoje pravomoci v podstatě 

odděleně, což občas působí problémy. 

A) Úprava evropské agendy v Poslanecké sněmovně  

Tzv. euronovela jednacího řádu PS předložená Sněmovně v květnu 2003 se setkala se 

zcela zásadním nesouhlasem vlády.123 Přesto ale zákon prošel víceméně bez problémů oběma 

komorami a vstoupil v platnost těsně po vstupu ČR do EU. Zákonem č. 282/2004 Sb. byla do 

Jednacího řádu PS vložena celá nová část „Projednávání záležitostí Evropské unie“. Oproti 

Jednacímu řádu Senátu je to úprava poměrně stručná. Klíčovou roli zde hraje Výbor pro 

evropské záležitosti, který byl zařazen i mezi výbory obligatorně zřizované. Právě tomu vláda 

předkládá návrhy aktů EU i personálních nominací (se svým stanoviskem), popř. další 

dokumenty, pokud o tom rozhodne nebo si je Sněmovna vyžádá.124 Stanovisko Výboru se pak 

díky zákonné fikci v § 109a JŘPS považuje za vyjádření Sněmovny, pokud nedojde k jeho 

zařazení na pořad nejbližší schůze. Vyjádřením Sněmovny se vláda nemusí řídit, je však 

povinna ho zohlednit při svém jednání v orgánech ES/EU. I proto nesmí do jeho vydání 

zaujmout konečné stanovisko, s výjimkou aktů značné naléhavosti. Tento tzv. institut 

parlamentní výhrady je v Poslanecké sněmovně, na rozdíl od Senátu, časově neomezen. Na 

                                                           
121 KRÁL, D.; BARTOVIC, V. Cit. dílo. 
122 Poslanecký návrh zákona o zásadách jednání a styku PS a Senátu byl Sněmovně předložen v květnu 2000 
(tedy ještě před schválením euronovely), jeho projednávání však bylo přerušeno ve druhém čtení právě z důvodů 
současně probíhajícího projednávání novely Ústavy (viz sněmovní tisk 636, III. volební období). Další, tentokrát 
senátní návrh zákona byl předložen sněmovně v roce 2008, opět se ale nedostal dále než do druhého čtení, kde 
ústavněprávní výbor doporučil přerušit projednávání (viz sněmovní tisk 615, V. volební období). Tento návrh 
reagoval již na změny, které měla přinést Lisabonská smlouva, konkrétně na zjednodušený způsob změny Smluv 
a tzv. přechodové klauzule. „Má-li být podle mezinárodní smlouvy, kterou jsou přenášeny některé pravomoci 
orgánů České republiky na Evropskou unii, uplatněn postup umožňující rozšíření rozsahu přenesení pravomocí 
nebo změnu způsobu jejich vykonávání bez změny této smlouvy, může vláda nebo předseda vlády vyslovit 
s příslušným návrhem souhlas jen se souhlasem obou komor.“ 
123 Viz sněmovní tisk 337, III. volební období. Vláda vyjádřila mj. své pochybnosti vůbec o nutnosti takové 
úpravy i o reálnosti požadavků na předkládání aktů ES/EU, navrhovanou úpravu parlamentní výhrady dokonce 
označila za protiústavní. 
124 Tyto dokumenty v Jednacím řádu PS nejsou nijak dále specifikovány. Oproti tomu Jednací řád Senátu 
poskytuje v §119a poměrně podrobný demonstrativní výčet dokumentů, které Senát projednává. 
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požádání je potom vláda povinna Výbor informovat o dalším dění ohledně předmětného 

dokumentu.125 

B) Úprava evropské agendy v Senátu  

Evropská agenda byla zařazena do poměrně rozsáhlé novely Jednacího řádu Senátu č. 

172/2004 Sb. I zde se návrh setkal s odmítavým stanoviskem vlády, v podstatě kopírujícím 

obdobné stanovisko k návrhu novely JŘPS. Ústavněprávní výbor navrhl s odvoláním na toto 

stanovisko vypustit z novely celou evropskou agendu, část „Součinnost Senátu s vládou 

v otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii“ 

byla ale nakonec schválena ve znění původního návrhu. JŘS poměrně detailně upravuje, o 

jakých otázkách má vláda Senát informovat a jaké dokumenty předkládat. Na rozdíl od 

Poslanecké sněmovny v evropské agendě Senátu nehraje hlavní roli Výbor pro záležitosti EU, 

ale tzv. pověřené výbory. Výboru pro záležitosti EU zde byla vyčleněna pouze sféra prvního 

„komunitárního“ pilíře. Věci spadající do druhého a třetího pilíře připadly do působnosti 

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Na rozdíl od Poslanecké sněmovny, pro 

Senát není upraveno právo vyjadřovat se k personálním nominacím do evropských orgánů. Při 

jednání o návrhu legislativního aktů EU tyto výbory můžou doručený návrh pouze vzít na 

vědomí nebo mohou rozhodnout o jeho projednání. Po projednání může výbor návrh 

doporučit k vyjádření Senátu, v takovém případě je návrh zařazen na pořad nejbližší schůze. I 

v Senátu se uplatní tzv. parlamentní výhrada, je však omezená dobou 35 dnů od doručení 

návrhu Senátu. Tato lhůta ovšem platí pouze pro návrhy legislativních aktů, nevztahuje se 

tedy například na projednávání návrhů rozhodnutí v oblasti společné bezpečnostní a 

zahraniční politiky. Pro Senát neplatí zákonná fikce z Jednacího řádu PS, kdy se stanovisko 

Výboru pro evropské záležitosti považuje za vyjádření Sněmovny. Pro vládu je tak jediným 

relevantním výstupem usnesení Senátu - v Jednacím řádu Senátu ovšem nikde není stanoveno, 

co by měla vláda s tímto stanoviskem udělat. 

C) Zajištění evropské agendy komor Parlamentu na úrovni vlády 

Na novely jednacích řádu vláda reagovala v květnu 2004 usnesením k vyhodnocení 

institucionálního zajištění členství České republiky v Evropské unii a koordinace procesu 

rozhodování v období po podpisu Smlouvy o přistoupení. V něm mj. pověřila věcně příslušné 

                                                           
125 Od 1.5. 2004 do konce 4. volebního období v červnu 2006 bylo předloženo Výboru pro evropské záležitosti 
cca 1000 „evropských“ dokumentů, z toho 189 Výbor projednal a opatřil svým stanoviskem, 76 postoupil jiným 
výborům, dva postoupil k projednání plénu Sněmovny (další 2 postoupila k projednání Sněmovně přímo vláda). 
SYLLOVÁ, J., et al. Cit. dílo. 
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členy vlády plněním povinností uložených vládě podle jednacích řádů komor Parlamentu a 

uložila členům vlády neprodleně provést opatření „v oblasti spolupráce s Parlamentem České 

republiky v záležitostech Evropské unie v návaznosti na změny jednacích řádů“. Detailní 

postup pak upravila směrnice vlády o postupu při zasílání návrhu legislativních aktů ES/EU a 

materiálů Evropské komise PS PČR a Senátu PČR, schválená usnesením vlády v červnu 

2006. Směrnice mj. zavazuje vládu zohlednit stanoviska obou komor Parlamentu. Poněkud 

problematická situace tak může vzniknout, pokud jsou stanoviska komor v dané věci odlišná. 

V praxi bývá záležitost řešena tak, že si vláda samozřejmě vybere stanovisko, které je bližší 

jejímu vlastnímu. V budoucnu se možná dočkáme jednotného stanoviska Parlamentu 

vytvářeného společným výborem komor na základě stykového zákona.126 

D) Změny v postavení komor v souvislosti s Lisabonskou smlouvou 

Změny v postavení parlamentů zaváděné Lisabonskou smlouvou se odrazily v poměrně 

rozsáhlých novelách jednacích řádů obou komor, schválených zákonem č. 162/2009 Sb. 

Těžiště novelizace spočívalo ve dvou hlavních změnách: úpravě přístupu Parlamentu k ESD 

ve věci kontroly zásady subsidiarity a zavedení vázaného mandátu127 ve věcech tzv. 

evolutivních článků Lisabonské smlouvy, tj. passarelly, zjednodušený postup změn smlouvy a 

doložka flexibility. Všechny tyto tři instituty (z nichž doložka flexibility v trochu odlišném 

znění existovala i před Lisabonskou smlouvou) eliminují nutnost standardního (poměrně 

zdlouhavého) postupu při revizi smluv včetně jejich ratifikace všemi členskými státy.   

Oba jednací řády zavádí nutnost předchozího souhlasu obou komor při schvalování 

použití řádného legislativního postupu nebo rozhodování kvalifikovanou většinou místo 

specifického legislativního postupu a rozhodování jednomyslně. Tento postup je v obou 

zákonech předepsán jak pro obecné přechodové ustanovení v článku 48 odstavce 7 SEU, tak 

pro všechna speciální přechodová ustanovení zakotvená v úpravě konkrétních politik v SEU a 

SFEU. Český Parlament tak má při schvalování passarell v EU k dispozici dvojí pojistku: 

jednak výše zmíněný souhlas podmiňující kladné vyjádření zástupce ČR vyplývající 

z vnitrostátního práva, jednak spolu s ostatními národními parlamenty možnost zablokování 

schválení přechodové klauzule vyplývající přímo z evropského práva (systém žluté a 

oranžové karty). U doložky flexibility podléhají souhlasu komor Parlamentu pouze opatření 

mimo oblast vnitřního trhu - ta mohou zástupci ČR v Radě přijímat i bez souhlasu 

                                                           
126 KYSELA, J. Cit. dílo. 
127 Samotná důvodová zpráva přiznává, že pojem „vázaný mandát“ je v tomto případě poněkud zavádějící, 
nicméně jej používá, neboť se tento název při diskusích o návrhu zákona vžil. 
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Parlamentu. V úpravě týkající se zjednodušeného postupu změn části třetí SFEU se jednací 

řády mezi sebou lehce liší. Zatímco Jednací řád Sněmovny upravuje vázaný mandát pro 

zástupce ČR v Evropské radě stejně jako pro ostatní evolutivní prvky, Jednací řád Senátu 

v tomto případě vyžaduje projednání ve stejném režimu, jako se projednávají mezinárodní 

smlouvy.  

Jak již bylo zmíněno, Lisabonská smlouva umožňuje národním parlamentům přístup 

k ESD v otázce porušení zásady subsidiarity, konkrétní úpravu tohoto přístupu ovšem 

nechává na členských státech. Možnost podat prostřednictvím vlády k ESD žalobu na 

neplatnost aktu pro porušení zásady subsidiarity byla zakotvena zvlášť pro každou komoru. 

Úpravy v jednacích řádech jsou si opět velice podobné. V každé komoře je oprávněn 

navrhnout projednávání žaloby a usnesení o takové žalobě buď příslušný výbor (v PS Výbor 

pro evropské záležitosti, v Senátu tzv. pověřený výbor, což může být Výbor pro záležitosti 

EU nebo Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost) nebo skupina určitého počtu - 

konkrétně 41 poslanců nebo 17 senátorů. Návrh žaloby pak Senát či Sněmovna schvaluje 

prostou většinou. Žalobu k Soudnímu dvoru podává vláda, v řízení před soudem je však 

komora zastupována vlastním pověřeným členem.128  

 

3.6. Změny v soudnictví 

Byť se největší změny v ústavním právu v souvislosti se vstupem do Evropské unie točí 

zejména kolem vztahu moci výkonné a zákonodárné, neznamená to, že by „třetí moc“ - 

soudnictví - nebyla vstupem do Unie vůbec dotčena. Posudek Evropské komise k žádosti 

České republiky o přijetí do Evropské unie označil tehdejší situaci soudnictví za největší 

problém integrace ČR do EU. I v následných hodnotících zprávách Komise bylo soudnictví 

kritizováno, byť byla zaznamenána výrazná zlepšení,129 V průběhu přístupových rozhovorů 

došlo k řadě důležitých reforem soudnictví, zejména k reformě obchodního soudnictví, 

trestního i občanského procesu a také zavedení správního soudnictví. Evropská unie se 

k harmonizaci soudnictví staví opatrně a upravuje pouze oblasti nezbytné „pro řádné a 

efektivní soudní rozhodování v rámci širšího otevřeného prostoru území Evropské unie, v níž 

                                                           
128 KRÁL, D.; BARTOVIC, V. Cit. dílo. 
129 Srov. pravidelné zprávy Evropské Komise o pokroku České republiky v procesu přistoupení z roku 1999, 
2000, 2001. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8651/sekce/hodnotici-zpravy-evropske-komise/> 
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byly postupně zrušeny hraniční bariéry“.130 V oblasti možností harmonizace přinesla velké 

změny Lisabonská smlouva, která přesunula celý třetí pilíř z principu mezivládní spolupráce 

do principu supranacionality. Přímých změn v ústavněprávní úpravě soudnictví v souvislosti 

se vstupem do EU je ale ve skutečnosti spíše méně. Významná byla především všudypřítomná 

euronovela Ústavy, která upravila pravomoci Ústavního soudu v oblasti mezinárodních 

smluv. Spolu s ní byl Sněmovně předložen i návrh novely zákona o Ústavním soudu, který 

prováděl navrhovaná ustanovení euronovely Ústavy týkající se Ústavního soudu, konkrétně 

preventivní kontrolu mezinárodních smluv před jejich ratifikací.  Novelou č. 48/2002 Sb. byl 

do zákonu o Ústavním soudu vložen oddíl druhý „Řízení o souladu mezinárodních smluv 

podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony“, který upravuje, kdo je oprávněn podat 

návrh, za jakých podmínek, a jak se při projednání návrhu postupuje. Cílem této právní 

