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Úvod 

 

Lidská práva jsou hlavním měřítkem vyspělosti kultur ve společnosti. Jsou 

základním předpokladem fungování demokratického politického zřízení a je nutné 

přikládat vysokou důležitost jejich ochraně. Důležitým aspektem ochrany lidských práv 

je především to, aby nezůstalo u pouhé deklarace lidských práv v lidskoprávních 

dokumentech ať již národního či mezinárodního charakteru, ale aby ve skutečnosti byly 

deklarované cíle ochrany esenciálních potřeb lidí naplňovány. Respekt k lidským 

právům a důraz na jejich vynucování musí být patrný z rozhodovací činnosti soudů. 

Společnost by měla být přesvědčena, že se může svých práv účinně a v přiměřené lhůtě 

dovolat u nezávislé instituce veřejné moci. 

Česká republika vstoupila 1. 5. 2004 do EU a stala se tak členem mezinárodního 

společenství evropských států, jehož kořeny sahají až do roku 1950 a které vzniklo 

primárně z ekonomických důvodů. Postupem času se počet členských států rozšířil až 

na 27, EU má dnes přes 500 milionů obyvatel a výrazně se rozšířila i její agenda. Již 

nelze hovořit o ekonomickém uskupení, jelikož dnes se EU zabývá v podstatě všemi 

aspekty fungování společnosti. Vstupem do EU získala Česká republika nová práva, ale 

i povinnosti vyplývající především ze závazku implementace a dodržování evropské 

legislativy. 

Jednou z významných unijních agend se postupně stala ochrana lidských práv. 

Přestože ústavní zakotvení základních lidských práv a svobod je tradičně věcí národních 

států, rozvoj přeshraničních obchodních vztahů spojený se vznikem volného trhu ukázal 

potřebu shodného výkladu a uplatňování těchto práv. Později se zrodila myšlenka 

unijního kodexu základních práv a svobod. Mezníkem v právní úpravě ochrany lidských 

práv se stala Lisabonská smlouva. Touto smlouvou se Listina základních práv EU stala 

součástí primárního práva a získala tak právně závazný charakter pro členské státy 

Evropské unie. 

Další novinkou zásadního charakteru, kterou zavedla Lisabonská smlouva, je 

možnost přistoupení EU jako celku k Úmluvě o lidských právech a základních 

svobodách. Jedná se o smluvní instrument Rady Evropy, významné mezivládní 

organizace sdružující evropské státy, jejíž hlavní zaměření spočívá právě v prosazování 

dodržování lidských práv na evropském kontinentě. 
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Důležitým aspektem ochrany lidských práv, který je třeba mít stále na paměti, je 

fakt, že vývoj obsahu pojmu lidských práv není u konce a pravděpodobně nikdy 

ukončen nebude. Ochrana těchto základních fundamentů fungování lidské společnosti 

musí pružně reagovat na měnící se společenské vztahy. S rychlým rozvojem 

postmoderní doby, ve které žijeme, přicházejí každým dnem nové výzvy, na které je 

třeba pružně reagovat, nové hrozby, kterým je nutné čelit. Katalogy lidských práv je 

proto nutné rozšiřovat o nová práva tak, aby v každé době odpovídaly požadavkům 

společnosti a aby tak lidem poskytovaly záruky, že se v případě ohrožení či porušení 

svých práv mají kam obrátit. 

 

 

Cíl práce a vymezení tématu 

 

Cílem diplomové práce je analýza současného stavu ochrany lidských práv 

v EU, tedy v době po přijetí Lisabonské smlouvy. Autorka nastíní, jak došlo k tomu, že 

se ochrana lidských práv dostala do popředí zájmu EU, zaměří se na vývoj Listiny 

základních práv EU od jejího přijetí jako právně nezávazného dokumentu až po změnu, 

kterou přinesla ratifikace Lisabonské smlouvy. Rozebrány budou jednotlivé části 

Listiny s důrazem na ty pasáže, které vyvolaly obavy u některých členských států. 

Sekundárním cílem je rozebrat možnost přistoupení celé mezinárodní organizace 

jako celku, tedy EU, k lidskoprávnímu katalogu Rady Evropy - Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Autorka nastíní, jaká pozitiva a jaká negativa může 

tato změna přinést. Zaměří se na zhodnocení, zda bude tato novinka ve skutečnosti 

opravdovým přínosem pro občany EU a zda dojde k efektivnímu posílení ochrany 

lidských práv. Důležitou otázkou je, jaký dopad by měla možnost přezkoumatelnosti 

právních aktů EU z pohledu souladu s Úmluvou a možnost, že by mohly být předmětem 

případných stížností u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 
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Struktura práce a metodologické východisko 

 

První kapitola bude věnována vymezení pojmu lidských práv obecně a vztahu 

ochrany lidských práv a EU. Bude popsáno, od kdy se dá mluvit o tom, že lidská práva 

mají svůj evropský unijní rozměr, jakou zásluhu má na zvyšování významu tématu 

lidských práv v EU Evropský soudní dvůr a které další unijní orgány se zasadily o to, 

aby se Unie začala danou problematikou intenzivněji zabývat. A to s důrazem na fakt, 

že při jejím založení coby ekonomického seskupení evropských států zdaleka nikdo 

nepomýšlel na to, že jednou bude mít Unie svůj právně závazný katalog práv a bude tak 

zasahovat do tradiční sféry zájmů národních států. 

Druhá kapitola je zaměřena na Listinu základních práv EU, která je 

k Lisabonské smlouvě připojena. Zaměří se na význam tohoto unijního katalogu 

občanských, politických, hospodářských a sociálních práv, na jeho charakter, strukturu 

a přínos. Autorka představí, jakých změn doznal text Listiny od jejího vyhlášení roku 

2000 do zakotvení její právní závaznosti v Lisabonské smlouvě. Součástí této kapitoly 

bude analýza výjimek z aplikovatelnosti z Listiny, kterými některé státy podmínily 

ratifikaci Lisabonské smlouvy. 

Následující část práce bude pojednávat o Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod a jejím ochranném mechanismu spočívajícím ve fungování 

Evropského soudu pro lidská práva. Autorka se zaměří především na právní zakotvení 

možnosti přistoupení celé mezinárodní organizace k Úmluvě a rozebere, jaké důsledky 

by taková změna mohla mít pro EU, jak by se změnil vztah unijního a štrasburského 

soudu a jaký praktický přínos by tato novinka mohla mít pro unijní občany. 

V diplomové práci je využito analytického metodického přístupu. V úvodní části 

jsou definovány základní pojmy, se kterými se v práci setkáváme, a jejich historický 

vývoj. V práci je použito obsahové analýzy významných lidskoprávních dokumentů a to 

především Listiny základních práv EU, doplňkově pak také Úmluvy o ochraně 

základních práv a svobod. Deskriptivní metodou je popsáno působení Rady Evropy 

v oblasti ochrany lidských práv a mechanismus Úmluvy spočívající v možnosti obrátit 

se na Evropský soud pro lidská práva sídlící ve Štrasburku. 
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1. Vymezení pojmu lidských práv 

 

Setkáváme s různými definicemi a vymezeními lidských a základních práv. 

Základní práva bývají vnímána jako užší pojem, jako ta z lidských práv, která tvoří 

jádro lidských práv.1 Jedná se o práva, na nichž je nutné bezpodmínečně trvat za všech 

okolností bez rozdílů kultur či náboženství, a která zabezpečují samotnou existenci 

člověka ve společnosti. Takovými základními právy jsou například právo na život, 

právo na svobodu a bezpečnost či právo na vlastnictví. Pojem lidských práv lze potom 

vnímat šířeji a to jako pojem zahrnující vedle základních práv ještě další hospodářská, 

sociální, kulturní a jiná práva. Hranice těchto pojmů ovšem není nijak ostrá a často jsou 

v literatuře používána lidská2 a základní práva synonymně. Stejně tak se používá pojmu 

ústavních práv, kde je kladen důraz na jejich zakotvení v primárních právních 

předpisech států majících nejvyšší právní sílu. V České republice jsou tato nejdůležitější 

subjektivní práva obsažena v Listině základních práv a svobod3, která je připojena 

k Ústavě ČR4. 

V právu Evropských společenství poprvé pojem základních práv použil 

Evropský soudní dvůr a rozvinul doktrínu fundamentálních práv. Pozitivně právní 

zakotvení se promítlo do aktů primárního práva a do Listiny základních práv EU.5 Je 

zjevné, že je obsah tohoto pojmu v komunitárním právu používán šířeji, kromě tvrdého 

jádra lidských práv jsou tam zahrnuta i další práva a svobody.6 ESD se při zavedení 

pojmu základních práv nechal inspirovat německým ústavním právem, jenž má velice 

                                                            
1 K tomu blíže: Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a 
aktualizované vydání. Praha: Linde, s. 16 - 17. 
2 Pojem lidských práv je ustáleně používán v právních dokumentech i teorii mezinárodního práva, 
zakotven je i ve filosofické a politologické terminologii. (Šturma, Pavel. b. r. Vztah Evropské úmluvy o 
lidských právech a evropského práva. Praha: PF UK, s. 2. Dostupné na: 
www.cak.cz/files/283/VztahEvropskeUmluvyaEvropskehoPrava.rtf.) 
3 Listina základních práv a svobod, schválená Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991, platná i účinná 
od 8. 2. 1991, původně publikovaná s ústavním zákonem, kterým se uvozuje LZPS, pod č. 23/1991 Sb. a 
znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR z 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku ČR a 
publikovaná jako zákon č.2/1993 Sb. 
4 Ústava České republiky, schválená 16. 12. 1992, platná od 28. 12. 1992, účinná od 1. 1. 1993 a 
publikovaná ve Sbírce zákonů ČR jako zákon č. 1/1993 Sb. 
5 Tento postup představuje základní rozdíl oproti standardům lidských práv Rady Evropy. Ty totiž 
primárně vycházejí ze smluvních textů, i když např. Evropská úmluva je dotvářena judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva. (Šturma, Pavel. 1999. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy 
v oblasti lidských práv. Praha: C.H.Beck, s. 36.) 
6 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 17. 
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propracovanou koncepci základních práv (Grundrechte). V jiných právních či 

jazykových oblastech (jako příklad lze uvést francouzskou), nebyl tento termín 

používán a dostával se v právní terminologii do konkurence s pojmy „veřejné“ či 

„základní“ svobody.7 

Od pojmů lidských a základních práv je nutno odlišit práva občanská. Zde se 

jedná o práva, která přísluší pouze nositelům občanství dané země, typickým 

občanským právem je právo volit a být volen. Vstupem do EU získává každý občan 

členské země automaticky občanství EU, které nenahrazuje, ale doplňuje občanství 

příslušného členského státu. 

S pojmem lidských práv se pojí čtyři základní atributy, těmi jsou nezadatelnost, 

nezrušitelnost, nezcizitelnost a nepromlčitelnost. Nezadatelností se rozumí fakt, že tato 

práva nejsou považována za výtvor státní moci, ale právní stát je musí uznat, aby 

získala pozitivně právní charakter. Zároveň jsou to práva, která nemůže stát platně 

zrušit. Mají kogentní povahu a s tím souvisí další atribut, kterým je nezcizitelnost. 

Nositel těchto práv se jich nemůže platně vzdát, respektive by takové vzdání bylo bez 

právního významu, a nelze tato práva ani platně přenést na jiného. Lidská práva jsou 

trvale vymahatelná, plynutí času je zde bez právního významu, hovoříme tedy o jejich 

nepromlčitelnosti. Přesto se nedá říci, že by lidská práva byla neomezitelná. Existují 

výjimečné situace, za nichž mohou být lidská práva zákonem omezena, přičemž musí 

být šetřeno jejich podstaty a smyslu, a lze tak učinit, pouze pokud je to nezbytné pro 

výkon jiných práv a z důvodu veřejného zájmu.8  

Lidská práva lze dělit z mnoha různých hledisek. Nejčastěji se v literatuře 

setkáme s dělením podle toho, zda tato práva uplatňuje jedinec sám nebo jedině 

společně s jinými či ve skupině osob.9 Na základě uvedeného kritéria se potom lidská 

práva dělí na práva individuální, kolektivní a skupinová. Typickými individuálními 

právy jsou právo na život, právo na osobní svobodu, na soukromí, či vlastnické právo. 

Právy kolektivními rozumíme právo petiční, práva svobodně se sdružovat a pokojně 

shromažďovat a dále například práva zaměstnanců v oblasti pracovního práva. 

Skupinová práva by se dala označit také jako „práva znevýhodněných“, patří sem práva 

                                                            
7 Šturma, Pavel. b. r. Vztah Evropské úmluvy o lidských právech a evropského práva. Praha: PF UK, s. 2. 
Dostupné na:  www.cak.cz/files/283/VztahEvropskeUmluvyaEvropskehoPrava.rtf. 
8 Gerloch, Aleš. 2004. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 224 - 226. 
9 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 16 – 19. 
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žen a dětí, jako jsou zákaz diskriminace žen, zákaz dětské práce, práva těhotných žen 

při práci, dále práva menšin, uprchlíků, tedy především zákaz diskriminace a právo na 

azyl, v neposlední řadě by do kategorie skupinových práv patřila práva osob se 

zvláštními potřebami a práva starších. 

 

 

1.1  Generace lidských práv 
 

V souvislosti s historickým vývojem se obsah pojmu lidských práv měnil, 

respektive rozšiřoval. Lidská práva nelze vnímat jako ucelenou kategorii, potřeby 

společnosti se v čase neustále vyvíjejí a stejně tak pružně musí reagovat a vyvíjet se i 

lidskoprávní úprava obsažená v dnešní době v dokumentech národního a mezinárodního 

charakteru.  