úpravy bylo „vytvořit právní rámec pro plnění mezinárodních závazků České republiky tak, 

aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím v důsledku vzniku nesouladu mezi přijatými 

mezinárodními závazky a ústavním pořádkem České republiky“.131 Tato novela také reagovala 

na změnu referenčního rámce pro derogaci právních předpisů, když ze svého znění (stejně 

jako euronovela) zcela vypustila tzv. lidskoprávní smlouvy (bývalé mezinárodní smlouvy 

podle čl. 10 Ústavy) a důvodem pro zrušení zákona stanovila pouze rozpor s ústavním 

zákonem.132 Jak předjímali autoři komentáře k zákonu o Ústavním soudu z roku 2007, 

poměrně velká obecnost ústavní úpravy poskytla Ústavnímu soudu příležitost k vlastnímu 

působení v rámci judikatury.133 

Největším zásahem do vnitrostátního soudnictví bylo zařazení pramenů evropského práva 

do českého právního řádu. Jakkoli činí největší část z pravomocí přenesených na orgány Unie 

legislativní pravomoci, soudům členských států náleží důležitá úloha při aplikaci předpisů 

vydaných na základě těchto pravomocí. Vnitrostátní soudy ovšem nemají pravomoc vykládat 

                                                           
130 SYLLOVÁ, J.; KOLÁŘ, P. Analýza změn ústavního a právního prostředí v České republice v souvislosti se 
vstupem České republiky do Evropské unie : s důrazem na parlamentarismus, občanství a soudnictví. In 
MANSFELDOVÁ, Z.; KROUPA, A. Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. 2008: Slon, 
Praha. s. 41.  
Jako příklady snahy o harmonizace můžeme uvést nařízení Řím I a Řím II, Brusel I a Brusel II, nebo rámcové 
rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. 
131 Důvodová zpráva zákona 48/2002 Sb., sněmovní tisk 885, III. volební období. Návrh novely zákona o 
Ústavním soudu byl poprvé podán v roce 1999 spolu s prvním návrhem euronovely Ústavy. Po jejím zamítnutí 
byl stažen, v téměř stejném znění byl ale přeložen znovu spolu s druhým návrhem euronovely. 
132 Stejně jako v původním návrhu novely 395/2001 Sb. i v novele zákona o Ústavním soudu původně nemělo 
být referenční hledisko mezinárodních smluv o lidských právech zcela zrušeno, nýbrž mělo být nahrazeno 
“ustanoveními o lidských právech a svobodách v mezinárodní smlouvě, která je součástí právního řádu a má 
přednost před zákonem”. Poté, co ovšem tato formulace vypadla z euronovely, bylo samozřejmě nutné vypustit 
jí i z novely zákona o Ústavním soudu. 
133 FILIP, J.; HOLLÄNDER, P.; ŠIMÍČEK, V. Zákon o Ústavním soudu : komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. 
896 s. 
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evropské právo, tuto pravomoc má pouze Evropský soudní dvůr. Proto je činnost 

vnitrostátních soudů koordinována ESD zejména pomocí institutu předběžné otázky. SES 

v článku 234 stanovila povinnost vnitrostátních soudů obrátit se na Soudní dvůr s otázkou 

výkladu smlouvy či sekundárních právních aktů Společenství, pokud je takové rozhodnutí 

nezbytné k vynesení rozsudku. SEU v článku 35 stanovila podobnou pravomoc i ohledně 

výkladu právních aktů druhého a třetího pilíře, ovšem za podmínek, že tuto pravomoc uzná i 

dotyčný členský stát svým prohlášením. Česká republika uznala tuto pravomoc ESD svým 

prohlášením v rámci Smlouvy o přistoupení. Lisabonská smlouva článkem 267 SFEU 

rozšířila pravomoc Soudního dvora na výklad SFEU i SEU, jakož i aktů přijatých orgány celé 

Unie, nicméně vyloučila pravomoc ESD v oblasti SZBP. V oblasti soudnictví (zejména co se 

týče vztahu evropského a vnitrostátního práva a postavení Ústavního soudu) pak přinesl vstup 

do Evropské unie ještě řadu dalších otázek, které ovšem nebyly řešeny přímo legislativními 

změnami, nýbrž se staly předmětem intenzivní judikatury zejména Ústavního soudu, což bude 

podrobně rozebráno v následující kapitole. 
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KAPITOLA 4. NEPŘÍMÉ PROMĚNY ÚSTAVNÍHO PRÁVA 

Nepřímé proměny ústavního práva můžeme oproti přímým definovat jako takové 

proměny, ke kterým došlo beze změn psaného práva. Lze je rozdělit na dva velké okruhy:  

1) změny v interpretaci ústavněprávních předpisů, vyložené judikaturou, a  

2) faktické změny v ústavních poměrech, ke kterým došlo, aniž by byly kodifikovány. 

Faktických změn by se samozřejmě dala najít celá řada a není v možnostech této práce je 

všechny zdokumentovat. V této práci proto budou uvedeny pouze ty nejvýznamnější, za které 

považuji proměny v oblasti dělbě moci a státní suverenity. I v jejich případě sehrála 

významnou roli judikatura Ústavního soudu. Ač se tedy judikatuře věnuje primárně první 

podkapitola, některé související judikáty budou rozebrány až v podkapitolách následujících. 

 

4.1. Ústavní právo po vstupu do EU v judikatuře českých nejvyšších 

soudů 

Stěžejní v této oblasti je judikatura Ústavního soudu, které bude věnován největší prostor. 

Není však možné opominout ani některá jiná rozhodnutí, zejména Nejvyššího správního 

soudu, který si za několik let své existence aplikaci evropského práce velice dobře osvojil. 

Podkapitoly nejsou členěny podle jednotlivých významných nálezů, nýbrž podle okruhů, 

kterých se tato rozhodnutí týkala. Vzhledem k situaci, kdy řada judikátů ve svém obsahu řeší 

několik různých otázek a naopak k jediné otázce se často vyjadřovalo několik judikátů, se 

použité rozdělení kapitoly jeví přehlednějším. 

4.1.1 Výklad euronovely Ústavním soudem 

První rozhodnutí Ústavního soudu, o kterém můžeme mluvit jako o souvisejícím 

s celkovými změnami danými vstupem do Evropské unie, byl poměrně kontroverzní nález 

publikovaný pod číslem 403/2002 Sb. Ústavní soud se tímto nálezem vyjádřil k euronovele 

Ústavy, byť se nález netýkal až tolik „evropských článků“, jako spíše článků upravujících 

postavení mezinárodních smluv v českém právním řádu. Místo očekávaného vyřešení 

interpretačních problémů euronovely Ústavní soud překvapivým nálezem však celou situaci 

spíše poněkud zkomplikoval. Jak již bylo podrobněji popsáno v podkapitole 3.1., 

z novelizovaného znění Ústavy zcela vypadl pojem mezinárodních smluv o lidských právech 

a základních svobodách. Tyto mezinárodní smlouvy měly výsadní postavení jednak v tom, že 



55 

 

byly Ústavou jako jediné mezinárodní smlouvy uznány za pramen práva, jednak také v tom, 

že jejich rozpor s vnitrostátním předpisem opravňoval Ústavní soud ke zrušení takového 

předpisu. Euronovela uznala propříště za pramen práva všechny tzv. prezidentské smlouvy a 

oprávnění Ústavního soudu rušit předpisy omezila pouze pro případy rozporu s ústavním 

pořádkem. Pojem ústavní pořádek byl potom definován v článku 112. Ústavní soud ovšem ve 

svém nálezu judikoval, že euronovelu „nelze interpretovat ve smyslu odstranění referenčního 

hlediska ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv o lidských právech a základních 

svobodách pro posuzování vnitrostátního práva Ústavním soudem, a to s derogačními 

důsledky“. Tento svůj závěr podložil mj. tvrzením, že článek 112 Ústavy nevymezuje pojem 

„ústavní pořádek“ taxativně, nýbrž že do něj dále s ohledem na ustanovení článku 1 odstavce 

2 patří rovněž mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Obecné 

soudy jsou potom povinny postoupit Ústavnímu soudu případy, kdy shledají zákon, jehož má 

být při řešení věci použito, v rozporu nejen s ústavním pořádkem (jak je stanoveno v článku 

95 odstavci 2 Ústavy), ale i v rozporu s „lidskoprávními“ mezinárodními smlouvami.134  

Nález č. 403/2002 Sb. sklidil v odborných kruzích velkou kritiku. Nejintenzivněji se jím 

zabýval Jan Filip135 a Zdeněk Kühn s Janem Kyselou,136 kteří nález ve svých článcích 

podrobně rozebrali a kritizovali jej pro absenci ústavní opory. Podobný názor jako Ústavní 

soud má naopak Jiří Malenovský.137 Zatím nicméně nedošlo k situaci, že by soud zrušil právní 

předpis pro rozpor pouze s mezinárodní smlouvou. V řadě výroků rušících právní předpis byl 

jako důvod uveden i rozpor s některým ustanovením mezinárodní smlouvy o lidských 

právech, nikdy to však nebyl důvod samotný, vždy byl kombinován i s rozporem s Ústavou či 

Listinou.138 

                                                           
134 Ústavní soud založil svoje rozhodnutí na výkladu článku 9 odstavce 2 Ústavy, „dle kterého žádnou novelu 
Ústavy nelze interpretovat v tom smyslu, že by jejím důsledkem bylo omezení již dosažené procedurální úrovně 
ochrany základních práv a svobod“.Bod VII, nález ÚS č. 403/2002 Sb. (Pl.ÚS 36/01) 
135 FILIP, J. Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem. Právní zpravodaj. 2002, 
11, s. 12-15. 
136 KÜHN, Z.; KYSELA, J. Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je?. Časopis pro právní vědu a 
praxi. 2002, 3, s. 199-214. 
137 MALENOVSKÝ, J. Postavení mezinárodních smluv o lidských právech v českém právu po 1. červnu 2002. 
Právník. 2002, CXLI, 9, s. 917-932. Článek vyšel ještě před rozhodnutím ÚS. 
138 Srov. např. nálezy Pl.ÚS 32/08, Pl.ÚS 10/07,  Pl.ÚS 2/02. V praxi může být ale těžké najít situaci, kdy by 
určitý zákon byl v rozporu pouze s mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách (nejčastěji 
Úmluvou o ochraně lidských právech a základních svobod), neboť naprostá většina ustanovení těchto smluv se 
odrazila v Listině základních práv a svobod.  
Zajímavostí je následující fakt: pozměňovací návrh, kterým bylo vypuštěno referenční hledisko „ustanovení o 
lidských právech a svobodách v mezinárodních smlouvách, které jsou součástí právního řádu a mají přednost 
před zákonem”, hájil při schvalování euronovely i Pavel Rychetský, tehdejší místopředseda vlády, od roku 2003 
ovšem předseda Ústavního soudu (viz stenoprotokoly PSP ze dne 28.6.2001). V době nálezu 403/2002 Sb. však 
ještě soudcem Ústavního soudu nebyl. Je tedy otázkou, jak by se ÚS stavěl k tomuto názoru dnes. 
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4.1.2 Působení komunitárního práva v českém právním řádu: přednost 

ano, ale nikoli bezvýhradná 

Po vzoru nejvyšších soudních instancí řady členských států, se i Ústavní soud České 

republiky snažil zaujmout vlastní doktrínu v komplikovaném vztahu evropského a národního 

práva. Ústava ani po přijetí euronovely neobsahovala o evropském právu jedinou zmínku. 

Mezi odbornou veřejností se rozhořela debata o dvou hlavních otázkách: na základě čeho 

bude evropské právo působit v českém právním řádu a jak bude řešen případný konflikt práv 

(zejména co se týče sekundárního práva ES)?  

K pochybnostem o ústavním základu působení sekundárního práva ES/EU došlo poté, co 

bylo z návrhu euronovely Ústavy vypuštěno původní znění článku 10b, stanovující přednost 

evropského práva. Akademická debata, zda evropské právo vstupuje do českého právního 

řádu na základě článku 10 nebo 10a Ústavy,139 se jeví spíše teoretickou záležitostí. Její 

praktický dopad lze snad spatřovat v otázce řešení konfliktů obou práv. Zatímco článek 10 

Ústavy upravuje vzájemný vztah obou práv (stanovením aplikační přednosti mezinárodního 

práva), článek 10a o této otázce mlčí. Probíhající debatu rozřešil až Ústavní soud svým 

rozhodnutím ve věci „Cukerné kvóty III“.140 V něm se přiklonil k názoru, že základem pro 

působení evropského práva je článek 10a Ústavy, který tak působí obousměrně - jednak jako 

základ pro přenos pravomocí na evropské instituce, jednak jako základ pro působení 

komunitárního práva „včetně pravidel týkajících se jeho účinků uvnitř právního řádu ČR“. 

Kromě toho v tomto nálezu (jednom z nejvýznamnějších „evropských“ rozhodnutí Ústavního 

soudu vůbec) soud uznal přednost evropského práva a jeho principy vyplývající z judikatury 

ESD. Způsob formulace nebyl zvolen zcela šťastně, protože tuto přednost uznává v oblastech 

„kde jde o výlučnou regulaci komunitárním právem“ - princip přednosti se ale uplatňuje i 

v oblastech sdílených pravomocí.141 Soud vyloučil sám sebe z jakéhokoli posuzování platnosti 

                                                           
139 Hlavním zastáncem názoru, že evropské právo působí na základě článku 10 Ústavy jako jakékoli jiné 
mezinárodní právo, se stal Jiří Malenovský (viz např. MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a 
Ústavy ČR. Právník, 2003, 9, s. 841-854; MALENOVSKÝ, J. Ve věci ústavu základu působení komunitárního 
práva uvnitř ČR nebylo řečeno poslední slovo. Právní rozhledy, 2004, 6, s. 227-229). Jeho názoru oponovali 
zejména Zdeněk Kühn a Jan Kysela s názorem, že evropské právo je do českého právního řádu „vtaženo“ 
článkem 10a (viz např. KYSELA, J, KÜHN, Z. Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém 
právním řádu. Právní rozhledy, 2004, 1, s. 23-27) 
140 Nález Pl.ÚS 50/04, publikován jako 154/2006 Sb. 
141 „…podle judikatury ESD tam, kde jde o výlučnou regulaci komunitárním právem, má toto právo přednost a 
nemůže být popřeno skrze referenční kritéria stanovená vnitrostátním právem, včetně kritérií uplatňovaných 
v ústavní rovině…“. Bod VI. A) nálezu Pl. ÚS 50/04. Stejná formulace je použita i v rozhodnutí „Eurozatykač“. 
Jan Komárek nicméně soudí, že se jedná jen o nepřesnou formulaci a Ústavní soud princip přednosti takto úzce 
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norem evropského práva, nepodřídil se však zcela principu absolutní přednosti vytyčenému 

ESD. Ve své doktríně, inspirované judikaturou německého Spolkového ústavního soudu, 

konstatoval, že: „delegace části pravomocí vnitrostátních orgánů může trvat potud, pokud 

tyto pravomoci jsou orgány ES vykonávány způsobem slučitelným s uchováním základů státní 

suverenity České republiky a způsobem, jenž neohrožuje samotnou podstatu materiálního 

právního státu“.142 Ústavní soud tak určil „sebe sama za posledního arbitra a hlídače výkonu 

pravomocí přenesených na Společenství/Unii a jejich instituce“.143 

Stanovená doktrína „materiálního ohniska Ústavy“ jako referenčního rámce pro akty 

evropského práva byla pozměněna rozhodnutím Pl. ÚS 19/08 ve věci předběžné kontroly 

ústavnosti Lisabonské smlouvy. Ústavní soud zde dovodil možnost vyslovit nesoulad 

mezinárodní smlouvy (tedy včetně smluv primárního práva) s ústavním pořádkem nebo 

lidskoprávními smlouvami cestou rozhodnutí o ústavní stížnosti i ex post. Zde však jako 

referenční hledisko zmínil nejen „materiální ohnisko ústavy“, nýbrž celý ústavní pořádek (byť 

aplikovaný s principem eurokonformního výkladu). Tento závěr se nevyhnul kritice, a to 

jednak z důvodu opuštění vlastních, již dříve vytyčených postojů (což místo ke sjednocení a 

zpřehlednění evropské doktríny vede k jejímu znejasnění), jednak také z důvodu 

problematického rozdělení evropského práva do dvou různých režimů, včetně toho, že by pro 

sekundární právo měly platit mnohem mírnější podmínky než pro právo primární.144 V obou 

nálezech posuzujících Lisabonskou smlouvu se ÚS dotknul také otázky, zda je vydání 

rozhodnutí ve věci posuzování smlouvy podle § 87 odstavce 2 možné považovat za rés 

iudicata. V nálezu Lisabonská smlouva I se soud vyjádřil pouze v tom smyslu, že nové podání 

v téže věci nevylučuje, o jeho přípustnosti však bude rozhodovat, až tato situace skutečně 

nastane, překážku rei iudicatae přitom hodlá interpretovat restriktivně. Druhý návrh na 

posouzení ústavní konformity Lisabonské smlouvy byl podán deset měsíců po vyhlášení 

prvního nálezu. Ústavní soud návrh připustil, ve svých argumentacích byl nicméně poměrně 

opatrný a z rozhodnutí je patrná snaha minimalizovat hrozbu dalšího podání v téže věci. 

Nepřípustným shledal návrh napadající jak totožné ustanovení smlouvy, tak totožný důvod 

                                                                                                                                                                                     

vymezit nezamýšlel. KOMÁREK, J. Vztah práva Evropské Unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí 
Ústavního soudu. Soudní rozhledy. 2008, 10, s. 357-377. 
142

 Bod VI B) nálezu Pl. ÚS 50/04. 
143 HAMUĽÁK, O. Právo Evropské Unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky, Praha: Leges, 2010, s. 
107.  
144 BŘÍZA, P. Jiné právo [online]. 15.2.2009 [cit. 2011-03-13]. Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě - 
(opožděné) poznámky kritického čtenáře I: některé otázky obecné a rámec referenční . Dostupné z WWW: 
<http://jinepravo.blogspot.com/2009/02/nalez-ustavniho-soudu-k-lisabonske.html>. 
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protiústavnosti. Kromě toho judikoval, že do budoucna nehodlá tolerovat časově neomezené 

podávání návrhů, a připustí pouze návrhy podané „bez zbytečného odkladu“.145 

4.1.3 Je Ústavní soud oprávněn rušit předpisy z důvodu rozporu 

s evropským právem? 

V souvislosti s nálezem č. 403/2002 Sb. a jeho extenzivním výkladem ústavního pořádku 

vyvstala po vstupu do EU otázka, zda je Ústavní soud oprávněn rušit předpisy z důvodu jejich 

rozporu s právem Evropských společenství. Ústavní soud dostal poprvé možnost vyjádřit se 

k této otázce v usnesení Pl. ÚS 19/04, kde shledal nedostatečnou aktivní legitimaci obecného 

soudu pro předložení takového návrhu. Podle judikatury ESD se totiž předpis, který je 

v rozporu s evropským právem, vůbec neaplikuje. Článek 95 Ústavy aktivně legitimuje soudy 

k předložení věci Ústavnímu soudu tehdy, pokud se jeví v rozporu s ústavním pořádkem 

předpis, jehož má být při řešení věci použito - předpisu, který je v rozporu s evropským 

právem, však použito být nikdy nemá. Samotné posouzení, zda je daný předpis v rozporu 

s evropským právem či ne, nechává Ústavní soud zcela na obecných soudech (případně 

s pomocí ESD v rámci předběžné otázky).146 V nálezu Pl. ÚS 50/04 „Cukerné kvóty III“ 

Ústavní soud konstatoval, že „referenčním rámcem přezkumu Ústavním soudem zůstávají i po 

1.5.2004 normy ústavního pořádku ČR“. To, že pod pojem „ústavní pořádek“ soud 

nezahrnuje normy komunitárního práva, vyplývá jednak z výše zmíněného nálezu Pl. ÚS 

19/04, jednak i z argumentace v „Cukerných kvótách III“, kde vždy striktně rozlišuje pojmy 

ústavní pořádek a komunitární právo. Komunitárnímu právo pak přiznává interpretační 

funkci.147 Určitou možnost derogace vnitrostátních předpisů pro rozpor s právem EU ale 

Ústavní soud přesto fakticky naznačil. Nařízení vlády, stanovující kvóty producentům cukru, 

totiž soud shledal aktem ultra vires. Vláda vůbec nedisponovala pravomocí takový akt vydat, 

neboť oblast, kterou nařízení upravovalo, spadá do pravomocí, které byly přeneseny na 

orgány Společenství. Právo Evropských společenství se tak mohlo stát derogačním měřítkem 

                                                           
145 Bod 119 nálezu Pl. ÚS 29/09 „Lisabonská smlouva II“ 
146 KOMÁREK, J. Jiné právo [online]. 11.1.2009 [cit. 2011-03-13]. Obecné soudy a přezkum ústavnosti versus 
přednostní aplikace práva ES . Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2009/01/obecn-soudy-
pezkum-stavnosti-versus.html>. 
147 „Ústavní soud v této oblasti interpretuje ústavní právo s přihlédnutím k principům plynoucím z práva 
komunitárního.“ Bod VI A) nálezu Pl.ÚS 50/04. 
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v rámci ústavního pořádku na základě premisy, že vnitrostátní orgány nemají vůbec pravomoc 

přijímat opatření v rozporu s komunitárním právem.148  

V dalším nálezu, který se dotkl stejné problematiky, bylo rozhodnutí Pl. ÚS 36/05 ve věci 

„Lékové vyhlášky“. Soud zde odkázal na rozhodnutí ve věci „Cukerných kvót III“ a vyvodil 

z něj jednoznačný názor, že „komunitární právo nemůže být referenčním kritériem posuzování 

ústavnosti vnitrostátního předpisu“.149 Celkové vyznění tohoto nálezu je ale poměrně 

rozporuplné. Posuzovaná vyhláška byla výrokem zrušena formálně pro rozpor s článkem 36 

Listiny Základních práv a svobod. V odůvodnění soud tvrdí, že tento článek pouze 

interpretuje ve světle evropského práva. Je ovšem otázkou, do jaké míry se ještě jedná o 

pouhé „přihlédnutí“ k evropskému právu a kdy už se toto právo (v daném případě v podobě 

směrnice) stává skutečným důvodem pro derogaci vnitrostátního předpisu. Ač tedy Ústavní 

soud tvrdí, že mu nepřísluší rušit vnitrostátní předpisy pro rozpor s evropským právem, 

můžeme říct, že fakticky již při zrušení dvou právních předpisů hrálo evropské právo klíčovou 

roli.150 

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se otevírá ohledně obsahu pojmu „ústavní 

pořádek“ ještě jedna otázka - zda je za jeho součást možné považovat Listinu základní práv 

EU. Ač se formálně o mezinárodní smlouvu nejedná, s Lisabonskou smlouvou totiž tato 

Listina získala stejnou právní sílu jako zřizovací smlouvy. Vzhledem k doktríně Ústavního 

soudu, díky níž jsou součástí ústavního pořádku i smlouvy o lidských právech a základních 

svobodách, by se pak dalo uvažovat o zahrnutí tohoto dokumentu do referenčního rámce při 

posuzování ústavnosti.151 Mezi českou odbornou veřejností na tuto otázku panují rozdílné 

názory,152 soud zatím neměl příležitost tuto otázku řešit. 

 

 

                                                           
148

 KOMÁREK, J. Vztah práva Evropské Unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí Ústavního soudu. 
Soudní rozhledy. 2008, 10, s. 357-377. 
149 S tímto závěrem ovšem ne všichni souhlasili, viz Komárek, J. Cit. dílo. 
150 Podrobněji viz BOBEK, M. Ústavní soud ČR a přezkum vnitrostátní implementace komunitárního práva : 
„Poslouchej, co říkám, a nekoukej, co dělám“?. Soudní rozhledy. 2007, 5, s. 173. 
151 HAMUĽÁK, O. Cit. dílo. 
152 Zatímco Jan Filip a Jiří Zemánek si myslí, že ratifikací Lisabonské smlouvy se Listina základních práv EU 
stala součástí českého ústavního pořádku, Zdeněk Kühn takové rozšíření pojmu naopak nepovažuje za vhodné.  
FILIP, J. Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z pohledu Ústavního práva. Časopis pro právní vědu a 
praxi, 2008, 4, s. 309. 
ZEMÁNEK, J. Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky. Jurisprudence, 2009, 1, s. 34. 
KÜHN, Z. Listina základních práv EU a český ústavní pořádek. In KLÍMA, K., JIRÁSEK, J. (eds). Pocta Jánu 
Grónskému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 119. 
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4.1.4 Možnosti přezkumu tzv. implementačních předpisů 

V nálezu Pl. ÚS 66/04 „Eurozatykač“ se Ústavní soud mj. zabýval otázkou, zda je možné 

přezkoumávat vnitrostátní předpisy implementující evropské právo z hlediska ústavnosti. Před 

českým Ústavním soudem se k řešení této problematiky dostala řada ústavních soudů 

členských států EU, ovšem s rozdílnými závěry (viz kapitola 1.6.). Poprvé se této otázky soud 

dotkl již v nálezu „Cukerné kvóty III“, kde však pouze konstatoval, že „nyní přijatý závěr v 

žádném případě neznamená, že by Ústavní soud rezignoval na ústavněprávní přezkum 

vnitrostátních právních předpisů, které jsou komplementární ke komunitárnímu právu, tak jak 

to v minulosti činily některé soudy členských států ES“.153 V nálezu „Eurozatykač“ tuto 

otázku rozebral podrobněji a v této souvislosti rozdělil vnitrostátní normy na dva typy: 

A) takové, kde evropské právo ponechává členskému státu v implementaci prostor pro 

uvážení (typicky směrnice v režimu minimální harmonizace), a 

B) takové, kde tento prostor pro uvážení není (typicky směrnice v režimu totální 

harmonizace). 

Předpisy, pro jejichž implementaci byl ponechán státu prostor pro uvážení, je možné 

přezkoumávat z hlediska ústavnosti a tedy i rušit. Tam, kde tento prostor není, platí doktrína 

přednosti komunitárního práva, která Ústavnímu soudu neumožňuje přezkoumávat tyto 

předpisy z hlediska ústavnosti, s výjimkou případů, kdy by tyto akty byly v rozporu 

s materiálním ohniskem ústavy, jak Ústavní soud vymezil v „Cukerných kvótách III“. Kromě 

toho má Ústavní soud samozřejmě pravomoc přezkoumávat tyto akty z hlediska jejich 

ústavnosti vždy, když se jedná o otázku formální správnosti legislativního postupu. 

4.1.5 Eurokonformní výklad v judikatuře českých nejvyšších soudů 

Povinnost eurokonformního výkladu je jedním z dalších účinků evropského práva, které 

nejsou zakotveny v primárním právu, nicméně vyplývají z judikatury ESD.154 Kromě 

komunitárního práva byla omezeně přiznána i právu unijnímu, a to konkrétně rámcovým 

rozhodnutím.155 Ústavní soud princip eurokonformního výkladu plně akceptoval dokonce 

v širším rozsahu, než bylo samotnou Unií vyžadováno. Komunitární právo jako interpretační 

hledisko bylo poprvé využito již před vstupem ČR do EU.156 Jeho použití ale dosud nebylo 

                                                           
153 Bod VI A-3) nálezu Pl. ÚS 50/04 
154 Rozsudek ESD C-14/83 Von Colson a C-106/889 Marleasing 
155 Rozsudek ESD C-105/03 Pupino 
156 Nálezy Pl. ÚS 33/97 a zejména Pl.ÚS 5/01 „Mléčné kvóty“ 
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ustálené a např. Nejvyšší soud aplikaci eurokonformního výkladu před přistoupením 

odmítl.157 Nejvyšší správní soud deklaroval nutnost vykládat právní předpisy přijaté za 

účelem aproximace s právem ES konformně s normami, které byly jejich předobrazem, i 

v případech posuzujících vztahy vzniklé před vstupem ČR do EU, ovšem s výjimkou případů, 

kdy ze samotného předpisu nepochybně vyplývá vůle zákonodárce odchýlit se od 

komunitárního práva.158 V své další judikatuře pak NSS zpřesnil svůj názor. Pro vztahy 

vzniklé před přistoupením stanovil předpisy Společenství (a judikaturu ESD) jako „vhodné“ 

výkladové vodítko. Pro vztahy vzniklé po přistoupení se však toto vodítko již mění na 

„povinné“.159 

V poněkud kontroverzním rozhodnutí II. ÚS 3/06 Ústavní soud posuzoval případ 

skutkově velice podobný případu z výše zmíněného rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ústavní 

soud zde ale v záležitosti eurokonformního výkladu rozhodl zcela opačně a zdůraznil 

povinnost obecných soudů vykládat české právo ve světle evropského i u vztahů, které 

vznikly před přistoupením a to dokonce i mimo rámec časové působnosti norem 

komunitárního práva.160 V nálezech „Cukerné kvóty III“ a „Eurozatykač“ byla povinnost 

eurokonformního výkladu vztažena i na ústavní právo, ovšem omezena „možným významem 

ústavního textu“, není tedy možné ohýbat výklad ustanovení za každou cenu a podstatně tak 

měnit jeho význam vyplývající z textu. Nález „Lisabonská smlouva I“ tuto formulaci potom 

mění na „rozumnou interpretaci“ ústavního textu. Můžeme tedy spekulovat o tom, že si 

Ústavní soud připravuje prostor pro rozšíření limitů eurokonformního výkladu. 