Teorie generací lidských práv vychází z toho, že společenský a ústavní vývoj 

vytváří ve společnosti nové vztahy a situace, které dříve neexistovaly, nebo nepůsobily. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby byla formulována obsahově nová základní lidská a 

občanská práva.10 

Obecně lze hovořit o třech nebo čtyřech generacích práv. Pokud hovoříme o 

trojgeneračním rozdělení, představují práva první generace práva osobní, občanská a 

politická, která byla formulována vlivem liberalismu. Obdobím práv první generace je 

17. až 19. století. Druhou generaci tvoří hospodářská, sociální a kulturní práva 

deklarovaná vlivem silného dělnického a sociálního hnutí na konci 19. a na začátku 20. 

století. Práva nová, moderní představují třetí generaci a bývají označována také jako 

práva solidarity, která se teprve stanovují a setkáváme se s nimi až od 70. let 20. 

století.11 

Čtyřgenerační pojetí vymezuje jako práva první generace typická individuální 

práva k ochraně lidského života a důstojnosti, jakými jsou například právo na život, 

osobní svobodu, vlastnické právo, zákaz mučení a nelidského zacházení a dále procesní 

záruky ochrany lidských práv, tedy právo na spravedlivý proces, presumpce neviny, 

právo na obhajobu, zákaz trestu bez zákona, ne dvakrát o téže věci a další. 
                                                            
10 Blahož et al. 2003. Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI Publishing, s. 207. 
11 K tomu blíže: Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a 
aktualizované vydání. Praha: Linde, s. 20 – 21.; Blahož et al. 2003. Srovnávací ústavní právo. Praha: 
ASPI Publishing, s. 207 – 209. 
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Druhou generaci práv v rámci dělení na čtyři generace představují politická 

práva a svobody, která byla plně prosazena bez dřívějších omezení až na přelomu 19. 

století. Typicky se jedná o volební právo, svobodu projevu, myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání, svobodu shromažďování a sdružování. Právy třetí generace jsou 

práva hospodářská, sociální a kulturní, na která byl kladen důraz ve 20. a 30. letech 20. 

století a především pak po druhé světové válce. Do třetí generace tedy řadíme právo na 

práci, na spravedlivé pracovní podmínky, na kolektivní vyjednávání, na lékařskou a 

sociální pomoc. Čtvrtá generace je reprezentována nově se utvářejícími právy od 70. let 

20. století, jejichž povaha je smíšená. Do této kategorie řadíme například právo na 

příznivé životní prostředí a s tím související právo na přírodní zdroje a nedotčenou 

přírodu. Dalšími právy čtvrté generace jsou práva související s ochranou spotřebitele a 

práva na přístup k informacím a ochranu před zneužitím informací. Zároveň sem patří 

striktně individuální práva: právo se lišit, zvolit si svůj životní styl, právo na bydlení, ale 

i práva, u kterých se předpokládá jejich kolektivní výkon: právo na mír, na odzbrojení, 

na společné dědictví lidstva a další. V unijních instrumentech jsou tato moderní práva 

koncipována jako bezprostřední reflexe na vědeckotechnický pokrok.12  

Na mezinárodní úrovni se vývoj lidských práv v rámci tzv. generací 

nezdůrazňuje. Na půdě OSN byl prosazen koncept univerzality lidských práv a jejich 

nedělitelnosti. V červnu roku 1993 se ve Vídni konala mezinárodní konference o 

lidských právech a byla zde přijata tzv. Vídeňská deklarace a akční program13, kde se 

v bodu 32 stanoví, že: „Světová konference o lidských právech opětovně potvrzuje, že 

je důležité zajistit univerzálnost, objektivitu a nedělitelnost lidských práv.“ 

Na zasedání 5. prosince 2008 schválil Politický a bezpečnostní výbor návrh 

závěrů Rady14 k 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv15, kde „Rada EU 

opět potvrzuje zásadní význam této listiny, jejíž univerzální platnost a nutnost ji 

podpořit byly potvrzeny na nejvyšší úrovni, zejména u příležitosti Světové konference o 

                                                            
12 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 21 – 23.; Gerloch, Aleš. 2004. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 226. 
13 Vienna declaration and programme of action. 12. 7. 1993. Dostupné na: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en. 
14 Rada Evropské unie. 2008. Návrh závěrů Rady k 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. 
Brusel. Dostupné na: http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st16/st16621.cs08.pdf. 
15 Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata roku 1948 na půdě OSN a stala se prvním 
mezinárodním uznáním svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, 
rasy, pohlaví a místa původu. V reakci na tragické události 2. světové války deklarovala společnou vizi 
budoucího spravedlivého uspořádání světa. (www.osn.cz) 
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lidských právech konané ve Vídni v roce 1993, na summitu tisíciletí OSN konaném 

v roce 2005.“ Rada Evropské unie zde v bodě 3 zdůrazňuje, že vnitřní i vnější činnost 

Unie „vychází z dodržování lidských práv, jak jsou stanovena v Evropské úmluvě o 

lidských právech, ve Smlouvě o Evropské unii a jak se odrážejí v Listině základních 

práv. Univerzální platnost a nedělitelnost lidských práv, odpovědnost za prosazování 

těchto práv všude ve světě, jakož i podpora pluralitní demokracie a skutečných záruk 

právního státu jsou pro Evropskou unii hlavními zásadami.“ 

Uvedenému odpovídá specifická struktura Listiny základních práv EU, která se 

vyznačuje neobvyklým tříděním práv. Tvůrci Charty se nenechali inspirovat formální 

strukturou již existujících lidskoprávních katalogů, ani teoretickými koncepcemi 

generací lidských práv.16 Struktuře Listiny bude věnována pozornost v další části práce.  

 

 

1.2 Počátky tématu lidských práv na půdě ES/EU 

 

Z historie Evropských společenství je patrné, že vznikly za účelem 

hospodářského růstu, k prohloubení zahraničního obchodu evropských států a že 

důvody k integraci byly především ekonomické. Postupně se ovšem ES a později EU 

začala zabývat novými tématy a zasahovat do dalších oblastí života občanů členských 

států. S přibývajícím počtem členských států a s přibývajícími agendami se ukázalo, že 

je nutné, aby byla všem příslušníkům členských zemí zaručena stejná práva a především 

jejich souladný výklad, jelikož by jinak nebylo možné účinně realizovat společné 

politiky v rámci vnitřního trhu. V této otázce sehrál důležitou úlohu Evropský soudní 

dvůr, který v rámci rozhodování o předběžných otázkách17 národních soudů odkazoval 

                                                            
16 Šturma, Pavel. b. r. Vztah Evropské úmluvy o lidských právech a evropského práva. Praha: PF UK, s. 4. 
Dostupné na:  www.cak.cz/files/283/VztahEvropskeUmluvyaEvropskehoPrava.rtf. 
17 Cílem řízení o předběžné otázce je zajištění jednotného výkladu a stejné aplikace komunitárního práva. 
ESD tak napomáhá vnitrostátním orgánům správně komunitární právo uplatňovat. Řízení v zásadě 
spočívá v dialogu mezi soudci vnitrostátních soudů a ESD a představuje tudíž základ spolupráce soudních 
orgánů členských zemí a ESD. Řízení o předběžné otázce je zároveň nepřímým nástrojem ochrany práv 
jednotlivce. Role soukromých stran je ovšem v tomto řízení omezena, neboť nemají před soudem 
postavení stran. Záleží na soudci vnitrostátního soudu, zda se na soud v Lucemburku s předběžnou 
otázkou obrátí. (Egger, Alexander. 2003. Fungování a praxe řízení o předběžné otázce u Evropského 
soudního dvora ve světle posledního vývoje. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci o 
judikatuře Evropského soudního dvora a jejím významu pro české právní prostředí, Brno 11. listopadu 
2003, Praha 12. listopadu 2003. Dostupné na: http://www.epravo.cz/top/clanky/fungovani-a-praxe-rizeni-
o-predbezne-otazce-u-evropskeho-soudniho-dvora-ve-svetle-posledniho-vyvoje-23853.html.) 
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na práva obsažená v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách. 

Lidskoprávní dokument Rady Evropy z roku 1950 zastával zcela klíčovou roli, jelikož 

Unie samotná až do roku 2000 vlastní katalog lidských práv neměla. 

Přes výše uvedené lze již v textu původních zřizovacích smluv nalézt významná 

ustanovení, která spadají do lidskoprávní oblasti. Jsou jimi článek 12/ex 6 Smlouvy o 

ES18 obsahující zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti nebo článek 141/ex 119 

SES19 upravující zásadu stejného odměňování mužů a žen. Jako lex generalis k těmto 

ustanovením lze uvažovat článek 13/ex 6a SES obsahující obecnou antidiskriminační 

klauzuli k potírání diskriminace z důvodu pohlaví, rasového nebo etnického původu, 

víry nebo světového názoru, invalidity, věku nebo sexuální orientace, která se poprvé 

objevila po přijetí Amsterodamské smlouvy a podstatně rozšířila diskriminační 

důvody.20 

Z historického hlediska se jednotlivá lidskoprávní ustanovení promítala do 

zřizovacích smluv následovně. První zmínku o základních právech obsahuje ve své 

preambuli Jednotný evropský akt z roku 1986 znamenající první celkovou významnou 

novelizaci primárního práva. Výrazné změny přinesla Maastrichtská smlouva, tedy 

Smlouva o Evropské unii, platná od listopadu 1993. Ustanovení o lidských právech 

nalezneme nejen v preambuli, ale jsou zapracována přímo do textu mezi cíle Unie. 

V článku F se konstatuje, že „Unie respektuje základní lidská práva, která zajišťuje 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsaná v Římě dne 

4. listopadu 1950, a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům jako 

všeobecné právní zásady Společenství.“ Další posun znamenala Amsterodamská 

smlouva z října 1997, platná od května 1999, kde se v článku F maastrichtské 

konstatování „Unie respektuje“ povýšilo na „Unie je založena na zásadách svobody, 

demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, zásadách, 

které jsou společné členským státům.“ Díky amsterodamské revizi se dodržování 

lidských práv stalo podmínkou přistoupení k EU.21
  

 

 

                                                            
18 Po poslední revizi primárního práva se jedná o čl. 18 SFEU. 
19 Po poslední revizi primárního práva se jedná o čl. 157 SFEU. 
20 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 49. 
21 Smekal, Hubert. 2009. Lidská práva v Evropské unii. Brno: MUNI, s. 95 - 98. 
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1.2.1 Principy komunitárního práva formulované ESD v oblasti 

lidských práv 

 

První fáze vývoje lidských práv v rámci Společenství vyznačující se 

opomenutím zakotvení lidských práv v zakládajících smlouvách byla překonána 

judikaturou Evropského soudního dvora. ESD ve známých případech „Stauder“, 

„Nold“, „Internationale Handelsgesellschaft“ a „Hauer“ vyjádřil zásady práva 

Společenství v oblasti lidských práv s odvoláním na společné ústavní tradice členských 

států a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.22 

Poprvé se k lidskoprávní problematice Soudní dvůr vyjádřil v případu Stauder 

vs. Ulm23 roku 1969. Jednalo se o případ německého občana Ericha Staudera, který měl 

mít na základě právního aktu Společenství nárok na zlevněné máslo. K tomu, aby mohl 

tento nárok uplatnit, musel prokázat, že je sociálně potřebným. Pan Stauder to 

považoval za zásah do osobní cti. ESD v rozhodnutí této předběžné otázky konstatoval, 

že základní lidská práva jsou obsažena v obecných zásadách komunitárního práva24 a 

chráněna Soudním dvorem.25 

V rozsudku Internationale Handelsgesellschaft26 z roku 1970 Soudní dvůr 

zopakoval, že respekt k základním právům je integrální součástí obecných zásad 

chráněných ESD. Zároveň uvedl, že jedním z inspiračních zdrojů jsou ústavní tradice 

společné členským státům. O čtyři roky později v rozhodnutí případu Nold27 ESD 

označil za další inspirační zdroj vedle národních ústav mezinárodní instrumenty týkající 

se ochrany základních práv, jichž jsou členské státy ES stranami. Zásadním inspiračním 

zdrojem se stal lidskoprávní instrument Rady Evropy, Úmluva o ochraně lidských práv 

                                                            
22 Scheu, Harald Christian. 2011. Perspektivy EU v oblasti lidských práv po vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci Česko-saské vysokoškolské iniciativy, 
Oberwiesenthal 26. března 2011. 
23 Rozsudek ESD č. 29/69 ve věci Stauder v. město Ulm, SbSD 1969, s. 419. 
24 Obecné principy komunitárního jsou integrální součástí komunitárního práva, jsou nepsanými prameny 
práva nalézanými v rámci judiciální činnosti ESD. Zakládací smlouvy jsou převážně založeny na obecně 
konstruovaných teleologických normách obsahujících vágní termíny a postrádající definice. Soustava 
obecných principů slouží právě k rozvinutí jednotlivých pravidel potřebnému k jejich aplikaci. (Donné, 
Michal. 2008. Obecné principy komunitárního práva. Brno: PF MU. Dostupné na: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/obecne-principy-komunitarniho-prava-54920.html.) 
25 Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta UK, s. 75.; Šišková, 
Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Linde, 
s. 75 – 77. 
26 Rozsudek ESD č. 11/70 ve věci Internationale Handelsgesellschaft, SbSD 1970, s. 1125. 
27 Rozsudek ESD č. 4/73 ve věci Nold, SbSD 1974, s. 491. 
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a základních svobod z roku 1950. 