4.1.6 Předběžná otázka v judikatuře českých nejvyšších soudů 

Evropský soudní dvůr během své existence postupně vypracoval kritéria,161 podle nichž je 

možné určit, který vnitrostátní soud je možné považovat za „soud“ podle čl. 267 SFEU (dříve 

234 SES). Není pochyb o tom, že tato kritéria splňuje celá soudní soustava ČR včetně dvou 

nejvyšších instancí, tedy Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. U Ústavního soudu 

je ale situace složitější. Kritéria stanovená ESD formálně splňuje. Ze zkušeností ostatních 

                                                           
157 Rozsudek NS ze dne 12.12.2000 25 Cdo 314/99 
158 Rozsudek NSS ze dne 29.9.2005 2 Afs 92/2005-45 
159 Rozsudek NSS ze dne 29.8.2007 1 As 3/2007-83 
160 V obou rozhodnutích (NS i ÚS) se jednalo o případ spotřebitelské smlouvy, uzavřené ale ještě před novelou 
občanského zákoníku, která reflektovala komunitární právo. Rozhodnutí ÚS bylo některými odborníky nemálo 
kritizováno, viz BOBEK, Michal. Jiné právo [online]. 11.3.2008 [cit. 2011-03-13]. Temporální působení práva 
Společenstí ad absurdum?. Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2008/03/temporln-psoben-prva-
es-ad-absurdum.html>. 
161 Přehledně shrnuje Hamuľák, O. Cit. dílo, s. 162. 
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členských států je ale známé, že řada ústavních soudů sama sebe odmítla uznat jako orgán 

oprávněný (a zároveň tedy i povinný, jelikož jeho rozhodnutí nelze napadnout řádnými 

opravnými prostředky) zejména z důvodu ztráty své autonomie jakožto orgánu zabezpečující 

ochranu ústavnosti. 

Poprvé se ÚS dotkl problematiky předběžné otázky v nálezu II. ÚS 14/04. Návrh 

stěžovatele na položení předběžné otázky zde odmítl s odůvodněním, že „není v posuzovaném 

případě soudem poslední instance podle čl. 234 SES, neboť jeho úkolem není, aby poskytoval 

ochranu právům, nýbrž aby chránil ústavnost…“. Naznačil ale možnost, že by byl ochoten 

uznat svoji povinnost položit předběžnou otázku, „pokud by se obecný soud, jehož rozhodnutí 

nebylo v posuzovaném případě možné napadnout opravnými prostředky, ….. neobrátil na 

Soudní dvůr ES s předběžnou otázkou výkladu zakladatelského dokumentu, jejíž položení 

některý účastník navrhoval….“. V klíčovém nálezu evropské doktríny „Cukerné kvóty III“ se 

ÚS rovněž zaobíral možností obrátit se na ESD. Otázku, zda je oprávněn k položení 

předběžné otázky, záměrně nechal nevyřešenou. Přesto však v nálezu předvedl poměrně 

obsáhlou argumentaci, proč ani fakticky nepovažuje za nutné vznést otázku k ESD. Možnou 

interpretaci komunitárního práva v posuzovaném případě shledal soud natolik jasnou a 

zřejmou, že uplatnil doktrínu CILFIT,162 která příslušné soudy povinnosti položení předběžné 

otázky zbavuje. I v rozhodnutí ve věci „Eurozatykač“ se Ústavní soud položení předběžné 

otázky vyhnul, tentokrát z důvodu, že otázku v té samé věci ESD položil již belgický ústavní 

soud. S vynesením rozsudku ale nakonec nepočkal ani na odpověď ESD, neboť nalezl 

ústavněkonformní  interpretaci napadených ustanovení implementujících rámcové rozhodnutí.  

Mnohem rozhodněji se Ústavní soud angažoval ve věci kontroly řádného využívání 

institutu předběžné otázky obecnými soudy. Klíčovým nálezem v této oblasti se stalo 

rozhodnutí II. ÚS 1009/08 ve věci ústavní stížnosti proti rozhodnutí NSS. Soud zde 

prostřednictvím eurokonformního výkladu článku 38 odstavec 1 Listiny základních práv a 

svobod došel k názoru, že pod pojem „zákonný soudce“ je potřeba zahrnout i Evropský 

soudní dvůr. Neodůvodněné nepodání předběžné otázky ESD tak je nutné považovat za 

porušení práva na zákonného soudce a spravedlivý proces. Projednávané rozhodnutí NSS 

Ústavní soud z tohoto důvodu také zrušil. Jak ale ÚS konstatoval už v dřívější judikatuře 

„porušením práva na zákonného soudce však … není každé nepoložení předběžné otázky, 

                                                           
162 Tato doktrína vytvořená ESD zbavuje v některých případech soud povinnosti položit předběžnou otázku. 
Jedná se o případy tzv. acte clair (kdy je správná aplikace předpisu ES/EU tak jasná, že objektivně neexistuje 
žádná pochybnost o výkladu) a acte éclairé (aplikované ustanovení již bylo vyloženo ESD). Rozsudek ESD C-
283/81 CILFIT 
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která je v rozporu s komunitárním právem, nýbrž pouze zásadní a kvalifikované pochybení při 

rozhodování o položení předběžné otázky“.163 To může spočívat buď v nedostatečném či 

nesprávném odůvodnění nepoložení otázky, nebo i v absenci samotné úvahy, zda by se měl 

soud obrátit na ESD.  

Z trojice českých vysokých soudů je evropským právem ve své aplikační praxi 

bezpochyby nejvíce dotčen Nejvyšší správní soud. Jaké jediný z této trojice se také skutečně 

obrátil s otázkou na ESD, a to (do současné doby) hned pětkrát. Neméně zajímavá je však 

judikatura i v případech, ve kterých nakonec k podání předběžné otázky nedošlo. Zde se totiž 

NSS (i NS) musel často vypořádávat s odůvodněním, proč předběžnou otázku nepodal.164 

Konkrétním zajímavým případem, ve kterém v současné době probíhá řízení o předběžné 

otázce, je případ dlouhotrvající neshody NSS a ÚS ohledně aplikace evropského práva v 

kauze „Slovenské důchody“ (I-XVI). Ústavní soud v této kauze během sedmi let zrušil 11 

rozsudků NSS. Hlavní jádro sporu spočívá v otázce, zda se na danou problematiku použijí 

ustanovení mezinárodní smlouvy nebo evropského nařízení.165 Zatímco NSS vždy aplikoval 

nařízení s odkazem na aplikační přednost, Ústavní soud ve své judikatuře jakýkoli vliv 

evropského práva na danou věc odmítl. V obnoveném řízení po posledním zrušení rozsudku 

Ústavním soudem se NSS obrátil na ESD s předběžnou otázkou ohledně výkladu daného 

nařízení.166 Soudní dvůr o dané otázce dosud nerozhodl, v březnu 2011 nicméně bylo vydáno 

alespoň stanovisko příslušného generálního advokáta.167  Ústavní soud ovšem mezitím zrušil i 

usnesení NSS, kterým se přerušuje řízení do doby rozhodnutí ESD o předběžné otázce, 

v současné době se tak věc nachází před krajským soudem, který rozhodoval v první instanci. 

4.1.7 Shrnutí judikatury 

Pro přehlednost lze judikaturu českých nejvyšších soudů (a zejména Ústavního soudu) 

shrnout do několika následujících tezí: 

                                                           
163 Nález IV. ÚS 154/08 
164 Zejména se jednalo o posouzení v duchu doktríny CILFIT, tedy zda se aplikované ustanovení dá považovat za 
acte clair, resp. acte éclairé. Viz př. rozsudek NSS ze dne 19. 1. 2010, č. j. 1 Afs 114/2009-134. V jiném případě 
NSS odmítl své oprávnění položit předběžnou otázku ohledně výkladu směrnice v případě, kdy příslušná 
směrnice ještě nebyla transponována do vnitrostátního práva - rozsudek NSS ze dne 19. 5. 2004, č. j. 5 Azs 
56/2004-56. 
165

 Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení, publikovaná pod č. 
228/1993 Sb. a Nařízení Rady ES č. 1408/71 
166 Věc C-399/09 Marie Landtová 
167 Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009C0399:CS:HTML 
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Komunitární právo (a jeho dnešní nástupce) působí v českém právním řádu na základě 

článku 10a Ústavy, má přednost před českým právem, ale ne zcela bezvýhradnou - jen do té 

míry, pokud není ohrožena státní suverenita a samotná podstata právního státu.  

Ústavní soud se ve své judikatuře hojně zabýval otázkou referenčního rámce pro přezkum 

předpisů a možností jejich derogace. Za referenční rámec pro běžné zákony (s možností 

derogace) považuje ústavní pořádek a smlouvy o lidských právech a základních svobodách. 

Komunitární právo do tohoto rámce nezařadil, zde je možné ale spatřovat určitý rozdíl v tom, 

„co Ústavní soud říká a co ve skutečnosti dělá“.168 Implementační právní akty je možné 

z hlediska ústavnosti posuzovat pouze v případě, kdy evropský předpis, jež tyto akty 

implementují, dává vnitrostátnímu zákonodárci určitou možnost uvážení. Referenčním 

hlediskem pro předběžnou kontrolu ústavnosti mezinárodních smluv podle článku 87 Ústavy 

pak není pouze tzv. materiální ohnisko Ústavy (jako u zákonů), nýbrž celý ústavní pořádek.  

Nejvyšší české soudy si poměrně rychle osvojily princip eurokonformního výkladu a 

široce ho uplatňují. Jediné neshody panují ohledně nutnosti užít tento výklad při posuzování 

kauz vzniklých ještě před vstupem ČR do Evropské unie.  

Ústavní soud se dosud přesvědčivě nevyjádřil, zda se považuje za soud oprávněný (resp. 

povinný) podat předběžnou otázku k ESD, z jeho dosavadní činnosti ale můžeme vyvodit, že 

spíše ne. O to více ale trvá na dodržování povinnosti položit předběžnou otázku u ostatních 

soudů, kdy neodůvodněné nepředložení záležitosti ESD považuje za porušení ústavních práv 

účastníků řízení. 

 

4.2.  Dělba moci 

Mezi další významné nepřímé změny v ústavním právu patří faktické posuny v dělbě 

moci. Tyto změny až na výjimky ani nebyly zmíněny v judikatuře. Naopak, z části jsou spíše 

důsledkem judikatury, zejména co se týče interpretace pravomocí moci soudní. Hlavní obava 

z nekontrolovaných změn v rámci ústavně stanovené dělby moci vychází z názoru o 

demokratickém deficitu Evropské unie, podrobněji rozebraném již v kapitole 3.5., ve spojení s 

popisem legislativních změn dotýkajících se vztahu moci zákonodárné a výkonné, přijatých 

                                                           
168 Parafráze názvu článku Michala Bobka. BOBEK, M. Ústavní soud ČR a přezkum vnitrostátní implementace 
komunitárního práva : „Poslouchej, co říkám, a nekoukej, co dělám“?. Soudní rozhledy. 2007, 5, s. 173-180. 
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v souvislosti se vstupem do EU. Cílem této kapitoly je pokusit se odpovědět na otázku, zda (a 

jaký) měl vstup do Evropské unie skutečně vliv na postavení jednotlivých mocí ve státě.  

4.2.1 Moc zákonodárná versus moc výkonná a proměny v jejich rámci 

Zahraniční politika státu bývá tradičně svěřena moci výkonné a nejinak je tomu i 

v českých ústavních poměrech, byť ústavní úprava je v této oblasti poměrně skoupá. Role 

Parlamentu pak spočívá „pouze“ v podmínce souhlasu s některými důležitými záležitostmi. 

Jak již bylo zmíněno, většina pravomocí přenášených na orgány EU jsou svou povahou 

pravomoci normativní. V těchto oblastech je pozice Parlamentu skutečně oslabena, neboť je 

omezen ve svém výsostném postavení normotvůrce. Naopak vlády se prostřednictvím svých 

zástupců v orgánech EU mohou účastnit evropského legislativního procesu. Proti tomu ovšem 

stojí kontrola ze strany parlamentů, upravená jak na evropské úrovni, tak úrovni vnitrostátní. 

Tato kontrola se v posledních letech úměrně zvyšuje v souvislosti s rostoucím počtem 

přenesených pravomocí.  

Vstup do Evropské unie sám o sobě znamenal průlom do ústavní koncepce vzájemně 

oddělených mocí. Působení Parlamentu na vládu bylo před vstupem ČR do EU omezeno 

pouze na institut vyslovení nedůvěry a schvalování státního rozpočtu. Jeho pravomoci pro 

kontrolu vlády byly značně omezené, hlavní role Parlamentu v evropské agendě spočívala ve 

schvalování předpisů v rámci aproximace práva. I proto Parlament odmítl v rámci novelizace 

Ústavy schválit pravomoc vlády vydávat nařízení s mocí zákona, která by sice pravděpodobně 

urychlila proces aproximace, nicméně by připravila Parlament i o tuto důležitou úlohu. Kysela 

roli Parlamentu v předvstupním období ve zkratce popisuje „jako roli relativně 

informovaného pozorovatele negociačního procesu, který nicméně pevně spočíval v rukách 

vlády, zatímco v případě procesu aproximace byl Parlament dosti aktivním a autonomním 

aktérem“.169 Článek 10b Ústavy a jeho následné provedení v jednacích řádech otevřel prostor 

pro rozsáhlou interakci mezi exekutivou a legislativou, kterou český Parlament hojně využívá. 

Postavení Parlamentů dále ještě posílila Lisabonská smlouva. Vstup do Evropské unie tedy 

vzájemný vztah mezi mocí výkonnou a zákonodárnou rozhodně ovlivnil, nedá se ovšem bez 

dalšího říci, že by změnil jejich vzájemný poměr vychýlením ve prospěch jedné z nich. Do 

současnosti nedošlo k žádným závažným pokusům vlády využít Evropské unie k obcházení 

                                                           
169 KYSELA, J. Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR v Evropské Unii. 
Časopis pro právní vědu a praxi. 2004, 12, 2, s. 86.  
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Parlamentu,170 a na druhou ani ze strany Parlamentu se nevyskytly závažné obstrukce 

komplikující jednání vlády na evropské úrovni (jak se vláda obávala při schvalování 

parlamentní kontroly v rámci jednacích řádů).171  

K proměnám v systému dělby moci ovšem došlo nejen mezi jednotlivými mocemi, ale 

také v jejich rámci. U moci zákonodárné došlo ke změně postavení jednotlivých komor 

Parlamentu. Zatímco před vstupem zastupovala Parlament ve vztahu k vládě pouze 

Poslanecká sněmovna, počínaje euronovelou můžeme sledovat postupné posilování postavení 

Senátu, byť pouze v evropských záležitostech. Evropská agenda je tak výjimkou ze systému, 

kde je vztah komor Parlamentu charakterizován dominantním postavením Poslanecké 

sněmovny. Obě komory zde totiž vystupují samostatně a jsou si prakticky téměř rovnocenné. 

V rámci moci výkonné můžeme po vstupu do EU pozorovat určité pokusy o změnu 

vzájemného vztahu mezi vládou a prezidentem (zejména ve prospěch prezidenta). V ústavní 

úpravě mezinárodních vztahů hraje prezident zdánlivě rozhodující roli, neboť mu náleží 

zastupování státu navenek i sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv.172 Obě tyto 

pravomoci ale podléhají kontrasignaci předsedy vlády, ratifikace některých mezinárodních 

smluv pak i souhlasu Parlamentu. V nedávné době však vzhledem k odmítavému postoji 

prezidenta k některým mezinárodním smlouvám vyplynula otázka: má prezident povinnost 

ratifikovat smlouvu, pokud je schválena Parlamentem, nebo je to pouze jeho právo a může se 

svobodně rozhodnout? Problém se stal aktuálním při ratifikaci Římského statutu 

Mezinárodního trestního soudu, kdy prezident poprvé s podpisem otálel. V odborné veřejnosti 

se tehdy rozhořela debata mezi dvěma skupinami s protichůdnými názory.173 Prezident 

v červenci 2009 Římský statut nakonec ratifikoval, ani ne o půl roku později ale přišla na 

pořad stejná otázka v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy. Tehdy zasáhl Ústavní soud, 

který výše položenou otázku zodpověděl v nálezu Lisabonská smlouva II a oprávnění 

prezidenta ratifikovat mezinárodní smlouvy vyložil zároveň i jako povinnost (pokud byl 

s ratifikací této smlouvy vysloven souhlas zákonodárným sborem).174  

                                                           
170

 Existovala obava, že se vláda bude pokoušet prosadit úpravy, které nedokázala prosadit ve vnitrostátním 
legislativním procesu, přes evropský legislativní proces. To by ovšem fakticky bylo dost obtížně proveditelné, 
neboť by musela pro svůj postup přesvědčit i většinu ostatních členských států. 
171

 ŠEJVL, M, et al. Cit.dílo. 
172 Článek 63 Ústavy ČR, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
173 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jiné právo [online]. 14.1.2009 [cit. 2011-03-19]. Může prezident republiky odmítnout 
ratifikaci mezinárodní smlouvy? . Dostupné z WWW: http://jinepravo.blogspot.com/2009/01/me-prezident-
republiky-odmtnout.html a následná debata po článkem. 
174 Bod 116 nálezu Pl.ÚS 29/09: „….K tomu se přidružuje v rovině práva vnitrostátního, resp. ústavního, 
povinnost prezidenta republiky bez zbytečného odkladu ratifikovat (tzn. formálně navenek potvrdit řádný průběh 
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O neustáleném poměru mezi prezidentem a vládou svědčí také praxe zastupování ČR na 

Evropské radě. Evropská rada sdružuje hlavy států nebo předsedy vlád členských států. 

Otázka, kdo konkrétně bude zastupovat členský stát, je ponechána na ústavních předpisech 

nebo zvyklostech států. Česká Ústava přesně nevymezuje, v jakém rozsahu se má na 

zahraniční politice podílet prezident a v jakém vláda, resp. její předseda, a ústavní zvyklosti 

v této oblasti v době našeho vstupu příliš rozvinuté nebyly. Vznikla tedy otázka, zda by měl 

Českou republiku na summitech Evropské rady zastupovat předseda vlády či prezident.175 

Nejasnost byla založena již na summitu v Athénách v roce 2003, kde se podpisu smlouvy o 

přistoupení účastnil jak předseda vlády, tak i prezident. Pokud bychom se spokojili 

s vysvětlením, že prezidentova účast tehdy byla hlavně symbolická vzhledem k významnému 

charakteru události, další vývoj pak působí jako matoucí: v roce 2005 se prezident odmítl 

účastnit summitu v Římě, kde měla být podepsána Ústava pro Evropu (charakterem událost 

jistě stejně významná jako podpis smlouvy o přistoupení). Na zasedání v Berlíně v roce 2007, 

které bylo svoláno i za účelem jednání o revizní smlouvy (po předčasném ukončení ratifikace 

Ústavy), ale zasedal jako zástupce ČR místo předsedy vlády. Podobně také zastupoval 

republiku o rok dříve, když se summit konal těsně po volbách, a odstupující vláda necítila na 

takové jednání dostatečný mandát. Intenzivní debata probíhala především v souvislosti 

s přípravami na české předsednictví v první polovině roku 2009, neboť šlo zejména o to, kdo 

bude předsedat dvěma hlavním summitům Evropské rady. Na většině summitů během 

českého předsednictví nakonec Českou republiku zastupoval premiér, včetně předsedání 

oběma summitům Evropské rady v březnu a červnu. Prezident vedl některé mezinárodní 

summity, jako např. EU-Čína a EU-Japonsko. Můžeme tedy shrnout, že se ústavní zvyklosti 

postupně posunuly ve prospěch předsedy vlády jakožto oficiálního zástupce ČR v Evropské 

radě. Nelze ale tvrdit, že by role prezidenta byla redukována pouze na formální zastupování 

při slavnostních příležitostech (jak ji prezentují některé výklady Ústavy).176 

4.2.2 Moc zákonodárná versus moc soudní 

Debata o vlivu EU na dělbu moci uvnitř členských států se většinou omezuje na vztah 

mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Dochází tak k opomíjení proměn, které nastaly ve 
                                                                                                                                                                                     

vnitrostátní schvalovací procedury) mezinárodní smlouvu, která byla řádně prezidentem republiky nebo vládou z 
jeho pověření sjednána a s jejíž ratifikací vyslovil souhlas demokraticky zvolený zákonodárný sbor, zejména jde-
li o mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy schvalované kvalifikovanou ústavní většinou poslanců a 
senátorů….“ 
175 Podobnou otázku řešilo i sousední Polsko, kde se ale situace vyhrotila mnohem více a spor mezi oběma 
ústavními činiteli se nakonec dostal až k polskému ústavnímu soudu. 
176

 ŠEJVL, M., et al. Cit. dílo, s. 99. 
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vztahu mezi mocí zákonodárnou a soudní, a byly neméně důležité. Po vstupu ČR do EU se 

obecné soudy staly přímými aktéry práva EU. Největší změnu v postavení soudů přinesl 

princip přímého účinku evropského práva a jeho aplikační přednost. Soudy tak získaly 

možnost vyloučit z aplikace vnitrostátní předpis, přijatý v řádném legislativním procesu 

Parlamentem, což „prolamuje bezesporu postavení, které tradičně ústavy soudům dávají“. 177 

Dlužno ovšem říci, že tuto proměnu nezpůsobil pouze vstup do Evropské unie, nýbrž obecně 

změna přístupu k mezinárodním závazkům (která ovšem byla vyvolána z velké části právě 

vstupem do EU), neboť aplikační přednost platí i pro mezinárodní smlouvy, které nemají 

s Evropskou unií nic společného. Dalším posílením moci soudní na úkor moci zákonodárné 

by mohlo být uznání Ústavního soudu, že mu náleží pravomoc rušit zákony z důvodu rozporu 

s evropským právem. Ústavní soud zatím sice tuto svoji pravomoc formálně odmítá, prakticky 

už k tomu ovšem několikrát došlo (byť vždy s formálním zdůvodněním, že je předpis rušen 

z důvodu rozporu s ústavním pořádkem, více viz 4.1.1). S rostoucím povědomím soudců o 

evropském právu ovšem může míra soudcovského aktivismu ještě dále narůstat.178 

Je tedy možné konstatovat (i s ohledem na možné hrozby v budoucnosti), že pokud je 

v souvislosti se vstupem do Evropské unie oslabeno postavení moci zákonodárné, není to 

snad ani tolik ve prospěch moci výkonné, jako spíše ve prospěch moci soudní. 

 

4.3. Suverenita 

Stejně jako obavy z posunů v dělbě moci, i obavy ze ztráty, resp. omezení suverenity se 

začaly objevovat v českém právním i politickém prostředí dávno před samotným vstupem do 

                                                           
177 ŠEJVL, M. Cit. dílo, s.95. 
178 Na možné posilování postavení Ústavního soudu upozorňuje i Šlosarčík. ŠLOSARČÍK, I. Europeum [online]. 
October 2002 [cit. 2011-04-03]. Reform of the Judicial System of the Czech Republic and the Accession to the 
European Union. Dostupné z WWW: <http://www.europeum.org/doc/arch_eur/EPF_Justice.pdf>. 
V jiném článku uvádí zajímavý příklad toho, jak může mít individuální zkušenost soudce s fungováním ESD 
vliv na doktrínu celého soudu. Konkrétně se jednalo o francouzský nejvyšší správní soud Conseil d´Etat, který 
dlouhou dobu odmítal uznat princip přednosti evropského práva a na základě vlastní doktríny v řadě případů 
odmítl aplikovat evropské normy či judikaturu. Yves Galmot, soudce Conseil d´Etat, byl v 80. letech nominován 
do ESD, kam odcházel s pověstí „značné nedůvěry k aktivismu ESD“. Jeho zkušenost s ESD měla na něj i další 
činnost Conseil d´Etat překvapivě silný vliv. Již jeden rok po jeho návratu zpět do francouzské justice začal 
Conseil d´Etat opouštět svoji doktrínu a otevřel se aplikaci evropského práva. 
ŠLOSARČÍK, I. Evropa soudců a Evropa politiků : Vliv ESD na vývoj evropské integrace. Mezinárodní vztahy. 
2005, 1, s. 22-47. Dostupný také z WWW: 
 <http://www.europeum.org/doc/arch_eur/evropa_soudcu_evropa_politiku.pdf>. 
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Evropské unie. Proto i v důvodové zprávě k euronovele můžeme nalézt reakci na tehdy (a 

stále) probíhající diskusi o proměnách suverenity v procesu evropské integrace: 

„Svrchovaný stát při svém vstupu předává mezinárodní instituci část svých svrchovaných 

pravomocí v oblasti tvorby práva, vynucování práva, centrálního bankovnictví atd. Nevzdává 

se tím svrchovanosti samotné, která je pojmovým znakem samostatného státu. Naopak svou 

svrchovanost zhodnocuje tím, že ji v některých oblastech vykonává společně s jinými státy 

prostřednictvím zvláštního mezinárodního subjektu. Vstup do Evropské unie proto nebude mít 

za následek ztrátu svrchovanosti českého státu, ale jen odlišný výkon svrchovaných 

pravomocí“.   

Není v možnostech této kapitoly podat nějakou definici suverenity, neboť se jedná o 

otázku velice problematickou, spornou a navíc na pomezí práva a politiky.179 Cílem proto je 

spíše pojednat o výkladových tendencích obsahu pojmu suverenita, na kterých se vstup České 

republiky do Evropské unie projevil. Neil MacCormick vtipně komentuje dva hlavní současné 

náhledy na suverenitu v oblasti evropské integrace. V prvním přirovnává státní suverenitu 

k institutu vlastnictví - jeden subjekt ji může postoupit (resp. i zcela ztratit) ve prospěch 

druhého, ale pouze za předpokladu, že ji tento jiný subjekt v postoupeném rozsahu získá. 