Nejdetailnější rozpracování koncepce lidských poté v roce 1979 přinesl případ 

Hauer28. Soud opět zopakoval, že základní práva jsou obecnými právními zásadami 

Společenství, poukázal na inspirační zdroje těchto práv, ke kterým přidal i pramen soft 

law, tedy právně nezávaznou Společnou deklaraci základních práv. Tato deklarace byla 

přijata Evropským parlamentem, Radou a Komisí v dubnu 1977.29  

 

 

1.2.2 Postoj Parlamentu, Komise a Rady k ochraně lidských práv 

v EU 

 

Pokud se týká zapojení dalších unijních orgánů, působily v boji za prosazování 

lidských práv do primárních instrumentů evropského práva především Evropský 

parlament30 a Komise31. Oba tyto orgány se zasazovaly o vznik právně závazného 

katalogu lidských práv Unie.  

Cesta k právně závaznému lidskoprávnímu instrumentu Evropské unie se 

otevřela roku 1999, kdy byla na žádost Evropského parlamentu za německého 

předsednictví sestavena pracovní skupina, jež byla pověřena vypracováním Listiny 

základních práv EU.32  

Evropská komise obecně podporuje co nejvyšší míru regulace na nadnárodní 

úrovni, kterou pak může ovlivnit svou iniciační pravomocí. Komise opětovně 
                                                            
28 Rozsudek ESD č. 44/79 ve věci Hauer, SbSD 1979, s. 3727. 
29 Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta UK, s. 76.; Šišková, 
Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Linde, 
s. 81 – 82. 
30 Evropský parlament je jediný přímo volený orgán EU. Poslanci jsou voleni každých pět let ve všech 27 
členských státech. V současné době reprezentuje zájmy občanů 736 poslanců, kteří v Parlamentu zasedají 
dle své stranické příslušnosti v sedmi politických skupinách. Role Parlamentu je posilována, významný 
posun k rozšíření jeho pravomocí znamenala Lisabonská smlouva. Parlament hraje aktivní úlohu při 
tvorbě právních předpisů, například v oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv, práv 
spotřebitelů, rovných příležitostí, dopravy a volného pohybu pracovníků, kapitálu, služeb a zboží. 
Parlament má rovněž společně s Radou pravomoc rozhodovat o ročním rozpočtu Evropské unie. 
(www.europarl.europa.eu) 
31 Evropská komise zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku, je tvořena 27 komisaři, kteří mají na pětileté 
funkční období přidělenu určitou oblast politiky. Komise je orgánem legislativní iniciativy, jelikož 
předkládá návrhy právních předpisů, spravuje rozpočet EU, dohlíží na dodržování evropského práva a 
reprezentuje EU na mezinárodní scéně. Předsedou Komise je od února 2010 José Manuel Barroso. 
(www.ec.europa.eu) 
32 Evropský parlament. 2008. Evropský parlament v centru boje za evropské hodnoty. Lucemburk: Úřad 
pro úřední tisky Evropských společenství, s. 17. 
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vyjadřovala podporu myšlence vlastního unijního katalogu základních práv, ale 

nepokládala za nutné přistupovat k Evropské úmluvě o lidských právech. V tomto 

ohledu se názor Komise změnil, dokladem je Memorandum z roku 1979, v němž se již 

přiklání k přistoupení k Úmluvě.  

Na přelomu tisíciletí se Komise spolu s Parlamentem, Výborem regionů a 

Hospodářským a sociálním výborem postavila za právní závaznost Listiny základních 

práv EU. Komise prohlásila, že se bude chovat, jako by byla Listina závazná a rozhodla 

se od roku 2001 přezkoumávat kompatibilitu všech návrhů právních aktů s Listinou a 

k předpisům zasahujícím do lidskoprávní oblasti přidávat odstavec potvrzující 

konformitu s Listinou. Roku 2002 zřídila Komise Síť nezávislých expertů pro základní 

práva, která vypracovává zprávy o stavu dodržování lidských práv v členských zemích a 

v Unii.33  

Právní úprava lidských práv je tradiční sférou zájmů jednotlivých národních 

států. Vždy byla do určité míry ovlivněna rozdílným historickým vývojem, různým 

přístupem k modelu sociálního státu a v neposlední řadě vznikaly národní katalogy 

lidských práv pod větším či menším vlivem církve. Nejednotnost v přístupu států 

k lidským právům můžeme sledovat v mnoha oblastech. Samo základní právo na život 

vyvolává diskuze související s rozdílným přístupem k otázkám eutanazie či potratů. 

Citlivou oblastí je otázka rozsahu sociálních práv, který vychází z historického 

nastavení sociálních modelů evropských států. Na jedné straně stojí skupina tradičních 

štědrých sociálních států, kde jsou široce nastavena sociální práva (například v oblasti 

pracovního práva), zde se jakékoliv zásahy do jednou nabytých práv střetávají s velkou 

vlnou nevole, jelikož ovlivňují široké vrstvy společnosti. Na druhé straně stojí státy, 

které naopak nechtějí rozšiřovat svá sociální práva nad rámec jejich dosavadní národní 

úpravy, jelikož praktickým dopadem takových změn je obvykle vyšší zatížení státního 

rozpočtu. Tyto rozdíly se promítly mj. při vyjednávání výjimek z aplikovatelnosti 

Listiny. 

Nesoulad názorů na jednotlivá lidskoprávní ustanovení či určité skupiny práv se 

projevil především v rámci Rady34, která ze své podstaty reprezentuje především 

                                                            
33 Smekal, Hubert. 2009. Lidská práva v Evropské unii. Brno: MUNI, s. 142 - 149. 
34 Rada EU funguje na mezivládním principu, zastupuje zájmy členských států. Má proměnlivé složení 
dle projednávané agendy, členy jsou resortní ministři členských států. Schází se v 10 různých složeních, 
příkladem je ECOFIN – Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, FAC – Rada pro zahraniční věci, 
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národní zájmy členských států. Jen velmi pomalu a ztuha se Rada přikláněla k vytvoření 

samostatného unijního katalogu, a jak vyplývá z Výroční zprávy EU o lidských právech 

z roku 2001 (tedy již z doby existence právně nezávazné Listiny základních práv EU), 

jsou pro Radu „ochrana a podpora lidských práv v prvé řadě záležitostí samotných 

států“.35  

Z uvedeného plyne, že důležitým unijním tématem se lidská práva stala 

z pohledu historie ES potažmo EU až relativně pozdě, a lze říci, že proces začleňování 

lidskoprávní agendy na půdu ES/EU probíhal na základě zjištěné potřeby shodných 

záruk pro občany členských států. Až vlastní praktická zkušenost ukázala, že se 

mezinárodní organizace sdružující tolik různorodých evropských států bez vlastního 

katalogu lidských práv neobejde. Tímto vývojem se EU odlišuje od OSN či Rady 

Evropy, kde byly lidskoprávní katalogy tedy Všeobecná deklarace lidských práv a 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod přijaty coby základní 

smluvní dokumenty záhy po založení těchto organizací. 

 

 

2. Význam Listiny základních práv EU po ratifikaci 

Lisabonské smlouvy  

 

V krátkém historickém exkurzu můžeme snahy o vytvoření lidskoprávního 

katalogu vysledovat v historii Společenství od 70. let 20. století. K jejich naplnění vedla 

dlouhá cesta, která trvala tři desetiletí. V době, kdy Evropské Společenství respektive 

Evropská unie neměly vlastní lidskoprávní dokument, sehrávala klíčovou úlohu 

především Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách Rady Evropy 

z roku 1950. Úmluva a národní ústavy členských států byly vedle zřizovacích smluv, 

Evropské sociální charty, Charty základních sociálních práv pracovníků a dalších 

dokumentů evropského práva základními inspiračními zdroji budoucí Listiny 

základních práv Unie36. Z tohoto důvodu se ve snaze zaplnit vakuum v oblasti unijní 

ochrany lidských práv objevovala vedle myšlenky samostatného unijního 

                                                                                                                                                                              
JHA – Rada pro spravedlnost a vnitro. Je orgánem koordinace hospodářských politik států, má sdílenou 
rozhodovací a legislativní pravomoc. (www.consilium.europa.eu) 
35 Smekal, Hubert. 2009. Lidská práva v Evropské unii. Brno: MUNI, s. 155 - 160. 
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lidskoprávního katalogu možnost přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv. Evropská úmluva byla vždy vysoce ceněna na poli lidských práv především pro 

svůj účinný mechanismus ochrany těchto práv spočívající v možnosti podání stížnosti 

k nezávislé soudní instituci - Evropskému soudu pro lidská práva. 

V rámci Společenství lze jako jednu z předchůdkyň Listiny základních práv EU 

vnímat společnou deklaraci Evropského parlamentu, Komise a Rady z roku 1977, kde 

uvedené instituce vyjádřily prvořadý význam základních práv a zavázaly se respektovat 

je při výkonu svých pravomocí. Deklarace základní práva nijak konkrétněji 

nevymezovala. Dalším krokem byl tzv. „Spinelliho projekt“, tedy návrh Smlouvy o 

Evropské unii z roku 1984, kde Evropský parlament definoval základní zásady Unie 

jako důstojnost jednotlivce a uznání práv a svobod vyplývajících z ústav členských států 

a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. Na zmíněný návrh navázala Bílá 

kniha z roku 1988 obsahující záruky v oblasti lidských práv na komunitární úrovni. O 

rok později přijal Evropský parlament slavnostní Deklaraci základních práv a svobod, 

kde bylo základním právům věnováno 24 článků. Znovu je důležité připomenout 

zásadní vliv Soudního dvora na doktrínu základních práv.37  

 

2.1 Vznik Listiny základních práv Evropské unie 

 

Myšlenka lidskoprávního unijního katalogu se začala realizovat na základě 

rozhodnutí učiněného na summitu v Kolíně nad Rýnem v červnu 1999. Vypracováním 

Listiny bylo pověřeno tzv. „Body“ později přejmenované na Konvent38 v čele 

s bývalým německým prezidentem Romanem Herzogem, kde byly zohledněny názory 

významných institucí, supranacionálních seskupení a členských států.39 V rámci široké 

kooperace mohli do procesu zasahovat prostřednictvím internetu občané členských států 

svými dotazy a připomínkami. Konečná verze Listiny byla slavnostně vyhlášena během 

Mezivládní konference v Nice v prosinci roku 2000 jako společná politická deklarace 

                                                            
37 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 38 - 40. 
38 Konvent tvořilo 15 zástupců Evropské rady, 16 europoslanců, 30 poslanců národních parlamentů a 1 
člen Evropské komise. 
39 Konvent byl složen z 62 členů, včetně zástupců hlav států, šéfů vlád, předsedy Evropské komise a 
členů Evropského parlamentu a národních parlamentů. Jako pozorovatelé byli určeni čtyři zástupci 
Evropského soudního dvora, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.  
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Evropského parlamentu, Komise a Rady. Svou povahou byla Listina základních práv 

Unie právně nezávazným dokumentem.40  

Na zasedání Evropské Rady v Laekenu byl zdůrazněn požadavek, aby bylo 

rozhodnuto, zda bude Listina začleněna do primárních smluv a stane se tak 

nezpochybnitelným primárním pramenem práva Evropské unie. Ačkoliv by se mohlo 

zdát, že členské státy založené na demokratických zásadách a úctě k základním lidským 

právům a svobodám, což již deklarovaly ve svých národních ústavách a jako členové 

Rady Evropy přistoupením k Úmluvě, budou podporovat začlenění Listiny základních 

práv Unie na čestné místo do textu zakládajících smluv, stalo se toto téma dosti 

kontroverzním. 

Na základě závěrečné zprávy pracovní skupiny, která se zabývala roku 2002 

tématem inkorporace Listiny nebo přistoupení k EÚLP, bylo Konventem rozhodnuto, že 

Listina práv EU bude začleněna přímo do textu Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Pracovní 

skupina zároveň podpořila myšlenku přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Argumentovala tím, že dojde k posílení významu 

vlastních hodnot Evropské unie a bude podpořen panevropský systém lidských práv, 

dále se zlepší postavení občanů EU v oblasti základních práv vůči Unii a konečně tak 

bude zajištěn harmonický vývoj judikatury obou „evropských soudů“, tedy Evropského 

soudního dvora a Štrasburského soudu pro lidská práva.41  

V rámci připravované Smlouvy o Ústavě pro Evropu měla Listina základních 

práv EU výsadní místo. Byla včleněna přímo do druhé ze čtyř částí42ústavního textu. 

Zařazení katalogu lidských práv coby závazného právního textu do Smlouvy o Ústavě 

pro Evropu mělo přispět k demokratické legitimitě Unie. Příznivci vítali prohloubení 

dimenze Unie jako „Evropy občanů“.43 Zařazení Listiny přímo do ústavního textu vítaly 

také Evropský parlament a Komise. Především připomeňme, že jsou oba tyto orgány již 

                                                            
40 Pomahač, Richard. 2003. Evropské právo. Praha: Karolinum, s. 121. 
41 Syllová, Jindřiška et al. 2010. Komentář k Lisabonské smlouvě. Praha: C.H.Beck, s. 1151 - 1152. 
42 První část Smlouvy o Ústavě pro Evropu obsahovala základní ustanovení ústavy týkající se hodnot a 
cílů Unie, zakotvovala unijní občanství, institucionální rámec a pravomoci EU. Zaváděla funkci předsedy 
Evropské rady, jakousi individuální hlavu EU. V druhé části byla přímo do ústavního textu včleněna 
Listina základních práv a svobod. Třetí část byla věnována politikám a fungování Unie. Jednotlivé 
kapitoly třetí části zakotvovaly postup v oblastech vnitřního trhu, hospodářské a měnové politiky a také 
v dalších oblastech, ve kterých může EU provádět podpůrnou, koordinační nebo doplňkovou činnost. Ve 
čtvrté části byly obsaženy protokoly a prohlášení k jednotlivým ustanovením. 
43 Syllová, Jindřiška et al. 2005. Ústava pro Evropu. Praha: C.H.Beck, s. 122. 
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tradičními podporovateli myšlenky závazného unijního katalogu lidských práv a 

zároveň spoléhaly na upevnění svého postavení a zvýšení důležitosti supranacionálních 

institucí vlivem přiblížení se k zájmům občanů Unie závazností ochrany jejich práv při 

výkonu svěřených pravomocí. 