V druhém přirovnává suverenitu k panenství, kdy může být ztracena, aniž by ji nabyl kdokoli 

jiný.  On sám se přiklání k druhému názoru. MacCormick tvrdí, že členské státy již nejsou 

plně suverénními (byť svou suverenitu zcela neztratily), to ale neznamená, že by svou 

suverenitu předaly na Evropskou unii, které jakoukoli suverenitu odpírá.180 S tím nesouhlasí 

Ondrej Hamuľák. Suverenitu chápe ve dvojím smyslu - formálním a materiálním. Suverenita 

v tzv. formálním smyslu - jakožto možnost disponovat svými originálními pravomocemi - se 

Evropské unie skutečně netýká. Je jí ale možno přiznat tzv. materiální suverenitu „jako funkci, 

jako schopnost zabezpečovat reprodukci hodnot a uspokojování cílů společnosti“.181 Václav 

Pavlíček zastává názor, že „suverenita státu trvá za předpokladu, že stát právně neztrácí 

možnost změnit takové rozhodnutí (rozuměj předání kompetencí) a převzít zpět svá suverénní 

práva“. O uplatnění suverenity pak nakonec stejně rozhoduje reálná moc států. Ve svém 

článku Suverenita v procesu integrace182 polemizuje s autory učebnice Evropské právo183 o 

                                                           
179 Na její podrobnější výklad rezignoval ve svém nálezu „Lisabonská smlouva I“ i Ústavní soud. Jak konstatuje 
Jan Filip, „výkladem suverenity se nikdo nikdy nikomu nemůže zavděčit“. FILIP, J. Senátní návrh na zahájení 
řízení a nález k Lisabonské smlouvě : procesní aspekty. In GERLOCH, A.; WINTR, J. Lisabonská smlouva a 
ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 42 
180 MACCORMICK, N. Questioning sovereignty. New York : Oxford University Press, 1999. 210 s. 
181 Hamuľák , O. Cit. dílo, s. 224. 
182 Pavlíček, V.: Suverenita v procesu integrace (retrospektiva a perspektiva). In: Pavlíček, V. a kol.: Suverenita 
a evropská integrace. Praha: Právnická fakulta UK, 1999. 
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otázce, zda u členských států EU došlo ke ztrátě suverenity. Autoři učebnice tvrdí, že 

integrační proces není fakticky ani právně zvratný, což Pavlíček interpretuje jako názor, že 

členské státy ztratily možnost disponovat svými kompetencemi a tudíž i svou suverenitu, 

s čímž zásadně nesouhlasí. Kysela zdůrazňuje nutnost legitimizačního a delegačního řetězce, 

který musí vést od politického suveréna, tj. lidu, až po tvůrce aktu. Pokud toto platí, spolu 

s podmínkami dobrovolného vstupu a možného vystoupení z Evropské unie (nebo i jiného 

uskupení), je suverenita zachována.184  

Právě pro výše naznačenou různost přístupů k otázce státní suverenity po vstupu do EU se 

netrpělivě očekávalo vyjádření Ústavního soudu k celé problematice. Ústavní soud se otázky 

suverenity dotkl již ve svém prvním „evropském“ nálezu „Cukerné kvóty III“. Přenesení 

pravomocí neoznačil za jejich ztrátu, nýbrž za podmíněné propůjčení, které může trvat 

„pokud tyto pravomoci jsou orgány ES vykonávány způsobem slučitelným s uchováním 

základů státní suverenity České republiky a způsobem, jenž neohrožuje samotnou podstatu 

materiálního právního státu“. Pokud by tyto podmínky nebyly dodrženy, „bylo by třeba trvat 

na tom, aby se těchto pravomocí opětovně ujaly vnitrostátní orgány České republiky, přitom 

platí, že k ochraně ústavnosti je povolán Ústavní soud“. Soud se tak inspiroval doktrínou 

německého Spolkového ústavního soudu, formulované v Maastrichtském nálezu. Koncepci 

načatou v „Cukerných kvótách III“ pak Ústavní soud potvrdil i v dalších nálezech, k 

podrobnému rozebrání otázky suverenity se však soud dostal až v tzv. lisabonských nálezech. 

Při posuzování ústavnosti Lisabonské smlouvy se Ústavní soud dostal k otázce, zda je přenos 

kompetencí na orgány Evropské unie (a jejich následný výkon) skutečně oslabováním státní 

suverenity nebo zda se jedná spíše o změnu v tradičním chápání tohoto pojmu. V nálezech 

„Lisabonská smlouva I“ a „Lisabonská smlouva II“ podal soud dosud nejkomplexnější 

stanovisko ohledně suverenity ve své evropské doktríně, byť zdaleka ne vyčerpávající. V 

nálezu Pl.ÚS 19/08 se musel vypořádat i s vyjádřením prezidenta Klause, jenž je 

dlouhodobým zastáncem prvního názoru.185 Václav Klaus podle svého vlastního vyjádření 

suverenitu chápe v podstatě identicky s pojmem svrchovanost v mezinárodním právu. Za 

                                                                                                                                                                                     
183 TICHÝ, L., et al. Evropské právo. Praha : C.H.Beck, 1999. S. 64-65, 
184

 KYSELA, J. Měnící se struktura právního řádu a jeho atributy. Eric Stein Working Papers [online]. 2009, 1, 
[cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.ericsteinpapers.eu/dokumenty/ESWP-2009-01-Kysela.pdf>. 
185 Podobný názor zastává např. také Petr Krátký, který tvrdí, že Lisabonská smlouva v podstatě likviduje státní 
suverenitu členských států. KRÁTKÝ, P. Lisabonská smlouva versus moderní právní stát. In GERLOCH, A.; 
WINTR, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 203-214. 
Také Pavel Maršálek soudí, že k Lisabonské smlouvě je třeba přistupovat opatrně a kriticky. MARŠÁLEK, P. 
Lisabonská smlouva v kontextu vývoje české státnosti. In GERLOCH, A.; WINTR, J. Lisabonská smlouva a 
ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 185-192. 
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svrchovaný stát pak nepovažuje takový, který se musí podřídit něčemu, s čím nesouhlasí - 

např. při hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU.186  

Ústavní soud shledal obavy ze ztráty suverenity lichými. V poměrně obšírném nálezu 

vyložil suverenitu jako dynamický pojem, který v současné době nelze vykládat v klasickém 

státovědném smyslu,187 a přihlásil se ke koncepci tzv. sdílené nebo slité suverenity („pooled 

sovereignty“).188 V integraci vidí v konečném důsledku i možnost posílení suverenity 

členských států, zejména vůči vnějším geopolitickým a ekonomickým vlivům. Možnost 

postoupit část své suverenity pak považuje dokonce za jeden z klíčových projevů státní 

svrchovanosti. Soud vyvrátil názor, že přijetím Lisabonské smlouvy se Evropská unie posune 

na samou hranici federace. Za doklad stávajícího mezinárodního základu Evropské unie 

považuje proceduru změn primárního práva, které musí být schvalovány všemi státy - na 

rozdíl od federace, která si sama určuje své vlastní kompetence. Tzv. kompetenční 

kompetence tak nadále zůstávají členským státům. Explicitně stanovenou možnost 

vystoupení, zavedenou právě Lisabonskou smlouvou, pak vidí jako posílení svrchovanosti 

členských států a další důkaz toho, že se EU svým charakterem neblíží státu. Soud ale 

nevylučuje v budoucnu možnost změny svého názoru, pokud by se ukázal evropský rámec 

kontroly rozsahu výkonu přenesených pravomocí jako nefunkční. Odkazuje na nález 

„Cukerné kvóty III“ a znovu zdůrazňuje svou roli „posledního arbitra“ v otázkách konfliktu 

                                                           
186 To by ovšem v podstatě znamenalo, že Česká republika o svou suverenitu již dávno přišla vstupem do EU. 
KYSELA, J. Cit. dílo. (Měnící se struktura právního řádu a jeho atributy…) 
187 „Z moderního ústavněprávního pohledu tedy nemusí svrchovanost (suverenita) znamenat pouze "nezávislost 
státní moci na jakékoli jiné moci, a to jak navenek (v oblasti mezinárodních vztahů), tak i ve vnitřních 
věcech"….. národní suverenita znamená především legitimní vládu, která disponuje formální pravomocí vybrat 
si mezi v úvahu připadajícími variantami.“ (bod 107 nálezu Pl. ÚS 19/08) 
„Suverenita státu není v moderním demokratickém právním státě účelem sama o sobě, tedy izolovaně, nýbrž je 
prostředkem k naplňování shora uvedených základních hodnot, na kterých konstrukce ústavního právního státu 
stojí.“ (bod 209 nálezu Pl. ÚS 19/08) 
188 Aniž by ovšem tento pojem podrobněji vymezil. Jeho zjednodušenou definici můžeme najít např. v 
dokumentech publikovaných Evropskou komisí: „Sdílení suverenity v praxi znamená, že členské státy svěřují 
některé ze svých rozhodovacích pravomocí společným institucím, které si vytvořily, aby se o určitých 
záležitostech společného zájmu mohlo demokraticky rozhodovat na evropské úrovni.“ 
(ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/cs.doc). Karel Klíma sice pojem „sdílená/slitá suverenita“ 
přímo nepoužívá, hovoří v souvislosti s evropskou integrací však o tzv. nové suverenitě, kterou definuje jako 
„prolínání tradiční státní suverenity se zprostředkovaným vlivem nového systému“, kdy se státy dělí s Evropskou 
unií o kompetence v oblasti normotvorné, výkonné i soudní. KLÍMA, K. Teoretické pojetí suverenity státu: 
ústavněprávní východiska. In GERLOCH, A.; WINTR, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň : 
Aleš Čeněk, 2009. s. 129. 
Ondrej Hamuľák slitou suverenitu chápe jako „rozdělování funkcí a odpovědnosti mezi více autonomních 
realizátorů jediné suverenity“. Cit. dílo, s. 225 
Dlužno ovšem poznamenat, že s koncepcí sdílené suverenity ne všichni souhlasí. Např. soudce německého 
Spolkového ústavního soudu Udo di Fabio suverenitu ztotožňuje s pojmem kompetenční kompetence, kterou z 
povahy věci nelze rozdělit. Euroskop [online]. 21.12.2009 [cit. 2011-03-26]. Po Lisabonu jsme už na hranici 
federace. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8801/14887/clanek/po-lisabonu-jsme-uz-na-hranici-
federace/>. 
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pravomocí a ochránce české ústavnosti. Jeho postoj zejména k budoucí aplikaci Lisabonské 

smlouvy tak není bezvýhradný. 

V druhém senátním návrhu na přezkum Lisabonské smlouvy navrhovatel požadoval 

kromě jiného upřesnění limitů pravomocí, jejichž překročení již Ústavní soud nehodlá 

tolerovat, tedy v podstatě definici obsahu článku 1 odstavce 1 a článku 9 odstavce 2 Ústavy 

(které označil za ono „materiální ohnisko Ústavy“ ve své dřívější judikatuře). Ústavní soud se 

však neshledal oprávněn k formulaci požadované odpovědi takto dopředu, bez vazby na 

konkrétní případ, s odůvodněním, že se jedná a priori o politickou otázku, kterou by měl 

vyřešit zákonodárce.189 Soud jinak v podstatě zopakoval svůj postoj v podobě koncepce 

sdílené suverenity z nálezu „Lisabonská smlouva I“. Navíc ještě zdůraznil, že to, co je 

některými považováno za oslabování suverenity - tedy povinnost strpět realizaci přenesených 

pravomocí ze strany EU, je pouze „druhou stranou mince“ v procesu integrace, která je 

převážena množstvím výhod, jež členství v EU státům přináší. Zásadní je pro Ústavní soud 

dobrovolnost přenosu pravomocí a možnost jejich následné kontroly ze strany členského 

státu.  

Klíčovou otázkou pro výklad suverenity, vinoucí se jak rozhodnutím Ústavního soudu (a 

např. také Spolkového ústavního soudu), tak i odbornými pracemi různých autorů, se jeví tzv. 

kompetenční kompetence, tedy pravomoci rozhodovat o přenesení pravomocí a být 

„posledním arbitrem“ v případě konfliktu ohledně překročení svěřených pravomocí. Lze 

souhlasit s tvrzením Ústavního soudu, že Česká republika stále zůstává nositelem tzv. 

kompetenční kompetence a tedy i suverénním státem, byť, jak říká Jan Wintr, „je jasné, že při 

existenci Evropské unie není státní moc na vlastním území nejvyšší a úplná“.190 Tváří v tvář 

globalizujícímu se světu ale není možné suverenitu vykládat pouze na základě tradičním 

konceptů a je potřeba hledat nové cesty k jejímu funkčnímu uplatňování. Evropská unie by 

mohla být jednou z nich. 

 

 

                                                           
189 Viz také KÜHN, Z. Jiné právo [online]. 9.12.2008 [cit. 2011-03-27]. Kauza Lisabonské smlouvy II. Výklad 
pojmu suverenita. Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2008/12/kauza-lisabonsk-smlouvy-ii-
vklad-pojmu.html>. 
Ondrej Hamuľák toto nezpochybňuje, tvrdí však, že vliv na takové rozhodnutí ÚS měla s velkou 
pravděpodobností i předchozí kritika Ústavního soudu ze strany politické reprezentace, viz Cit. dílo, s. 221. 
190 WINTR, Jan. Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy. Acta Universitatis 
Carolinae - Iuridica, 2004, č. 1-2, s. 31-43. 
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ZÁVĚR 

Vzájemný vztah mezi Evropskou unií a jejími členskými státy se stále vyvíjí. Současný 

stav lze nejlépe popsat jako ústavní svazek, jehož základem je primární právo Evropské unie a 

ústavy členských států, které fungují ve vzájemné interakci. Členské státy s Evropskou unií 

v rámci tohoto svazku sdílejí svou suverenitu, stále ale zůstávají jejími hlavními nositeli. Na 

území členských států působí kromě vnitrostátního práva i právo EU, které vytváří vlastní 

právní řád, odlišný od práva mezinárodního i členských států. Členské státy uznávají 

schopnost evropského práva určovat si své vlastní účinky (včetně přednosti před vnitrostátním 

právem), řada z nich ale nikoli bezvýhradně. Do této skupiny se zařadila i Česká republika 

poté, co Ústavní soud formuloval doktrínu tzv. materiálního ohniska Ústavy po vzoru 

německého Spolkového ústavního soudu. 

V souvislosti se vstupem do Evropské unie byla novelizována řada ústavněprávních 

předpisů, včetně samotné Ústavy. Nejdůležitější novelizace poskytly ČR právní základ 

přenosu pravomocí a právní rámec kontroly jejich výkonu. Významné bylo také zajištění 

řádné aplikace evropského práva. Do ústavněprávní materie dílčím způsobem zasahuje i 

evropské primární právo (např. co se týče pravomocí vnitrostátních parlamentů). „Pouhé“ 

změny v právních předpisech ale zdaleka nestačí k vytvoření funkčního rámce členství státu 

v EU. 

Řada institutů si žádala další výklad a upřesnění, čehož se zdárně zhostil zejména Ústavní 

soud. Jeho judikáty sice v některých případech budily kontroverzi a byly kritizovány pro 

dodatečné zkomplikování situace místo jejího řešení, v zásadě ale můžeme v případě evropské 

doktríny ÚS mluvit o ustálené judikatuře. Očekává se však její další vývoj. Jednak vzhledem 

k tomu, že některé nastolené otázky dosud nebyly vyřešeny (např. Ústavní soud a předběžná 

otázka k ESD), jednak vzhledem k tomu, že i samotná Evropská unie je dynamický útvar, a 

s jejím dalším vývojem je pravděpodobné i nastolení nových otázek a s nimi spojený vývoj 

evropské doktríny národních (ústavních) soudů. 

Vstup do Evropské unie způsobil i řadu dalších „faktických“ změn v ústavním prostoru 

(nejen) České republiky, aniž by byly explicitně zakotveny v psaném právu (zejména co se 

týče postavení a vzájemných vztahů ústavních orgánů). Některé tyto změny ale jsou do určité 

míry ovlivnitelné vnitrostátními předpisy. Jejich sledování je proto důležité, aby v případě 

hrozící nevyváženosti mohl včas zasáhnout zákonodárce a nepříznivý trend zvrátit (k čemuž 

již v průběhu členství ČR v EU došlo, příkladem budiž změny ve prospěch moci zákonodárné 
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v jednacích řádech komor Parlamentu). Nejčastěji diskutovanou problematikou v této oblasti 

je vztah mezi mocí zákonodárnou a výkonnou, což ovšem vede k opomíjení proměn moci 

soudní, jejíž postavení v systému po vstupu do Evropské unie stále posiluje.  

Z analýzy změn je patrné, že důležitým mezníkem ve vývoji vzájemného vztahu Evropské 

unie a členských států byla Lisabonská smlouva. Právě jejím vlivem došlo k řadě změn i 

v ústavním právu. Otázkou je, kam se bude proces evropské integrace ubírat nadále. Evropská 

unie i členské státy si zatím pomalu zvykají na změny zavedené Lisabonskou smlouvou, 

v dohledné době lze ale očekávat nastolení dalších otázek ohledně budoucího vývoje. Pokud 

si mohu na závěr dovolit malou předpověď, osobně se domnívám, že vývoj spěje k vytvoření 

formální evropské ústavy (bez nutnosti federalizace), jejíž ambiciózní projekt v roce 2004 

pouze předběhl svou dobu.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

COSAC - Konference výborů pro evropské záležitosti 

EP - Evropský parlament 

ES - Evropská společenství 

ESD - Evropský soudní dvůr 

ESUO - Evropské společenství uhlí a oceli 

EU - Evropská unie 

EUROATOM - Evropské společenství pro atomovou energii 

JŘPS - Jednací řád Poslanecké sněmovny 

JŘS - Jednací řád senátu 

NATO - Severoatlantická aliance 

NS - Nejvyšší soud 

NSS - Nejvyšší správní soud 

PS - Poslanecká sněmovna 

SEHS - Smlouva o založení evropského hospodářského společenství 

SES - Smlouva o založení Evropských společenství 

SESAE - Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 

SEU - Smlouva o Evropské unii 

SFEU - Smlouva o fungování Evropské unie 

SÚS - Spolkový ústavní soud 

SZBP - Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

ÚS - Ústavní soud 

 

 

 

 



76 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ 

1. Monografie 

BLAHOŽ, J. et al. Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 939 s.  

BOBEK, M. Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. 
Praha: C. H. Beck, 2004, 197 s.  

GERLOCH, A. et al. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008, 424 s. 

HAMUĽÁK, O. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky, Praha: 
Leges, 2010. 251 s. 

MACCORMICK, N. Institutions of Law : An Essay in Legal Theory. New York: Oxford 
University Press, 2007. 317 s. 

MACCORMICK, N. Questioning sovereignty. New York : Oxford University Press, 1999. 
210 s. 

MALÍŘ, J. et al. Česká republika v Evropské unii (2004-2009). Institucionální a právní 
aspekty rčlenství. Praha: Ústav státu a práva, 2009. 255 s. 

PIRIS, J.-C. The Lisbon Treaty : A Legal and Political Analysis. Cambridge: University Press, 
2010. 426 s. 

RESCHOVÁ, Jana. Evropský konstitucionalismus: zdroje, formy a tendence. Praha: 
Oeconomica, 2003, 165 s. 

BULMER, S.; LEQUESNE, CH. The Member States of the European Union. Oxford: Oxford 
University Press, 2005. 399 s. 

SVOBODA, P. Právo vnějších vztahů Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2010. 244 s. 

SVOBODA, P. Právo vnějších vztahů Evropské unie. Praha: Linde, 2007. 318 s. 

Suchánek, R., Jirásková, V. et al.: Ústava České republiky v praxi. Praha: Leges, 2009, 384 s. 

SYLLOVÁ, Jindřiška, et al. Parlament České republiky. Praha: Linde, 2008. 477 s. 

ŠEJVL, M, et al. Aplikace práva EU v České republice : Vybrané problémy. Praha: Ústav 
státu a práva AV ČR, 2009. 246 s. 

TICHÝ, L., et al. Evropské právo. Praha: C.H.Beck, 1999. 915 s. 

TICHÝ, L., et al. Evropské právo. Praha: C.H.Beck, 2011. 953 s. 

 

2. Komentáře 

FILIP, J.; HOLLÄNDER, P.; ŠIMÍČEK, V. Zákon o Ústavním soudu : komentář. Praha: C.H. 
Beck, 2007. 896 s. 

SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : komentář. Praha: 
Beck, 2007. 935 s. 



77 

 

SYLLOVÁ, J.; PÍTROVÁ, L.; PALDUSOVÁ, H. a kol. Lisabonská smlouva : Komentář. 
Praha: C.H.Beck, 2010. 1344 s. 

 

3. Příspěvky do sborníků 

FILIP, J. Senátní návrh na zahájení řízení a nález k Lisabonské smlouvě : procesní aspekty. In 
GERLOCH, A.; WINTR, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2009. s. 29-47. 

KLÍMA, K. Teoretické pojetí suverenity státu: ústavněprávní východiska. In GERLOCH, A.; 
WINTR, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. s. 121-133. 

KRÁL, R. Constitutional Review of National Acts Implementing Community Acts. In 
Changes of Judicial Culture and Decision Making in Different Branches of Law . Edited by 
Monika Pauknerová, Jiří Pribáň, Antonín Kerner with James Young. Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2007. s. 24-27.  

KRÁTKÝ, P. Lisabonská smlouva versus moderní právní stát. In GERLOCH, A.; WINTR, J. 
Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 203-214. 

KÜHN, Z. Listina základních práv EU a český ústavní pořádek. In KLÍMA, K., JIRÁSEK, J. 
(eds). Pocta Jánu Grónskému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 112-120. 

JIRÁSKOVÁ, V. Role Parlamentu ČR a legislativa EU. In Europeizace národních právních 
řádů. Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta: Vodnář, 2000. s. 54-66. 

MARŠÁLEK, P. Lisabonská smlouva v kontextu vývoje české státnosti. In GERLOCH, A.; 
WINTR, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 185-192. 

MLSNA, P. Legislativní pravidla vlády a jejich změny reflektující vstup ČR do Evropské 
unie. In Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha : ASPI, a.s., 2007. 
s. 123-138. 

PAVLÍČEK, V.: Suverenita v procesu integrace (retrospektiva a perspektiva). In: Pavlíček, 
V. a kol.: Suverenita a evropská integrace. Praha: Právnická fakulta UK, 1999. s. 9-47. 

STEIN, Eric. Ústava pro Evropu a "demokratický deficit". In Pocta Prof. JUDr. Václavu 
Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: Linde, 2004. s. 266-281. 

SYLLOVÁ, J.; KOLÁŘ, P. Analýza změn ústavního a právního prostředí v České republice v 
souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie : s důrazem na parlamentarismus, 
občanství a soudnictví. In MANSFELDOVÁ, Z.; KROUPA, A. Proměny reprezentace zájmů 
po vstupu do Evropské unie. 2008: Slon, Praha. s. 19-52. 

ŠUCHMAN, Jaroslav. Evropská agenda Parlamentu ČR : demokratický deficit nahrazován 
alternativním deficitem. In Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. 
Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 177-187. 

ZEMÁNEK, J. Účinky komunitárního práva v České republice po jejím přístupu k Evropské 
unii. In Europeizace národních právních řádů. Luboš Tichý. Univerzita Karlova v Praze - 
Právnická fakulta: Vodnář, 2000. s. 27-39. 



78 

 

ZEMÁNEK, J. Ústava České republiky na prahu přistoupení k Evropské unii. In Deset let 
Ústavy České republiky : východiska, stav, perspektivy. Jan Kysela. Praha : EUROLEX 
BOHEMIEA s.r.o., 2003. s. 210-214. 

 

4. Články v odborných periodikách 

BOBEK, M. Ústavní soud ČR a přezkum vnitrostátní implementace komunitárního práva : 
„Poslouchej, co říkám, a nekoukej, co dělám“?. Soudní rozhledy. 2007, 5, s. 173-180. 

BULMER, S., RADAELLI, C.: The Europeanisation of National Policy? Queen’s Papers on 
Europeanisation. [online]. 2004, 1, [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: 
<http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/
EuropeanisationFiles/Filetoupload,38405,en.pdf> 

FILIP, J. Evropeizace ústavního práva v České republice : Vybrané problémy. Časopis pro 
právní vědu a praxi. 2009, 3, s. 159-174. Dostupný také z WWW: 
<http://www.law.muni.cz/dokumenty/7569>. 

FILIP, J. Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavodárci Ústavním soudem. Právní 
zpravodaj. 2002, 11, s. 12-15. 

FILIP, J. Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z pohledu Ústavního práva. Časopis 
pro právní vědu a praxi, 2008, 4, s. 305-315. Dostupný také z WWW: 
http://www.law.muni.cz/dokumenty/5268 

HOŠKOVÁ, M. Maastrichtská smlouva před ústavními soudy členských států Evropské unie. 
Právník. 1995, 134, 8, s. 737-756. 

KOMÁREK, J. Vztah práva Evropské unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí 
Ústavního soudu. Soudní rozhledy. 2008, 10, s. 357-377. 

KYSELA, Jan. Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR 
v Evropské unii. Časopis pro právní vědu a praxi. 2004, 2, s. 83-96. Dostupný také z WWW: 
<http://www.law.muni.cz/dokumenty/1931>. 

KYSELA, J. Měnící se struktura právního řádu a jeho atributy. Eric Stein Working Papers 
[online]. 2009, 1, [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ericsteinpapers.eu/dokumenty/ESWP-2009-01-Kysela.pdf>. 

KÜHN, Z.; KYSELA, J. Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je?. Časopis 
pro právní vědu a praxi. 2002, 3, s. 199-214. Dostupný také z WWW: 
http://www.law.muni.cz/dokumenty/2016 

KYSELA, J, KÜHN, Z. Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém právním 
řádu. Právní rozhledy, 2004, 1, s. 23-27 

MALENOVSKÝ, J. Důvěřuj, ale prověřuj: prověrka principu přednosti unijního práva před 
právem vnitrostátním měřítky pramenů mezinárodního práva. Právník. 2010, 149, 8, s. 777-
795. 

MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy ČR. Právník, 2003, 9, s. 841-
854 



79 

 

MALENOVSKÝ, J. Postavení mezinárodních smluv o lidských právech v českém právu po 1. 
červnu 2002. Právník. 2002, CXLI, 9, s. 917-932. 

MALENOVSKÝ, J. Ve věci ústavu základu působení komunitárního práva uvnitř ČR nebylo 
řečeno poslední slovo. Právní rozhledy, 2004, 6, s. 227-229 

MIKULE, V. Proměny české Ústavy. Justiční praxe. 2002, 50, 7, s. 413-425. 

MLSNA, P. Vztah ústavního a evropského práva ve Spolkové republice Německo s 
přihlédnutím k Lisabonskému nálezu. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. 2010, 2, s. 63-
95. 

PÍTROVÁ, L., et al. Úloha národních parlamentů v legislativním procesu v Evropské unii. 
Právník. 2002, 141, 10, s. 1013-1070. 

ŠLOSARČÍK, I. Evropa soudců a Evropa politiků : Vliv ESD na vývoj evropské integrace. 
Mezinárodní vztahy. 2005, 1, s. 22-47. Dostupný také z WWW: 
<http://www.europeum.org/doc/arch_eur/evropa_soudcu_evropa_politiku.pdf>. 

TOMÁŠEK, Michal. Příspěvek Lisabonské smlouvy ke zmírnění demokratického deficitu. 
Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. 2010, 3, s. 7-20. 

WINTR, Jan. Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy. Acta 
Universitatis Carolinae : Iuridica. 2004, č. 1-2, s. 31-43. 

ZEMÁNEK, J. Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky. Jurisprudence, 
2009, 1, s. 32-41.  

 

5. Internetové zdroje 

BŘÍZA, P. Jiné právo [online]. 15.2.2009 [cit. 2011-03-13]. Nález Ústavního soudu k 
Lisabonské smlouvě - (opožděné) poznámky kritického čtenáře I: některé otázky obecné a 
rámec referenční . Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2009/02/nalez-
ustavniho-soudu-k-lisabonske.html>. 

BOBEK, Michal. Jiné právo [online]. 11.3.2008 [cit. 2011-03-13]. Temporální působení 
práva Společenstí ad absurdum?. Dostupné z WWW: 
<http://jinepravo.blogspot.com/2008/03/temporln-psoben-prva-es-ad-absurdum.html>. 

European Council. European Comission [online]. 1993 [cit. 2011-04-09]. Conclusions of the 
Presidency - Copenhagen, June 21-22 1993. Dostupné z WWW: 
<http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/72921_en.pdf>. 

Euroskop [online]. 21.12.2009 [cit. 2011-03-26]. Po Lisabonu jsme už na hranici federace. 
Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8801/14887/clanek/po-lisabonu-jsme-uz-na-
hranici-federace/>. 

Euroskop [online]. 15.9.2010 [cit. 2010-12-12]. Případ Mangold přelomem v judikatuře z 
Karlsruhe. Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/38/17363/clanek/pripad-mangold-
prelomem-v-judikature-z-karlsruhe>. 