Myšlenka začlenění Listiny do ústavního textu byla podporována především 

německými představiteli. Své výhrady formulovali Britové, kteří se obávali extenzivní 

interpretace Listiny EU, jež by mohla vést k uznání nových práv a jejich oktrojování na 

národní úrovni.44 

 Projekt unijní ústavní smlouvy byl neúspěšný.45 Smlouva o Ústavě pro Evropu 

byla sice v Římě roku 2004 podepsána, ale nikdy nedošlo k její ratifikaci. Přes výše 

uvedené je nutné zdůraznit, že samo začlenění Listiny do ústavního textu nebylo 

hlavním kritizovaným momentem a neznamenalo krach Smlouvy o Ústavě pro 

Evropu.46 

 

 

2.2 Peripetie ratifikace Lisabonské smlouvy 

 

Na situaci neúspěšného ratifikačního procesu Smlouvy o Ústavě pro Evropu 

bylo nutné reagovat reformní smlouvou, pro kterou se vžil název Lisabonská smlouva.47 

Podepsána byla již v prosinci 2007 během německého předsednictví, ale v platnost 

vstoupila po ratifikaci všemi členskými státy až 1. prosince 2009.  

                                                            
44 Syllová, Jindřiška et al. 2005. Ústava pro Evropu. Praha: C.H.Beck, s. 127 - 128. 
45 Situace neúspěšného projektu ústavní smlouvy Evropské unie znamenala „čas pro reflexi“. Důkazem 
výrazné krize, kterou znamenala neúspěšná referenda, byly úvahy o návratu procesu evropské integrace 
až před Maastrichtskou smlouvu. Objevily se názory, že by se Unie měla vrátit ve svém vývoji do 
okamžiku, kdy fungovala jako volnější organizace evropských států na principu mezivládní spolupráce 
(Šturma, Pavel. 2005. „Jakou bude mít Charta základních práv EU povahu a účinky v případě neúspěchu 
Smlouvy o Ústavě pro Evropu?“ Právník, s. 1407.) 
46 Jako jedna ze slabin ústavního textu byla vnímána jeho délka. Přestože měla tato reforma primárních 
smluv evropského práva v jeden text znamenat zvýšení přehlednosti a jasnosti, stala se při objemu téměř 
500 stran konsolidovaného textu pro občany velmi špatně uchopitelnou a nesrozumitelnou. Hlavním 
nedostatkem vytýkaným Ústavě pro Evropu byla ústavní terminologie nad míru používaná v textu. 
Projekt se ukázal jako příliš ambiciózní, členské státy neúspěšnými referendy vyjádřily své obavy 
z přílišné ztráty suverenity. Kritikové evropské ústavní smlouvy poukazovali na prvky federálního útvaru, 
tím se ovšem Evropská unie minimálně prozatím stát neměla. 
47 Ústava měla nahradit oba primární prameny evropského práva, tedy Smlouvu o ES a Smlouvu o EU. 
V rámci Lisabonské smlouvy právním základem zůstává pozměněná Smlouva o EU a Smlouva o ES byla 
přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie. Mimo tento smluvní rámec zůstává EURATOM 
se samostatnou právní subjektivitou. 
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Proces ratifikace nebyl jednoduchý. Text smlouvy předvídal, že „vstoupí 

v platnost dnem 1. ledna 2009 za předpokladu, že budou uloženy všechny ratifikační 

listiny, nebo nestane-li se tak, prvním dnem měsíce následujícího po uložení ratifikační 

listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední.“ Státem, který jako 

poslední ratifikoval Lisabonskou smlouvu, byla Česká republika. Velké obavy o osud 

reformní smlouvy vyvolalo její odmítnutí v irském referendu v červnu 2008. 

Referendum bylo později opakováno poté, co byly Irsku poskytnuty dostatečné garance 

reagující na obavy irských občanů. Polský prezident vyčkával s ratifikací na výsledek 

druhého irského referenda. Hladký průběh neměla ratifikace ani v Německu či v Polsku. 

Stejně tak jako ústavní soud v České republice48 posuzoval Spolkový ústavní soud 

v Německu49 soulad s národním právním řádem. Oba ústavní soudy neshledaly rozpor. 

Německý spolkový ústavní soud došel k závěru, že ratifikační zákon 

k Lisabonské smlouvě je slučitelný se Základním zákonem. Rozsudek poukazuje na to, 

že v některých oblastech politiky má EU v důsledku prohlubující se integrace podobu 

odpovídající spolkovému státu. Poukazuje tedy na určité prvky federace. Soud uvádí, že 

EU je nadále spolkem s vládní mocí založeným na mezinárodním právu. Podstatou je 

smluvně projevená vůle suverénních států a primární odpovědnost za integraci nesou 

národní ústavní orgány. S růstem kompetencí a s postupujícím osamostatňováním 

unijních orgánů musí držet krok pojistky chránící princip svěřených pravomocí. Při 

pokračující integraci musí být zachována oblast působnosti členských států, nesmí být 

podkopána způsobilost států utvářet politiku. Spolkový ústavní soud varoval před 

takovým sjednocením Evropy, které by způsobilo, že v členských státech nezůstane 

dostatečný prostor pro politické utváření hospodářských, kulturních a sociálních 

životních podmínek.50 

Spolkový ústavní soud uzavřel, že Německo zůstává suverénním státem po 

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Zůstává chráněna německá státní moc. 

                                                            
48 Ústavnost Lisabonské smlouvy posuzoval Ústavní soud již roku 2008 nálezem Pl. ÚS 19/08, tzv. 
Lisabon I. Podruhé se slučitelností Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem Ústavní soud ČR zabýval 
ve svém nálezu PL. ÚS 29/09 ze dne 3. listopadu 2009, tzv. Lisabon II. ÚS neshledal rozpor Lisabonské 
smlouvy jako celku, ani jednotlivých napadených článků ani její ratifikace s ústavním pořádkem České 
republiky. 
49 Rozsudek ze dne 30. června 2009 – 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 
1259/08, 2 BvR 182/09. 
50 Spolkový ústavní soud. Tisková zpráva č. 72/2009. 30. 6. 2009. Překlad Parlamentní institut. Dostupné 
na: http://www.euroskop.cz/gallery/49/14954-preklad_pressemitteilung_lissabon_urteil.pdf. 
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Kontrolované a zodpovědné přenesení výsostných práv na EU není Lisabonskou 

smlouvou dotčeno.51 

Udo di Fabio52, německý ústavní soudce, se k Lisabonské smlouvě vyjádřil tak, 

že Lisabon nejde proti německé ústavě pouze za předpokladu, že je vykládán na 

principu „omezeného jednorázového zmocnění“. Připomněl, že dosud byla každá 

smlouva vykládána unijními orgány a Evropským soudním dvorem šířeji. Zopakoval 

varování, aby se tak nestalo i v případě Lisabonské smlouvy, jelikož přenášení 

kompetencí mohlo zajít až tak daleko, že by státům nezůstala žádná faktická 

rozhodovací pravomoc.53 

Souladný postoj vyjádřil profesor Papier54, předseda Spolkového ústavního 

soudu, když připomněl, že přijetí přednosti komunitárního práva má své limity, jelikož 

k dodržení principu demokratické legitimity veřejné moci nesmí být národním 

parlamentům odňata oprávnění zásadního významu. Dále upozornil, že Lisabonskou 

smlouvu by bylo naivní vnímat jen jako novelizaci, která se omezuje pouze na 

zapracování již dohodnutých změn do stávajících smluv, jelikož se ve skutečnosti jedná 

o zásadní architektonickou přestavbu evropského dómu.55 

 

 

2.2.1 Ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice 

 

Vláda České republiky schválila usnesením č. 1367 sjednání Lisabonské 

smlouvy v prosinci 2007. V lednu 2008 předložil předseda vlády Lisabonskou smlouvu 

oběma komorám Parlamentu, tedy Poslanecké sněmovně a Senátu, v souladu s článkem 
                                                            
51 Tamtéž. 
52 Udo di Fabio je profesorem veřejného práva na Universitě v Bonnu a od roku 1999 soudcem 
Spolkového ústavního soudu. Byl zpravodajem ve věci tzv. eurozatykače, ústavnosti předčasných voleb 
v Německu nebo slučitelnosti Lisabonské smlouvy s německou ústavou. 
53 Fabio di, Udo. 2009. „Po Lisabonu jsme už na hranici federace.“ Lidové noviny, 12. 12. 2009. Dostupné 
na: http://www.euroskop.cz/8801/14887/clanek/po-lisabonu-jsme-uz-na-hranici-federace/. 
54 Hans-Jűrgen Papier se k Lisabonské smlouvě vyjádřil takto: „Heslem projektu evropské ústavy bylo 
„zdá se být něčím víc, než čím ve skutečnosti je“ („Mehr Schei 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“).“ Papier, Hans-Jűrgen. 2008. Nové vystřízlivění Evropy: 
Lisabonská smlouva. Berlín. Dostupné na: http://www.obcinst.cz/cs/NOVE-VYSTRIZLIVENI-
EVROPY-LISABONSKA-SMLOUVA-c1296. 
55 Papier, Hans-Jűrgen. 2008. Nové vystřízlivění Evropy: Lisabonská smlouva. Berlín. Dostupné na: 
http://www.obcinst.cz/cs/NOVE-VYSTRIZLIVENI-EVROPY-LISABONSKA-SMLOUVA-c1296. 
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10a Ústavy. Společně se Smlouvou byla parlamentu předložena Listina základních práv 

EU, přestože formálně se nejedná o součást Lisabonské smlouvy.56 

Parlamentní část ratifikace v České republice ukončil Senát vyslovením souhlasu 

v květnu 2009. Smlouvu poté odmítl podepsat prezident Václav Klaus, aby umožnil 

skupině senátorů podat v pořadí již druhý návrh Ústavnímu soudu na posouzení souladu 

Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR. Zároveň požadoval, aby Česká 

republika mohla přistoupit k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU. Za 

své obstrukce při podpisu Lisabonské smlouvy si prezident vysloužil řadu kritik57. Svůj 

postoj prezident odůvodňoval obavou z prolomení Benešových dekretů58, které dle jeho 

názoru na základě Lisabonské smlouvy, respektive Listiny základních práv hrozí. 

K povaze samotné Listiny základních práv a svobod se ústavní soud vyjadřoval 

již v prvním nálezu Pl. ÚS 19/08 týkajícím se souladu Lisabonské smlouvy a Listiny 

s ústavním pořádkem označovaným jako „Lisabon I“ ze dne 26. listopadu 2008. Ústavní 

soud řekl, že Listina není koncipována jako zcela nový dokument, nýbrž se jedná o 

dokument „podrobněji kodifikující a upřesňující do značné míry již existující právní 

stav“. Státy jsou Listinou vázány při aplikaci komunitárního práva, což odpovídá 

současné judikatuře a nepsaným lidskoprávním zásadám Soudního dvora. Ústavní soud 

potvrzuje, že Listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí 

EU. Pokud se týká samotného obsahu unijního katalogu lidských práv, dospívá ÚS 

k závěru, že je srovnatelný se standardem obsaženým v Listině základních práv a 

svobod ČR, jakož i Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. ÚS proto 

konstatuje soulad Listiny s materiálním ohniskem Ústavy stejně jako se všemi 

ustanoveními ústavního pořádku.  

Jak již bylo zmíněno výše, k souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem 

ČR se ÚS vyjadřoval znovu na základě návrhu skupiny senátorů, které obdržel 29. září 

2009. Navrhovatel zpochybňuje soulad Lisabonské smlouvy jako celku s článkem 1 

odst. 1 Ústavy. Domnívá se, že SEU jako celek je v rozporu s charakteristikou ČR jako 

demokratického státu a SFEU jako celek je v rozporu s charakteristikou ČR jako 

                                                            
56 Mlsna, Petr. 2009. Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace. In: Lisabonská 
smlouva a ústavní pořádek ČR. Eds. Aleš Gerloch a Jan Wintr. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 291. 
57 Europeum. 2009. Jak číst Klausův požadavek. Praha: Europeum. Dostupné na: 
http://www.europeum.org/index.php/cz/politika-a-instituce-eu/75-analyzy-lanky-komentae/1312-jak-cist-
klausuv-pozadavek. 
58 Podrobněji rozebráno v kapitole věnované Vyjednání přistoupení k Výjimce z aplikovatelnosti Listiny 
Českou republikou. 
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svrchovaného státu. Dále navrhovatel zpochybňuje soulad vybraných ustanovení SEU a 

SFEU s Ústavou resp. Listinou základních práv a svobod ČR. 