Evropská komise. Euroskop [online]. 1999 [cit. 2011-04-09]. Souhrnný dokument: Zpráva o 
pokroku v přístupovém procesu každé z kandidátských zemí. Dostupné z WWW: 
<http://www.euroskop.cz/8651/sekce/hodnotici-zpravy-evropske-komise/>. 



80 

 

Informační systém pro aproximaci práva [online]. c2011 [cit. 2011-04-09]. Cesta do 
Evropské unie.Svazek 12. Ústavní aspekty evropské integrace:, část VI. Vztah práva ES a 
ústav ve vybraných členských státech ES de lege lata. . Dostupné z WWW: 
<http://isap.vlada.cz/Dul/CESTY.NSF/I%5CCesta%20do%20EU?OpenView>. 

KLAUS, V. Václav Klaus [online]. 25.11.2008 [cit. 2011-04-08]. Vystoupení prezidenta 
republiky na jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě. Dostupné z WWW: 
<http://www.klaus.cz/clanky/1246>. 

KOMÁREK, J. Jiné právo [online]. 11.1.2009 [cit. 2011-03-13]. Obecné soudy a přezkum 
ústavnosti versus přednostní aplikace práva ES. Dostupné z WWW: 
<http://jinepravo.blogspot.com/2009/01/obecn-soudy-pezkum-stavnosti-versus.html>. 

KRÁL, D.; BARTOVIC, V. Český a slovenský parlament po Lisabonské smlouvě [online]. 
Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2010. Dostupné z WWW: 
<http://www.europeum.org/doc/publications/Narodni_parlamenty_CZ_Web.pdf>.<http://ww
w.europeum.org/disp_article.php?aid=240>. 

KÜHN, Z. Jiné právo [online]. 9.12.2008 [cit. 2011-03-27]. Kauza Lisabonské smlouvy II. 
Výklad pojmu suverenita. Dostupné z WWW: <http://jinepravo.blogspot.com/2008/12/kauza-
lisabonsk-smlouvy-ii-vklad-pojmu.html>. 

PAPIER, H.-J. Občanský institut [online]. 4.3.2008 [cit. 2011-03-29]. Nové vystřízlivění 
Evropy: Lisabonská smlouva. Dostupné z WWW: <http://www.obcinst.cz/cs/NOVE-
VYSTRIZLIVENI-EVROPY-LISABONSKA-SMLOUVA-c1296/>. 

PÍTROVÁ, L., et al. Když se řekne Lisabonská smlouva... : Perspektiva fungování Evropské 
unie podle nového smluvního rámce [online]. Praha: Odbor informování o evropských 
záležitostech, Úřad vlády ČR, 2008 [cit. 2011-02-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.euroskop.cz/gallery/13/4050-kdyz_se_rekne_lisabonska_smlova.pdf>. 

ROVNÁ, L. Euroskop [online]. c2005 [cit. 2011-04-01]. Smlouva o Ústavě pro Evropu. 
Dostupné z WWW: <http://www.euroskop.cz/8901/15373/clanek/smlouva-o-ustave-pro-
evropu/>. 

SMOLEK, M. Jiné právo [online]. 22.9.2008 [cit. 2010-12-12]. Roman Herzog bije na 
poplach: Zastavte Evropský soudní dvůr . Dostupné z WWW: 
<http://jinepravo.blogspot.com/2008/09/roman-herzog-bije-na-poplach-zastavte_22.html>. 

Spolkový ústavní soud – Tiskové středisko. Euroskop [online]. Překlad Parlamentní institut. 
c-2005-11 [cit. 2011-04-09]. Tisková zpráva č. 72/2009 ze dne 30. června 2009. Dostupné z 
WWW: <http://www.euroskop.cz/gallery/49/14954-
preklad_pressemitteilung_lissabon_urteil.pdf>. 

SUM, T. Epravo.cz [online]. 9.6.2005 [cit. 2011-04-05]. Výklad pojmu právo Evropské unie. 
Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vyklad-pojmu-pravo-evropske-unie-
33552.html>. 

ŠIMÍČEK, V. Jiné právo [online]. 14.1.2009 [cit. 2011-03-19]. Může prezident republiky 
odmítnout ratifikaci mezinárodní smlouvy? . Dostupné z WWW: 
http://jinepravo.blogspot.com/2009/01/me-prezident-republiky-odmtnout.html  

ŠLOSARČÍK, I. Europeum [online]. October 2002 [cit. 2011-04-03]. Reform of the Judicial 
System of the Czech Republic and the Accession to the European Union. Dostupné z WWW: 
<http://www.europeum.org/doc/arch_eur/EPF_Justice.pdf>. 



81 

 

WHELANOVÁ, M. Europeum : Institut pro evropskou politiku [online]. 12.6.2002 [cit. 
2010-12-13]. Aproximace českého práva s právem ES – srovnání s Francií a Irskem. 
Dostupné z WWW: <http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=515>. 

WHELANOVÁ, M. EUROPEUM : Institut pro evropskou politiku [online]. 22.6.2000 [cit. 
2011-02-09]. Proces harmonizace českého práva právem ES. Dostupné z WWW:  

ZEMÁNEK, J. Europeum : Institut pro evropskou politiku [online]. 30.8.2000 [cit. 2010-12-
11]. Pravomoci Evropského společenství: mýty a realita. Dostupné z WWW: 
<http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=267>. 

 

6. Weby 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 

Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm 

Evropský parlament, Informační kancelář v České republice: http://www.evropsky-
parlament.cz/view/cs/index.html 

Informační systém pro aproximaci práva EU: http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/esduvod3 

NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu: http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx 

Nejvyšší soud ČR: http://www.nsoud.cz/ 

Nejvyšší správní soud: http://www.nssoud.cz/ 

Parlament ČR, Poslanecká sněmovna: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw 

Senát Parlamentu ČR: http://www.senat.cz/ 

Soudní dvůr Evropské unie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 

Vláda ČR: http://www.vlada.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

SEZNAM POUŽITÉ JUDIKATURY 

1. Rozhodnutí Evropského soudního dvora 

Rozsudek C-26/62 Van Gend en Loos  

Rozsudek C-6/64 Costa 

Rozsudek  C-4/69 Lütticke 

Rozsudek C 22/70 AETR (ERTA) 

Rozsudek C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft 

Rozsudek C-41/74 Van Duyn 

Rozsudek C-94/77 Zerbone 

Rozsudek C-106/77 Simenthal 

Rozsudek C-283/81 CILFIT 

Rozsudek C-294/83 Parti Ecologiste „Les Verts“  

Rozsudek C14/83 Von Colson, 

Rozsudek C-106/89 Marleasing 

Rozsudek C-6/90 a C-9/90 Francovich 

Rozsudek C-241 a 242/91 Magill 

Rozsudek C-185/96, Komise proti Řecku  

Rozsudek C-105/03 Pupino 

Rozsudek C-144/04 Mangold 

Rozsudek C-203/06 a C-204/06 Komise proti ČR 

Věc C-399/09 Marie Landtová 

 

2. Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN 

Rozsudek ze dne 29.5.1974, BVerfGE 37, 271 Solange I 

Rozsudek ze dne 22.10.1986, 2 BvR 197/83 Solange II 

Rozsudek z 12.10.1993, BVerfGE 89, 155 Maastricht  

Rozsudek ze dne 18.7.2005, 2 BvR 2236/04  

Rozsudek ze dne 6.7.2010, 2 BvR 2661/06 Mangold 
 

3. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

Nález ze dne 17.12.1997, Pl. ÚS 33/97, publikován pod č. 30/1998 Sb. 



83 

 

Nález ze dne 16.10.2001, Pl.ÚS 5/01 „Mléčné kvóty“, publikován pod č. 410/2001 Sb. 

Nález ze dne 9.3.2004, Pl.ÚS 2/02, publikován pod č. 278/2004 Sb. 

Usnesení ze dne 13.1.2005, Pl. ÚS 1/04 

Nález ze dne 25.1.2006, II. ÚS 14/04 

Usnesení ze dne 21.2.2006, Pl. ÚS 19/04 „Zlaté akcie“ 

Nález ze dne 8.3.2006, Pl.ÚS 50/04 „Cukerné kvóty III“, publikován pod č. 154/2006 Sb. 

Nález ze dne 3.5.2006, Pl. ÚS 66/04 „Eurozatykač“, publikován pod č. 434/2006 Sb. 

Nález ze dne 16.1.2007,  Pl. ÚS 36/05 „Lékové vyhlášky“, publikován pod č. 57/2007 Sb. 

Nález ze dne 13.3.2007, Pl.ÚS 10/06, publikován pod č. 163/2007 Sb. 

Nález ze dne 6.11.2007, II. ÚS 3/06 

Nález ze dne 26.11.2008, Pl.ÚS 19/08 „Lisabonská smlouva I“, publikován pod č. 446/2008 
Sb. 

Nález ze dne 29.9.2009, Pl.ÚS 32/08, publikován pod č. 341/2010 Sb. 

Usnesení ze dne 30.6.2008, IV. ÚS 154/08 

Nález ze dne 8.1.2009, II. ÚS 1009/08 

Nález ze dne 3.11.2009, Pl. ÚS 29/09 „Lisabonská smlouva II“, publikován pod č. 387/2009 
Sb. 

Nález ze dne 3.8.2010, III.ÚS 939/10 „Slovenské důchody XV“ 

Nález ze dne 12.8.2010, III.ÚS 1012/10 „Slovenské důchody XVI“ 

 

4. Rozhodnutí Nejvyššího správního soud ČR 

Rozsudek ze dne 29.9.2005, 2 Afs 92/2005-45 

Rozsudek ze dne 29.8.2007, 1 As 3/2007-83 

Rozsudek ze dne 19.1.2010, 1 Afs 114/2009-134 

Rozsudek ze dne 19.5.2004, 5 Azs 56/2004-56  

 

5. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

Rozsudek ze dne 12.12.2000, 25 Cdo 314/99 

 

 

 

 
 



84 

 

SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A INTERNÍCH AKTŮ 
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Niceská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských 
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společenství, Úřední věstník C 321E ze dne 29. 12. 2006  

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, 
Úřední věstník C 115 ze dne 9. 5. 2008  

Prohlášení připojená k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou 
smlouvu, C 115 ze dne 9.5.2008 

 

Rozhodnutí a akt o volbě zastupitelů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých 
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ABSTRAKT 

Vstup České republiky do Evropské unie se dá bezesporu považovat za jeden 

z nejdůležitějších milníků ve vývoji českého právního řádu. Méně či více významným 

změnám se nevyhnulo snad žádné právní odvětví, včetně práva ústavního. Množství literatury 

svědčí o tom, že jsou proměny ústavního práva mezi českou právnickou veřejností důležitým 

tématem, literatura v této oblasti je však poměrně roztříštěná a povětšinou zaměřená na určité 

dílčí problémy. Tato práce se proto pokouší shrnout některé důležité změny, které nastaly 

v oblasti ústavněprávní materie v souvislosti se vstupem do Evropské unie, s konkrétním 

zaměřením na oblast institucionální a otázky postavení členského státu (a jeho ústavních 

institucí) v rámci EU. 

Práce se sestává z úvodu, čtyř kapitol (které se poté dále dělí s ohledem na problematiku) 

a závěru.   

V úvodu je vymezena oblast konkrétního zaměření práce a jsou nastoleny základní otázky 

tématu. 

První kapitola stručně přibližuje historii vstupu České republiky do Evropské unie.  

Druhá kapitola analyzuje postavení členských států v rámci EU. Zabývá se mj. otázkou 

povahy Evropské unie, jakož i vztahem práva EU a členských států. 

Třetí kapitola podává výklad o přímých proměnách ústavního práva (tj. v psaných 

pramenech). Stěžejní roli zde hraje novelizace Ústavy, následovaná ovšem řadou dalších 

důležitých změn. Klíčovým aspektem změn se jeví přenos pravomocí na evropské instituce a 

mechanismy zajištění kontroly jejich výkonu. 

Čtvrtá kapitola se věnuje nepřímým proměnám ústavního práva (tj. takovým, ke kterým 

došlo beze změn psaného práva). První část tvoří analýza judikatury, týkající se zejména 

postavení evropského práva v českém právním řádu. Další části pojednávají o implicitních 

změnách v systému dělby moci a proměnách státní suverenity. 

V závěru je celá problematika shrnuta a zhodnocena, včetně určitých úvah do budoucna. 
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Modifications of constitutional law in relation to the accession of the Czech 

Republic to the European Union 

The accession of the Czech Republic to the European Union was certainly one of the most 

important moments in the development of Czech legal order. The impact of this step may be 

seen in every branch of law - including constitutional law. The large number of publications 

on this issue indicates that the changes of constitutional law are an important issue in the 

Czech academic society. Yet, the literature is mostly fragmentary and mainly oriented at only 

some of the problems. This thesis tries to gather all the important changes in the branch of 

constitutional law, which occurred in relation to the Czech Republic´s accession to EU. As the 

constitutional law is a very broad topic, the focus is laid on its institutional part and on the 

role of member states (and its institutions) within the EU. 

This thesis consists of an introduction, four chapters (which are further divided with 

respect to the single topics), and a final conclusion.  

In introduction, the focus of the thesis and basic questions are defined. 

Chapter One briefly follows the process of the Czech Republic´s accession to the EU. 

Chapter Two deals with the position of Member States within the EU. It touches on issues 

such as the character of the Union and the relation between European Law and Member 

States´ Law. 

Chapter Three features legislation changes related to the accession to the EU. The 

amendment of the Constitution plays a crucial role, but many more changes are presented. 

The key factor of these changes is the transfer of competences on the European institutions 

and the control mechanisms of their exercising. 

In Chapter Four, non-legislation changes are discussed. Firstly, it includes the analysis of 

the Case-law, regarding mainly the role of the EU Law in the Czech legal order. Secondly, an 

account of the influence of the EU membership on the separation of powers and the state 

sovereignty is given. 

Final conclusion gives a summary of the whole topic, including some future visions, 

including a future vision of possible unique European constitution not necessarily conditioned 

by transition to European Federation. 
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