Prezident Klaus podpořil oba návrhy na přezkum souladu Lisabonské smlouvy 

podané Ústavnímu soudu „vyjádřením prezidenta republiky“. Ve svém vyjádření 

k druhému návrhu na přezkum položil soudu pět otázek. Ocenil nové podání senátorů, 

které umožní posoudit soulad Lisabonské smlouvy s naším právním řádem komplexněji, 

než tomu bylo v prvním podání, kde navrhovatel zpochybňoval soulad jen určitých 

článků Smlouvy, nikoli Lisabonské smlouvy jako celku. První otázka se týkala 

prezidentovy obavy, zda i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zůstane Česká 

republika svrchovaným státem a plnoprávným subjektem mezinárodního společenství, 

způsobilým samostatně a beze zbytku dodržovat závazky, které pro něj vyplývají 

z mezinárodního práva. Ve druhé otázce se dotazoval, zda je ustanovení Lisabonské 

smlouvy o přímém vnitrostátním účinku právních předpisů Evropské unie v souladu 

s čl. 10 Ústavy ČR. Dále se tázal na soulad Listiny základních práv Evropské unie 

s Listinou základních práv a svobod České republiky resp. jinými součástmi ústavního 

pořádku ČR. Prezident ve svém vyjádření žádá odpověď na to, jestli i po vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost zůstane EU mezinárodní organizací, na kterou čl. 10a 

Ústavy dovoluje přenést pravomoci orgánů České republiky. Prezident se domnívá, že 

Lisabonská smlouva nepřímo novelizuje Přístupovou smlouvu a implicitně se vztahuje i 

na ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské 

unii, a tudíž by i souhlas s její ratifikací měl být předmětem referenda. Požadoval, aby 

na všechny otázky dal Ústavní soud přímou odpověď s poukazem na to, že nebyl 

spokojen s vypořádáním svých otázek v rámci prvního nálezu Ústavního soudu 

týkajícího se ústavnosti Lisabonské smlouvy. 

Předložené otázky potvrzují euroskeptické smýšlení prezidenta Klause. Jak ale 

již bylo uvedeno, Ústavní soud žádný nesoulad Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR, 

Listinou základních práv a svobod či jinými součástmi ústavního pořádku ČR59 ani 

v jednom z uvedených nálezů neshledal a všechny dotazy prezidenta zodpověděl „ve 

prospěch“ Lisabonské smlouvy a Listiny. Samotné oddálení prezidentova podpisu pod 

Lisabonskou smlouvu lze považovat za zajímavý krok jdoucí mimo dosavadní 

zvyklosti. 

                                                            
59 Ústavní pořádek České republiky je vymezen v čl. 112 Ústavy ČR. 
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Na základě druhého ústavního nálezu Pl. ÚS 29/09 („Lisabon II“) připojil 

prezident v listopadu 2009 svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu. Česká ratifikační 

listina byla uložena jako poslední 13. listopadu 2009 a Lisabonská smlouva následně 1. 

prosince 2009 vstoupila v platnost. Ratifikační proces se tedy oproti předpokládanému 

datu protáhl téměř o rok. 

 

 

2.3 Konečné zakotvení Listiny základních práv EU v evropském 

právu 

 

Lisabonskou smlouvou60 se Listina základních práv Evropské unie stala právně 

závaznou součástí unijního právního řádu, ale došlo k jejímu vyčlenění ze samotného 

textu zakládacích smluv. V rámci Lisabonské smlouvy je na Listinu odkazováno 

článkem 6 odst. 1 Smlouvy o EU a požívá stejné právní síly jako zakládací smlouvy. 

Článek 6 Smlouvy o EU stanoví: „1. Unie uznává práva, svobody a zásady 

obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění 

upraveném 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy. 

Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve Smlouvách. Práva, svobody a 

zásady obsažené v Listině se vykládají v souladu s obecnými ustanoveními v hlavě VII 

Listiny, jimiž se řídí její výklad a použití, a s náležitým přihlédnutím k vysvětlení 

zmíněným v Listině, jež uvádějí zdroje těchto ustanovení.“ 

Důležité je povšimnout si pojmu „zásady“, který se v článku 6 objevuje po boku 

tradičních lidskoprávních pojmů, jakými jsou práva a svobody. Odkaz na zásady je 

důkazem střetu o koncepci Listiny, její rozsah a vymahatelnost. Listina totiž vedle 

klasických práv zakotvuje i práva sociální a hospodářská, což vyvolávalo obavy u 

pravicových představitelů a zástupců Velké Británie. Především se obávali aplikace 

uvedených práv, aby ve svém důsledku neznamenaly snížení konkurenceschopnosti EU 

v globálním měřítku. Práva hospodářská a sociální byla proto v rámci kompromisních 

                                                            
60 Lisabonská smlouva byla vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie 17. prosince 2007. (Official 
Journal, C 306). Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie 
bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie 9. května 2008 (Official Journal C 115). 
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řešení koncipována jako zásady. Ty jsou oproti právům a svobodám vnímány jako 

aspirace mající spíše programový charakter.61 

Článek 6 bývá označován jako inkorporačním ustanovení, jelikož Listinu 

vyjádřením, že má stejnou právní sílu jako Smlouvy, zařazuje do primárního práva. 

Listina není přímo součástí textu zakládacích smluv a neprošla sama o sobě ratifikačním 

procesem, ale jak je vyjádřeno v nálezu Ústavního soudu „Lisabon I“, je na rovinu 

primárního práva povyšována odkazem.62 Listina má být vnímána jako nedílná součást 

zakládacích smluv.63 

Objevily se ale i odlišné názory na to, jak vykládat ustanovení Listiny 

stanovující, že Listina má stejnou právní sílu jako zakládací smlouvy. „Z tohoto 

ustanovení lze dovodit pouze formální právní sílu Listiny základních práv EU, jež se 

ovšem bude pohybovat někde mezi právní silou primárního práva a právní silou 

nařízení ES. V žádném případě nelze Listinu základních práv EU považovat z hlediska 

vnitrostátního práva za součást primárního práva EU, neboť se nejedná o mezinárodní 

smlouvu, která by byla sjednána v souladu s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu a 

taktéž se nejedná o mezinárodní smlouvu, která by splňovala parametry mezinárodní 

smlouvy prezidentského typu, jak to vyžaduje článek 10 Ústavy.“64 

Zda bylo vyčlenění Listiny základních práv EU mimo text Smluv krokem 

správným směrem, je samo o sobě otázkou. Zvolené řešení je shledáváno zbytečně 

komplikované, zamotané, ale především méně důstojné.65  

Pomineme-li samotný způsob začlenění Listiny základních práv do smluvního 

rámce Evropské unie, je nutné vyzdvihnout změnu jejího statusu. Po slavnostní 

deklaraci roku 2000 byla Listina pramenem soft law, tedy právně nezávazným, a 

Lisabonskou smlouvou se coby unijní katalog lidských práv stala právně závazným 

dokumentem. Uvedené lze vnímat jako nejzásadnější přínos Lisabonské smlouvy a 

novum v ochraně lidských práv na půdě Evropské unie. 
                                                            
61 Syllová, Jindřiška et al. 2010. Komentář k Lisabonské smlouvě. Praha: C.H.Beck, s. 40 – 41. 
62 Ústavní soud k povýšení Listiny na rovinu primárního práva v bodě 190 nálezu Pl. ÚS 19/08 uvedl, že: 
„Na tom není nic zvláštního a již vůbec ne nesouladného s ústavním pořádkem České republiky; jde o 
možnou, i ve vnitrostátním právu užívanou legislativní metodu“. 
63 Tamtéž, s. 40. 
64 Mlsna, Petr. 2009. Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace. In: Lisabonská 
smlouva a ústavní pořádek ČR. Eds. Aleš Gerloch a Jan Wintr. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 292. 
Zde odkazováno na opačný názor: Opačně Kűhn, Z.: Listina základních práv EU a český ústavní pořádek. 
In: Klíma, K., Jirásek, J. (eds.) Pocta Jánu Gronskému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 116. 
65 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 205. 
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2.4 Struktura Listiny základních práv EU 

 

Struktura Listiny základních práv EU je ve srovnání s členěním Úmluvy Rady 

Evropy či Všeobecné deklarace lidských práv OSN odlišná. Listina je uvozena 

preambulí vysvětlující ambice, cíl a účel následujících článků, které jsou uspořádány do 

sedmi hlav. 

 V preambuli je vyjádřeno rozhodnutí „sdílet mírovou budoucnost založenou na 

společných hodnotách…při současném respektování rozmanitosti kultur a tradic národů 

Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich veřejné moci“ a zajistit tak 

rozvoj a fungování vnitřního trhu. Uvedené vyjádření je výstižně shrnuto v mottu 

Evropské Unie, kterým je „In varietate concordia“, tedy „Jednota v rozmanitosti“. 

Preambule zdůrazňuje, že je Unie založena na „nedělitelných a všeobecných 

hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity, spočívá na zásadách 

demokracie a právního státu“, odkazuje na zavedení unijního občanství. Důležité je 

vyjádření nedělitelnosti a univerzality lidských práv, jež odpovídá pojetí 

prosazovanému v mezinárodní ochraně lidských práv Organizací spojených národů. 

Pátý odstavec Preambule potvrzuje platnost práv vyplývajících z ústavních 

tradic a mezinárodních závazků společných členským státům Unie, výslovně zmiňuje 

Úmluvu o lidských právech a základních svobodách, sociální charty přijaté Unií i 

Radou Evropy, odkazuje na judikaturu ESD a ESLP. 

Při výkladu Listiny základních práv EU soudy Unie a členských států má být 

v souladu s Preambulí brán zřetel na vysvětlení jednotlivých článků, které bylo 

vyhotoveno Konventem. 

Samotná Listina není nijak zvlášť rozsáhlým dokumentem, je rozdělena do hlav 

nazvaných: Důstojnost, Svobody, Rovnost, Solidarita, Občanská práva, Soudnictví a 

Obecná ustanovení upravující výklad a použití Listiny. Hlavy obsahují jednotlivá práva 

a svobody, jež jsou zakotveny v 54 článcích. V Listině tedy nalezneme jak klasická 

práva občanská a lidská, tak práva moderní reflektující vědeckotechnologický vývoj 

společnosti a nechybí ani práva sociální. 

Hlava první s názvem Důstojnost obsahuje podstatu ochrany lidských práv, tedy 

samotné fundamenty fungování lidské společnosti. Je zde upravena lidská důstojnost, 

právo na život, právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, zákaz mučení a nelidského či 



  29

ponižujícího zacházení a trestů, zákaz otroctví a nucených prací. Prezídium Konventu 

vypracovalo „Vysvětlení k Listině základních práv“66, kde podává výklad jednotlivých 

článků Listiny. K lidské důstojnosti například uvádí, že „žádné z práv stanovených 

v této listině nesmí být použito na újmu důstojnosti jiného a že lidská důstojnost je 

součástí podstaty práv stanovených touto listinou. Musí být proto respektována, a to i 

tam, kde určité právo omezuje.“ Z uvedeného vyplývá, že lidskou důstojnost lze ve 

vztahu k ostatním právům a svobodám zakotveným v Listině vnímat jako určitou 

interpretační zásadu. Lidská důstojnost je zakotvena také v preambuli Všeobecné 

deklarace lidských práv. 

V rámci jednotlivých vysvětlení k článkům Listiny zakotvujících klasická práva 

a svobody je hojně odkazováno na úpravu obsaženou v Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, zatímco vysvětlení k novým právům, jež jsou 

obsaženy v Listině, je podpořeno především rozsudky Evropského soudního dvora.  

Svobody zakotvené v Hlavě II Listiny jsou následující: právo na svobodu a 

bezpečnost, respektování soukromého a rodinného života, ochrana údajů osobního 

charakteru, právo uzavřít sňatek a založit rodinu, svoboda myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání, svoboda projevu a právo na informace, svoboda shromažďování 

a sdružování, svoboda v oblasti umění a vědy, právo na vzdělání, svoboda volby 

povolání a právo na práci, svoboda podnikání, právo na vlastnictví, právo na azyl a 

konečně ochrana v případě odsunu, vyhoštění či vydání osob. Svobody jsou v Listině 

pojaty široce. Na jedné straně zde nalezneme „klasické svobody“ upravené obdobně v 

dalších lidskoprávních dokumentech, na straně druhé obsahuje úprava nová moderní 

individuální práva, jakými jsou právo svobodné volby povolání a právo pracovat či 

svoboda podnikání. Tato nová práva byla uznána především vlivem judikatury 

Evropského soudního dvora.  

Za pozornost stojí úprava článku 9 zakotvujícího právo uzavřít sňatek a založit 

rodinu: „Práva uzavřít sňatek a založit rodinu jsou zaručena legislativou jednotlivých 

států, která upravuje výkon těchto práv.“ Článek byl inspirován úpravou obsaženou 

v článku 12 Evropské úmluvy o lidských právech, která zní: „Muži a ženy, způsobilí 

věkem k uzavření manželství, mají právo uzavřít manželství a založit rodinu v souladu 

s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.“ Rozdíl je patrný na první 
                                                            
66 Vysvětlení k Listině základních práv bylo vyhlášeno v Úředním věstníku 14. 12. 2007. (Official 
Journal C 303) 



  30

pohled a spočívá v zohlednění jiných partnerských svazků v Listině základních práv 

EU, než je manželství mezi mužem a ženou. Úprava obsažená v Listině reflektuje 

možnost registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, jež je uzákoněno ve dvou 

desítkách evropských zemí. Článek 9 Listiny je koncipován tak, že nezakazuje ani 

nepřikazuje udělit status sňatku svazkům osob stejného pohlaví, ponechává danou 

problematiku na vnitrostátních právních úpravách členských států Unie. 

Rovnost upravená v hlavě třetí zahrnuje rovnost před zákonem, zákaz 

diskriminace, kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost, rovnost mezi muži a 

ženami, práva dětí, práva starších osob a začlenění osob se zdravotním postižením. 

Úprava rovnosti zakotvená v Listině práv EU je ve srovnání s všeobecným zákazem 

diskriminace v článku 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod o mnoho širší.  

Principy rovnosti a důstojnosti se řadí mezi základní přirozená lidská práva. 

Rovnost plyne z přirozenosti lidské bytosti rovné dalším členům lidské společnosti, 

přestože jsou rozdílní svou psychickou a fyzickou vybaveností. Projevem respektování 

rovnosti je shodné nahlížení na starého a mladého, zdravého a tělesně postiženého, na 

děti a dospělé jako na bytosti požívající stejná práva na život, na vlastnictví, na 

soukromí apod. Nebezpečím v přístupu k rovnosti může být striktní a necitlivé uplatnění 

rovnostářství. Spočívá v tom, že se rozdílné podmínky nevyrovnávají, jelikož se 

vychází z mylného přesvědčení, že všichni lidé jsou stejní, mají stejné podmínky a 

možnosti.67 

Hlava čtvrtá nazvaná Solidarita upravuje právo pracovníků na informování a na 

projednávání v podniku, právo na kolektivní vyjednávání a akce, právo na přístup ke 

službám zaměstnanosti, ochranu v případě neoprávněného propuštění, slušné a 

spravedlivé pracovní podmínky, zákaz dětské práce a ochranu mladých lidí při práci, 

právo na rodinný a pracovní život, sociální zabezpečení a sociální pomoc, ochranu 

zdraví, přístup ke službám obecného hospodářského zájmu, ochranu životního prostředí, 

ochranu spotřebitele. Práva zde obsažená byla inspirována úpravou v sociálních 

chartách EU a Rady Evropy.  

Především o sociálních právech nepanovala mezi členskými státy všeobecná 

shoda. Od počátku bylo zřejmé, že úprava sociálních zakotvená v Listině základních 

                                                            
67 Koldinská, Kristýna a Tomeš, Igor. 2003. Sociální právo EU. Praha: C.H.Beck, s. 109 - 111. 
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práv narazí na odpor především ve Velké Británii, zejména kvůli právu na na stávku a 

právu na ochranu před neoprávněným propuštěním.68 

Pátá hlava zakotvuje občanská práva, která přísluší unijním občanům, tedy 

občanům členských států. Jedná se o právo volit a být volen ve volbách do Evropského 

parlamentu a v obecních volbách, právo na řádnou správu, právo na přístup 

k dokumentům, právo obracet se na Evropského veřejného ochránce práv, petiční právo, 

právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států, diplomatickou a 

konzulární ochranu.  

Při projednávání Listiny nevedla občanská práva zakotvená v páté hlavě 

k žádným velkým rozporům, jelikož většina z nich již byla obsažena ve Smlouvě o 

Evropském společenství. Nově je v článku 41 upraveno právo na řádnou zprávu, které 

má kořeny v judikatuře Evropského soudního dvora. Zavedení tohoto práva do Listiny 

prosazoval evropský ombudsman. Právo na řádnou správu náleží každému a je 

definováno tak, že „každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány a institucemi 

a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.“ 

Demonstrativní výčet konkrétních postupů je obsažen v druhém odstavci a zahrnuje 

především: „a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného 

individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout; b) právo každého na 

přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti 

a profesního a obchodního tajemství; c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá 

rozhodnutí.“ V případě a) a b) musí být dodržena podmínka osobní dotčenosti. Třetí 

odstavec zakotvuje právo na náhradu škody od Unie, pokud ji způsobily unijní orgány 

nebo jejich zaměstnanci při výkonu své funkce. Konečně čtvrtý odstavec článku 41 

obsahuje zásadu, že: „Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom 

z jazyků Smluv“ a závazek Unie, že „musí obdržet odpověď ve stejném jazyce.“ Jedná 

se tedy o právo používat před orgány Unie svůj mateřský jazyk.69  

V šesté hlavě věnované Soudnictví nalezneme procesní práva týkající se řízení 

před soudními orgány zaručující právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, 

presumpci neviny a právo na obhajobu, zásadu zákonnosti a přiměřenost trestných činů 

                                                            
68 Bončková, Helena a Smekal, Hubert. 2010. „Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny 
základních práv Evropské unie.“ Současná Evropa, č. 2, s. 67. Dostupné na: http://ces.vse.cz/wp-
content/smekal.pdf. 
69 K tomu blíže viz.: Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta 
UK, s. 92 - 93. 
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a trestů a právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin 

odpovídající zásadě „non bis in idem“. Úprava zde obsažená z velké části přebírá práva 

zakotvená v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách. 

Obecná ustanovení upravující výklad a použití Listiny jsou zakotvena 

v posledních čtyřech článcích sedmé hlavy Listiny základních práv EU. Vymezují 

oblast použití, rozsah a výklad práv a zásad, úroveň ochrany a zákaz zneužití práv. 

Téma působnosti práv je velmi citlivé téma. Vysvětlení k článku 51 Listiny 

potvrzuje, že cílem ustanovení je „jasně stanovit, že Listina se v prvé řadě vztahuje na 

orgány a instituce EU, v souladu se zásadou subsidiarity.“ Z judikatury Soudního dvora 

plyne, že požadavek respektovat základní práva definovaná v rámci Unie je závazný pro 

členské státy Unie, pouze jednají-li v oblasti působnosti práva EU a provádějí-li 

předpisy Společenství. Pravidlo se vztahuje i na regionální nebo místní orgány a veřejné 

subjekty provádějící právo Unie.  

Navazující článek 52 je věnován rozsahu a výkladu práv a zásad obsažených 

v Listině a první odstavec zní: „Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto 

listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při 

dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou 

nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo 

potřebě ochrany práv a svobod druhého.“ Formulace vychází z judikatury Soudního 

dvora70, kde „je jasně stanoveno, že na výkon základních práv je možné uvalit omezení, 

mimo jiné v rámci společné organizace trhu, pokud tato omezení skutečně odpovídají 

cílům obecného zájmu sledovaným Společenstvím a nepředstavují vzhledem ke 

sledovanému cíli nepřiměřené a neopodstatněné omezování ohrožující samu podstatu 

těchto práv.“ Dále je v článku 52 stanoven vztah k právům zaručeným EÚLP tak, že 

pokud jsou v Listině zakotvena práva odpovídající, jsou smysl a rozsah stejné, což ale 

nebrání tomu, aby Unie poskytovala ochranu širší. Z Vysvětlení k Listině vyplývá, že 

uvedené pravidlo je zejména limitem pro zákonodárce při stanovování omezení těchto 

práv, jelikož musí splňovat stejné normy, které jsou stanoveny v ustanoveních o 

omezení EÚLP, aniž by narušily autonomii práva Unie a Soudního Dvora EU. Zároveň 

pokud uvedená práva vyplývají z ústavních tradic členských států, stanovuje se, že 

s těmito tradicemi musí být v souladu. 

                                                            
70 Rozsudek ze dne 13. dubna 2000 ve věci C – 292/97. 
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Úroveň ochrany je vyjádřena v předposledním článku Listiny tak, že žádné 

ustanovení Listiny základních práv EU nesmí být vykládáno v rozporu se standardem 

lidskoprávní ochrany zaručeným vnitrostátním a mezinárodním právem.   

Závěrečným článkem Listiny je zákaz zneužití práv inspirovaný opět úpravou 

obsaženou v Úmluvě. Zakazuje takový výklad Listiny, na jehož základě by mohlo 

docházet k maření práv a svobod zaručených Listinou nebo k jejich omezení ve větším 

rozsahu. 

 

 

2.5 Vliv Judikatury Soudního dvora na Listinu základních práv 
EU 

 

V preambuli Listiny základních práv EU je uvedeno, že Listina potvrzuje práva, 

která vyplývají mj. z judikatury Soudního dvora Evropské unie. Je zde tedy vyjádřen 

odkaz na práva, která byla judikaturou Soudního dvora označena za obecné zásady 

Společenství. Těmto zásadám se zakotvením v ustanoveních Listiny základních práv 

EU dostalo kodifikované podoby.  

Význam Soudního dvora v otázce ochrany základních práv v Evropské unii 

vyzdvihl Ústavní soud ČR ve svém nálezu Pl. ÚS 19/08. ÚS konstatoval, že v době 

neexistence psaného právně závazného katalogu lidských práv byl právě Soudní dvůr 

tím, kdo aplikoval resp. chránil lidská práva uznaná na unijní úrovni v podobě obecných 

zásad Společenství. ÚS dále zdůraznil, že to, „jak Evropský soudní dvůr vykládá 

principy odpovídající základním právům a svobodám, nemůže zůstat bez odezvy při 

výkladu vnitrostátního práva a jeho souladu s ústavně zaručenými právy“.71 

V souvislosti s tím, že Listina základních práv EU zahrnuje práva, svobody a 

zásady pramenící z různých zdrojů včetně judikatury Soudního dvora se otevřela 

diskuze, zda Listina zakotvuje nová práva, či je možné bezvýhradně přijmout, že se 

jedná o potvrzení stávajících práv, jak je uvedeno v Preambuli. Většina se přikláněla k 

názoru, že cílem Listiny není vytvářet nová práva, nýbrž umožnit jejich správnou 

aplikaci v rámci Unie. Katalog práv Evropské unie má především učinit stávající 

                                                            
71 Nález Pl. ÚS 19/08, bod č. 197. 
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ochranu základních práv zavedenou působením Soudního dvora více konzistentní a 

srozumitelnou pro unijní občany.72 

 

 

2.6 Obsahové změny Listiny základních práv EU od jejího 

vzniku do Lisabonské smlouvy 

 

Pokud porovnáme text Listiny základních práv Evropské unie vyhlášený roku 

2000 a text přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu v roce 2007, dojdeme 

k následujícím závěrům. 

Za prvé je zajímavé, že samotný text jednotlivých článků nebyl po obsahové 

stránce téměř vůbec změněn a doposud tak odpovídá znění z Nice. Výjimku tvoří právo 

na přístup k dokumentům zakotvené v článku 42. V původním znění bylo řečeno, že 

„Každý občan a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem 

v členském státě má právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a 

Komise.“ Ve znění Listiny z roku 2007 je toto právo fakticky rozšířeno na přístup 

k dokumentům „orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič.“ 

Hlavní změny jsou zakotveny v tzv. horizontálních ustanoveních zakotvujících 

pravidla pro výklad a interpretaci Listiny. Do samotné Preambule Listiny 2007 byl 

doplněn odkaz na vysvětlení jednotlivých článků v podobě doprovodného dokumentu. 

Pátý odstavec Preambule Listiny byl doplněn takto: „Tuto listinu budou v této 

souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s náležitým zřetelem na vysvětlení 

vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto Listinu, a doplněná 

pod vedením prezídia Evropského konventu.“ Přestože samotná vysvětlení nejsou 

právně závazná, představují cenný výkladový nástroj pro ujasnění jednotlivých 

ustanovení Listiny. 

Pozornost je nutné věnovat především změnám v Hlavě VII Listiny, kde jsou 

zakotvena obecná ustanovení upravující výklad a použití Listiny. Rozšíření doznal 

článek 52 nazvaný rozsah a výklad práv a zásad, když byl doplněn o čtyři odstavce. 

Ustanovení článku 52, odstavce 4 zní: „Pokud tato listina uznává základní práva, která 

                                                            
72 UK Parliament. 2008. The treaty of Lisbon: an Impact Assessment. Volume I: Report. London: House 
of Lords, s. 92 – 93.  
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vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, musí být tato práva vykládána 

v souladu s těmito tradicemi.“ V podstatě jde o potvrzení zásady stanovené judikaturou 

Evropského soudního dvora. Společné ústavní tradice členských států za inspirační 

zdroj ochrany lidských práv v rámci Společenství označil ESD poprvé ve výše 

zmiňovaném rozsudku Internationale Handelsgesellschaft.  

Pátý odstavec zakotvuje rozdíl mezi právy a zásadami, který souvisí s jejich 

vymahatelností.  „Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna 

legislativními a exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty 

Unie a akty členských států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před 

soudem se jich lze dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto 

aktů.“ Vysvětlení k Listině vyjasňuje podstatu rozlišení tak, že subjektivní práva musí 

být respektována, zatímco zásady musí být dodržovány. Z uvedeného plyne, že zásady 

jsou svou povahou spíše stanovenými cíly, k nimž má směřovat jejich konkretizace a 

provedení v sekundárních právních předpisech EU. Formu zásad mají v rámci Listiny 

především kontroverzní sociální práva, v některých případech obsahuje článek prvky 

práva i zásady.73 Důležité je, že na základě zásad nelze podávat přímé žaloby požadující 

činnost orgánů Unie nebo členských států. 

V šestém odstavci článku 52 je stanoveno, že: „K vnitrostátním právním 

předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je stanoveno v této listině.“ 

Tato klauzule představuje „eventuální legalizaci rozdílné interpretace“ národními soudy 

především pro ty oblasti, kde EU nedisponuje odpovídajícími pravomocemi.74 

Poslední odstavec odpovídá vyjádření k vysvětlení Listiny obsaženému 

v Preambuli, když říká, že: „Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí 

k vysvětlením vypracovaným jako pomůcka pro výklad této listiny.“ Ustanovení se do 

textu Listiny dostalo v reakci na obavy členských států z extenzivního výkladu práv a 

zásad zde zakotvených. 

 

 

 

                                                            
73 Například články 23, 33, 34 Listiny základních práv EU. 
74 Syllová, Jindřiška et al. 2010. Komentář k Lisabonské smlouvě. Praha: C.H.Beck, s. 46. 



  36

2.7 Přínos Listiny základních práv EU 

 

Listina základních práv EU nejenže zakotvuje práva, jež byla již dříve 

deklarována v rámci jiných lidskoprávních dokumentů či označena Soudním dvorem 

Unie za základní zásady fungování EU, ale posouvá vývoj lidskoprávní ochrany na 

evropském kontinentě kupředu tím, že zakotvuje nová práva reagující na 

vědeckotechnologický a společenský pokrok. 

Důkazem velkého významu Listiny je fakt, že již v době její existence ve formě 

nezávazné deklarace na ni ve svých stanoviscích odkazovali generální advokáti. 

Samotný ESD se odvolání na Listinu v té době zdráhal, jelikož by tak nepřímo mohl 

zakotvit její právní účinky ještě před tím, než se stala právně závaznou. Listinu lze 

vnímat jako nástroj prezentace budoucího směřování práva Unie.75 

Listina je prvním katalogem lidských práv přijatým Evropskou unií a její přínos 

a význam spočívá ve zviditelnění práv, která je Unie odhodlána respektovat a řídit se 

jimi. Unie se tak stává mezinárodním společenstvím s vlastním hodnotovým systémem. 

Jde o zdůraznění významu základních práv začleněním mezi politiky Evropské unie. 

Důležitá je v tomto kontextu oblast použití Listiny, kde je stanoveno, že je „při 

dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále 

členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie“. Listina základních práv se 

stane referenčním kritériem pro rozhodování Soudního dvora ES, ale ve vztahu 

k členským státům se uplatní při dodržení zásady subsidiarity pouze za předpokladu, že 

budou členské státy uplatňovat unijní právo. Listina tedy může být uplatňována pouze 

v rámci pravomocí zakotvených v zakládacích smlouvách. Důležité bude praktické 

provedení Listiny základních práv v evropských právních předpisech, bez něhož by 

zůstala jen dokumentem závazným pouze pro EU samotnou a její instituce. 

Z uvedeného plyne, že se zásadně nestává referenčním kritériem pro posuzování 

ústavnosti vnitrostátních předpisů.76 

 

 

                                                            
75 Šturma, Pavel. 2005. „Jakou bude mít Charta základních práv EU povahu a účinky v případě neúspěchu 
Smlouvy o Ústavě pro Evropu?“ Právník. S. 1412 – 1413. 
76 Mlsna, Petr. 2009. Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace. In: Lisabonská 
smlouva a ústavní pořádek ČR. Eds. Aleš Gerloch a Jan Wintr. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 292 – 299. 
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2.8 Tzv. výjimky z aplikovatelnosti Listiny 

 

Dalším významným rozdílem při porovnání Listiny coby součásti neratifikované 

Smlouvy o Ústavě pro Evropu a součásti Lisabonské smlouvy je vedle jejího vyčlenění 

mimo samotný text, připojení tzv. opt – outs neboli výjimek z její aplikovatelnosti. 

Má se tím na mysli Protokol č. 30 o uplatňování Listiny základních práv 

Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království, jímž si uvedené země vymínily 

zvláštní postup při uplatňování právně závazné Listiny základních práv EU. Připojení 

k tomuto Protokolu při další revizi primárního práva si při ratifikaci Lisabonské 

smlouvy dodatečně vymínila i Česká republika. Co vedlo jednotlivé státy k vyjednání 

této výjimky a jakou povahu a relevanci tento opt-out ve skutečnosti má, bude 

předmětem navazujících podkapitol. 

V článku 1 je uvedeno, že: „1. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora 

Evropské unie ani jakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království shledat, že právní a 

správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou 

v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje. 2. 

Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IV Listiny nezakládá 

soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království, pokud tato práva 

nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království“. 

Druhý odstavec dále vysvětluje, že: „Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na 

vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, vztahuje se toto ustanovení na Polsko či 

Spojené království pouze v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady v dotyčném 

ustanovení obsažené uznávány v právních předpisech nebo zvyklostech Polska či 

Spojeného království“. 

Protokol je uvozen prohlášením smluvních stran, z něhož plyne účel 

následujících článků. Hovoří se zde o přání Polska a Spojeného království vyjasnit 

některé aspekty uplatňování Listiny a to především ve vztahu k právním předpisům a 

správním postupům těchto států a její soudní vymahatelnosti v uvedených státech. 

Je tedy otázkou, zda se reálně jedná o výjimku z aplikovatelnosti Listiny nebo 

zda jde ve skutečnosti spíše o upřesňující a vyjasňující prohlášení k použití samotné 

Listiny. Druhou rovinou je problematika odůvodněnosti takového protokolu za situace, 

kdy sama Listina zakotvuje své subsidiární použití. Závazná je Listina především pro 
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Unii jako takovou, její orgány a instituce a dále pro členské státy při provádění unijního 

práva. 

Hlava IV. s názvem Solidarita výslovně zmiňovaná v textu druhého odstavce 

prvního článku Protokolu se týká sociálních práv. Z toho je zřejmé, že Protokol reaguje 

především na obavy Velké Británie ze změny tradičního opatrného přístupu k právům v 

sociální oblasti. Důvodem ke sjednání výjimky z aplikovatelnosti Listiny byly 

především obavy z rozšiřujícího výkladu jednotlivých ustanovení aktivistickým 

Soudním dvorem.  

 

 

2.8.1 Výhrady Velké Británie k Listině základních práv EU 

 

Za původce myšlenky sjednání výjimky lze bez nadsázky označit Velkou 

Británii. V historii evropské integrace se již několikrát Británie otočila zády k novým 

projektům a vyjednala si pro sebe výjimku. Jako příklad lze uvést schengenskou 

spolupráci či společnou měnu. K právní závaznosti unijní listiny práv stejně tak jako 

k přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv se Velká Británie od 

počátku stavěla odmítavě. Po obsahové stránce je pro Spojené království zvláště citlivá 

otázka sociálních práv, po stránce formální britský systém upřednostňuje roli 

precedentů.77 

Se začleněním Listiny základních práv EU do textu ústavní smlouvy po 

zpřísnění horizontálních ustanovení upravujících působnost Listiny v členských státech 

nakonec Británie souhlasila, ovšem vlivem jiné vnitrostátní politické situace bylo 

v případě Lisabonské smlouvy vše jinak. Británie si sjednala výjimku, ke které se 

následně připojilo i Polsko. Důvodem je rozdílný způsob, jakým mělo dojít ke 

schválení. Zatímco v případě Smlouvy o Ústavě pro Evropu mělo dojít ke schválení 

občany v referendu, o Lisabonské smlouvě chtěla vláda rozhodnout bez referenda, a 

proto si určila podmínky akceptace smlouvy. Britští vyjednavači měli tuto výhradu jako 

                                                            
77 Bončková, Helena a Smekal, Hubert. 2010. „Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny 
základních práv Evropské unie.“ Současná Evropa, č. 2, 66 – 67. Dostupné na: http://ces.vse.cz/wp-
content/smekal.pdf. 
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tzv. red line, ze které nesměli ustoupit. Hlavní obavu představoval extenzivní výklad 

sociálních práv Soudním dvorem.78 

O tom, zda Protokol představuje opravdu účinný mechanismus výjimky 

z aplikovatelnosti Listiny, se mezi odbornou právnickou veřejností vedly četné diskuze. 

Většina se přiklání k názoru, že se ve skutečnosti o výjimku v pravém slova smyslu 

nejedná79, že jde spíše o vysvětlení, doplnění či zpřesnění formulací obsažených 

v samotné Listině základních práv, že jde tedy spíše o interpretační protokol. 

Přesto lze konstatovat, že výhrady Velké Británie mají svůj racionální podklad, 

když svůj postoj odůvodňují obavami z rozšiřujícího výkladu práv a zásad obsažených 

v Listině základních práv EU. Každá smlouva byla doposud orgány Unie i Evropským 

soudním dvorem vykládána extenzivně.  

Nastíněný problém má dvě roviny. První rovinu představuje samotná 

odůvodněnost obav o extenzivní výklad Listiny, druhou rovinu představuje zvolený 

způsob řešení, tedy vyjednání výjimky ve formě Protokolu. Samotné znění Protokolu 

spíše opakuje a zpřesňuje použití Listiny základních práv EU vůči Velké Británii a 

Polsku, o vyloučení aplikace Listiny jako celku zde není ani zmínka. Ve skutečnosti 

zůstane Protokol pravděpodobně jen bezzubým prohlášením, jelikož Soudnímu dvoru 

nadále přísluší judikovat, že došlo k porušení obecných právních zásad.  

Britská sněmovna lordů zpracovala rozsáhlou analýzu Lisabonské smlouvy, kde 

taktéž dospívá k závěru, že Protokol nepředstavuje výjimku z Listiny. Protokol je 

prezentován jako nástroj, jenž napomůže interpretaci článků Listiny. Zvolený termín 

„opt-out“, tedy výjimka, je pokládán za nepřesné označení neodpovídající povaze 

Protokolu. Sama britská vláda se k Protokolu vyjádřila v tom smyslu, že jde o 

interpretační vodítko objasňující vliv Listiny základních práv Unie. Hlavní nedostatky 

vyjednané „výjimky“ jsou spatřovány v nejasně vyjádřeném cíli umožňujícím různý 

výklad a znamenajícím nedostatek právní jistoty. Z tohoto důvodu je těžké předvídat, 

jaké právní účinky může Protokol vyvolat. Pravděpodobně by žádné hmotněprávní 

účinky mít neměl a měl by být jen potvrzením článku 51 Listiny. Výklad Protokolu 

bude záležitostí soudů a nelze předpovědět, jak k němu budou přistupovat. Sněmovna 

lordů ve své analýze dospívá k názoru, že Evropský soudní dvůr bude ve svých 

                                                            
78 Tamtéž, s. 67 – 68. 
79 K tomu blíže viz: Open Europe. 2008. A guide to the constitutional treaty. Second Edition. London: 
Open Europe, s. 16 - 17. Dostupné na: http://www.openeurope.org.uk./research/ guide.pdf. 
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rozhodnutích odkazovat na práva zakotvená v Listině a na jejich původ s odkazem na 

obecné principy evropského práva a bude tak na tomto základě dále rozvíjet doktrínu 

základních práv. Z toho plyne, že Protokol bude odrazovat Evropský soudní dvůr od 

toho, aby postavil svou argumentaci čistě na ustanoveních Listiny. Britské soudy budou 

na druhé straně čelit problému, jak se případně vypořádat s judikaturou ESD 

interpretující evropské právo výhradně na základě článků Listiny základních práv Unie. 

Analýza britské „výjimky“ z Listiny základních práv shrnuje, že Listina platí i ve Velké 

Británii a Protokol může mít vliv pouze na její interpretaci.80  

V každém případě je samotná snaha o vyjednání takové výjimky důkazem, že 

státy neprahnou po dalším prohlubování integrace, nadále jsou odhodlány hájit svá 

historicky citlivá témata a v blízké budoucnosti se Unie pravděpodobně nepřiblíží 

federalistickým představám.  

 

 

2.8.2 Postoj Polska k Listině základních práv EU 
 

Již k aktu o podmínkách přistoupení „desítky“ nových států k EU roku 2004 

připojila Polská republika Prohlášení o veřejné mravnosti, které zní: „Vláda Polské 

republiky má za to, že nic ve Smlouvě o Evropské unii, smlouvách o založení 

Evropských společenství ani ve smlouvách je měnících nebo doplňujících nebrání 

polskému státu upravovat otázky mravního významu a otázky týkající se ochrany 

lidského života“.  

Na summitu 2007 polská vláda vyjádřila své odhodlání připojit se k výjimce 

vyjednané Velkou Británií. Výhrady Polska k Listině základních práv lze shrnout do tří 

okruhů. První okruh představuje otázka morálky, rodinného práva a zákazu 

diskriminace na základě sexuální orientace. Druhý okruh reprezentují sociální práva a 

konečně ve třetím okruhu jde o problematiku majetkových práv v souvislosti 

s německými žádostmi o odškodnění.81 

                                                            
80 UK Parliament. 2008. The treaty of Lisbon: an Impact Assessment. Volume I: Report. London: House 
of Lords, s. 102 – 105.  
Dostupné na: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeucom/62/62.pdf. 
81 Bončková, Helena a Smekal, Hubert. 2010. „Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny 
základních práv Evropské unie.“ Současná Evropa, č. 2, 68 – 71. Dostupné na: http://ces.vse.cz/wp-
content/smekal.pdf. 



  41

Vyjednání výjimky z aplikovatelnosti Listiny se stalo silně politickým tématem. 

Úmysl polské vlády připojit se k výjimce byl podporován katolickými kruhy a polským 

ombudsmanem. Naopak velkou vlnu nevole vyvolal u odborné právnické veřejnosti, 

odborových svazů a opoziční strany Občanská platforma. Přestože tato strana skutečně 

ve volbách zvítězila, neměla potřebnou parlamentní většinu, aby mohla bez podpory 

opozice ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Vláda tak byla nucena podepsat Lisabonskou 

smlouvu včetně sjednané výjimky. Polská právnická obec dospívá ve svých odborných 

pojednáních ke stejnému závěru jako britská, když zdůrazňuje interpretační charakter 

Protokolu.82 

Spíše než obavami z extenzivního výkladu sociálních práv byla polská výjimka 

vedena snahou zabránit změně v definici rodiny a v přístupu k homosexuálním 

svazkům. Uvedené je ovlivněno tradičně velmi silným postavením katolické církve 

v Polsku.83 

 

 

2.8.3 Vyjednání přistoupení k výjimce z aplikovatelnosti Listiny 

Českou republikou 

 

Suverénně nejkontroverznějším způsobem si možnost přistoupení k výjimce 

z aplikovatelnosti Listiny obsažené v Protokolu č. 30 sjednala Česká republika. 

Prezident Václav Klaus se postavil do čela nejvýraznějších kritiků Listiny základních 

práv potažmo celé Lisabonské smlouvy. 

V odpovědi Ústavnímu soudu ohledně Lisabonské smlouvy se k Listině vyjádřil 

v tom smyslu, že ji považuje za zbytečný dokument za situace, kdy členské státy mají 

vlastní propracovanější katalogy lidských práv. Za dostatečnou považuje prezident 

ochranu lidských práv poskytovanou Evropskou úmluvou a jejím mechanismem soudní 

                                                            
82 Bončková, Helena a Smekal, Hubert. 2010. „Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny 
základních práv Evropské unie.“ Současná Evropa, č. 2, 70 – 71. Dostupné na: http://ces.vse.cz/wp-
content/smekal.pdf. 
83 Pouze 6% Poláků se deklaruje ateisty, nevěřícími či nerozhodnými. Církev, a to zejména římsko-
katolická má velký vliv jak v politice, kultuře, tak každodenním životě. K římsko-katolickému 
náboženství se hlásí 89% Poláků, tj. 33,7 mil. osob. K pravoslaví náleží kolem půl milionu osob, k 
některému z protestantských vyznání kolem 150 tisíc lidí. 
(http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/polsko/) 
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kontroly. Listina práv EU by měla smysl pouze za situace, že by se Unie cítila být 

federálním státem, protože pak by byla mezinárodním právem sama zavázána.84 

Velmi schizofrenní ve svých názorech se musela jevit Česká republika, když 

ještě na ústavodárném Konventu, který se scházel od února 2002 do července 2003, 

vystupovala na podporu posílení ochrany lidských práv na unijní úrovni. Vládní 

zástupce Jan Kohout vystoupil na plenární schůzi s proslovem, kde navrhoval pro 

Listinu prominentnější místo v připravované Ústavě pro Evropu a schvaloval i 

maximalistickou variantu počítající vedle Listiny s přistoupením Unie k Úmluvě o 

lidských právech Rady Evropy. Ani v době, kdy si Velká Británie a Polsko v rámci 

vyjednávání o Lisabonské smlouvě prosadily Protokol č. 30, se Česká republika k této 

iniciativě nepřipojila a spokojila se s právně nezávazným Prohlášením k Listině 

základních práv Evropské unie.85 

V tomto Prohlášení je zdůrazněno, že: 1. Ustanovení Listiny jsou určena 

orgánům a institucím EU v souladu se zásadou subsidiarity a rozdělením funkcí mezi 

Unii a členské státy, ustanovení jsou určena členským státům, pokud provádějí právo 

Unie, nikoli když provádějí vnitrostátní právo. 2. Nerozšiřuje se oblast uplatňování 

práva Unie a nezakládají se žádné nové pravomoci EU, ani se nezužuje oblast 

uplatňování vnitrostátního práva. 3. Práva a zásady Listiny musí být vykládány 

v souladu s ústavními zvyklostmi členských států. 4. Žádné ustanovení Listiny nesmí 

být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod 

zaručených právem Unie, mezinárodními smlouvami a ústavami členských států.  

Uvedené Prohlášení v podstatě jen opakuje zásady a oblast použití Listiny. Až 

při závěrečné fázi ratifikačního procesu se prezident Klaus rozhodl podmínit svůj 

podpis sjednáním výjimky z Listiny základních práv EU. Nedbal při tom ani na dva 

nálezy Ústavního soudu, jež neshledaly rozpor Ústavy ČR s Lisabonskou smlouvou. 

Stejně tak nedbal prezident faktu, že Lisabonská smlouva již prošla ratifikačním 

procesem v Parlamentu ČR.  

Důvodem byly obavy, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost otevře 

prostor k opětovné diskuzi o platnosti dekretů prezidenta Beneše. Obavy pramenily 

                                                            
84 Klaus, Václav. 2009. Prezident republiky k Lisabonské smlouvě. Praha: Euromedia, s. 11. 
85 Bončková, Helena a Smekal, Hubert. 2010. „Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny 
základních práv Evropské unie.“ Současná Evropa, č. 2, 71 – 72. Dostupné na: http://ces.vse.cz/wp-
content/smekal.pdf. 
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z předpokladu, že s nabytím právní závaznosti Listiny základních práv EU nastane 

situace, kdy by případné vlastnické spory přezkoumával Evropský soudní dvůr a ten by 

mohl vyjádřit k dekretům jiné stanovisko, než jaké učinil Evropský soud pro lidská 

práva ve Štrasburku, který jejich platnost potvrdil.  

O tom, zda byly prezidentovy obavy oprávněné a zda by v praxi mohlo dojít 

k retroaktivnímu působení Listiny, se vedly mnohé diskuze. Většina odborníků však 

považovala prezidentův požadavek za nesmyslné znovuotevření citlivého tématu 

Benešových dekretů.86 

Listina základních práv Evropské unie neobsahuje žádné konkrétní ustanovení, 

na jehož základě by bylo možné dovozovat snahu o popření právních vztahů 

vyplynuvších z dekretů prezidenta Edvarda Beneše, jež se týkaly poválečné obnovy 

Československa ve vztahu k majetkovým právům německého obyvatelstva. Kritici 

Lisabonské smlouvy nikdy neuvedli, na základě jakých konkrétních ustanovení 

dovozují, že by mohlo dojít k ovlivnění těchto právních vztahů. Proto se velmi obtížně 

vede konkrétní polemika nad jednotlivými ustanoveními.87 

Jen těžko si lze představit situaci, že by právní úprava obsažená v Lisabonské 

smlouvě mohla působit nazpět, mít retroaktivní účinky a zpochybnit tak poválečné 

uspořádání česko-německých vztahů.  

Právo Evropských společenství považuje nepřípustnost retroaktivity za základní 

zásadu, což je potvrzeno nejenom judikaturou, ale i doktrínou.88 

Česká republika zdržovala celý proces ratifikace Lisabonské smlouvy a 

pravděpodobně to bylo také důvodem, proč členské státy, znaveny dlouhým 

vyjednáváním, s českou výjimkou překvapivě rychle a bez smlouvání souhlasily. Tzv. 

český opt-out má ale svá specifika. Především má právně nižší formu, jelikož jde o 

dohodu hlav států a vlád spočívající v možnosti připojení se k Protokolu č. 30, a to 

s příští přístupovou smlouvou.89 

                                                            
86 Europeum. 2009. Jak číst Klausův požadavek. Praha: Europeum. Dostupné na: 
http://www.europeum.org/index.php/cz/politika-a-instituce-eu/75-analyzy-lanky-komentae/1312-jak-cist-
klausuv-pozadavek. 
87 Mlsna, Petr. 2009. Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace. In: Lisabonská 
smlouva a ústavní pořádek ČR. Eds. Aleš Gerloch a Jan Wintr. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 304. 
88 Tamtéž. 
89 Bončková, Helena a Smekal, Hubert. 2010. „Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny 
základních práv Evropské unie.“ Současná Evropa, č. 2, s. 73. Dostupné na: http://ces.vse.cz/wp-
content/smekal.pdf. 
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Fakt, že i v českém právním prostředí je výjimka považována za interpretační 

zásadu s omezeným dopadem, není třeba zvláště zdůrazňovat. Samostatnou otázkou ale 

zůstává, zda opravdu dojde k realizaci vyjednané výjimky.  

Zajímavá je politická situace dnes, tedy po dvou letech od vyjednávání výjimky. 

Senát je v současnosti ovládán sociálně demokratickou většinou90, a proto vyzval vládu, 

aby výjimku neprosazovala. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg na situaci reagoval 

tak, že bychom získaly špatnou reputaci u zahraničních partnerů, pokud bychom po 

dosažení možnosti přistoupení k výjimce tuto variantu sami svrhli. Podle předsedy 

Senátu Milana Štěcha naopak uplynulé dva roky platnosti Lisabonské smlouvy 

prokázaly, že obavy prezidenta byly zbytečné a výjimka je bezpředmětná.91  

Z uvedeného plyne, že dosud není jasné, zda vyjednaná výjimka pro Českou 

republiku opravdu vstoupí v platnost. S jejím schválením by musely souhlasit obě 

komory Parlamentu. Ať tak či onak, nastalou situaci lze při vzpomínce na zdržování 

ratifikačního procesu Českou republikou označit přinejmenším za úsměvnou. Bez 

ohledu na politickou reputaci se jeví jako racionálnější řešení výjimku nadále 

neprosazovat. Vášně vyvolané kolem znovuotevření otázky Benešových dekretů 

postrádaly racionální základ a není důvod trvat na výjimce, která ani ve skutečnosti 

žádnou výjimkou není. Svou povahou je interpretačním prohlášením a České republice 

nemá reálně co kladného přinést.  

Původně mělo být hlasování o české výjimce z Lisabonské smlouvy spojeno 

s hlasováním o vstupu Chorvatska do EU. Česká vláda si vyžádala názor právní služby 

Unie, která se vyjádřila tak, že rozhodování o těchto dvou záležitostech nelze spojit 

v jedno z důvodu jiného právního základu. V případě Protokolu je jím čl. 48 Smlouvy o 

EU, u přístupové smlouvy se jedná o článek 49 SEU. Vláda se vyjádřila, že bude 

stanovisko respektovat a o každé záležitosti bude hlasováno zvlášť.92 

                                                            
90 ČSSD a KSČM podpořily Protokol s výhradami, jelikož se obávaly oslabení sociálních práv 
zakotvených v Listině. Podporu Lisabonské smlouvě bez výjimek vyjádřila Strana zelených či bývalý 
prezident Václav Havel. (Bončková, Helena a Smekal, Hubert. 2010. „Fragmentace společných hodnot? 
Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie.“ Současná Evropa, č. 2, s. 73. Dostupné na: 
http://ces.vse.cz/wp-content/smekal.pdf.) 
91 Rovenský, Jan. 2011. „Klausova Výjimka z Lisabonské smlouvy nemá v senátu šanci.“ Právo, 25. 10. 
2011. Dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/ 248422-klausova-vyjimka-z-lisabonske-smlouvy-
nema-v-senatu-sanci.html. 
92 K tomu blíže viz: „O vstupu Chorvatska do EU a výjimce budou různá hlasování.“  25. 10. 2011. 
Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/140800-o-vstupu-chorvatska-do-eu-a-vyjimce-
budou-ruzna-hlasovani/.; Vařeková, Václava. 2011. „ČR bude o výjimce z Lisabonské smlouvy a o 
Chorvatsku hlasovat zvlášť.“ Český rozhlas, 25. 10. 2011. Dostupné na: 
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Přístupová smlouva Evropské unie s Chorvatskem byla následně českou vládou 

schválena 7. prosince 2011, záhy na to 9. prosince Chorvatsko slavnostně v Bruselu 

podepsalo smlouvu o vstupu do Evropské unie. Pokud se pro vstup do EU vyjádří 

Chorvaté v referendu, které má proběhnout v lednu 2012,  a dojde k ratifikaci všemi 

členskými státy, stane se tato balkánská země 1. července 2013 osmadvacátým 

členským státem Evropské unie.93 Kdy proběhne hlasování o české „výjimce“ prozatím 

není jasné. 

 

 

3. Přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod 

 

V historii úvah o ochraně lidských práv v EU se od počátku objevovaly dvě 

koncepce. První představovala vznik samostatného unijního katalogu lidských práv a 

svobod, druhá koncepce spočívala v přistoupení Unie jako celku k Úmluvě o ochraně 

lidských práv Rady Evropy.  

Dá se říci, že téma přistoupení Společenství k Úmluvě patří v dějinách evropské 

integrace k „evergreenům“. Připomeňme Rezoluci Evropského parlamentu „O 

přistoupení ES k Evropské úmluvě o lidských právech“ z roku 1979, Memorandum 

Komise „O návrhu na přistoupení ES k Úmluvě“ či žádost Rady z roku 1994 

adresovanou ESD o vypracování posudku ohledně slučitelnosti přistoupení Společenství 

k Úmluvě.94  

V březnu roku 1996 vyhlásil ESD posudek č. 2/94 o „Přistoupení Společenství 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod“. Posudek vyjádřil k přistoupení 

k Úmluvě negativní stanovisko s tím, že Společenství při současném stavu práva ES 

nedisponuje pravomocí přistoupit k Úmluvě. ESD judikoval, k jakým změnám režimu 

Společenství v oblasti ochrany lidských práv by muselo dojít, aby bylo případné 

                                                                                                                                                                              
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/cr-bude-o-vyjimce-z-lisabonske-smlouvy-a-o-
chorvatsku-hlasovat-zvlast--967113. 
93 Evropská unie. 2011. Dalším členem EU bude Chorvatsko, dnes podepsalo přístupovou smlouvu. 9. 12. 
2011. Dostupné na: http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/clanek/dalsim-clenem-eu-bude-chorvatsko-
dnes-podepsalo-pristupovou-smlouvu-009413. 
94 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 40 - 41. 
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přistoupení možné. Zaprvé by byla nutná změna zřizovacích smluv ES. Soud 

konstatuje, že „žádné ustanovení Smlouvy obecně neuděluje orgánům Společenství 

pravomoc přijímat pravidla v oblasti lidských práv nebo uzavírat mezinárodní úmluvy 

v této oblasti.“ Podstatou je zásada svěřených pravomocí. Pouze v jejich rámci může 

Společenství jednat a to jak v rámci vnitřní činnosti, tak v rámci mezinárodní činnosti 

Společenství. Významným závěrem vyplývajícím z posudku je výslovné prohlášení 

Soudu, že: „dodržování lidských práv představuje podmínku pro legalitu aktů 

Společenství.“ Zároveň Soud uvedl, že „přistoupení k Úmluvě by mělo za následek 

zásadní změnu současného režimu Společenství v oblasti ochrany lidských práv 

v rozsahu, v němž by začlenilo Společenství do odlišné mezinárodní institucionální 

soustavy a všechna ustanovení právního rádu Společenství.“95 

Rada ve své žádosti o posudek identifikuje problematické body případného 

přistoupení Společenství k Úmluvě. Jednou z takových oblastí je otázka participace 

Společenství na kontrolních mechanismech Úmluvy tak, aby byla zajištěna účast 

v činnosti Soudu pro lidská práva a ve Výboru ministrů. Rada předkládá tyto možnosti 

řešení: „nepřítomnost soudce Společenství, jmenování stálého soudce se stejným 

postavením jako ostatní soudci, jmenování soudce se zvláštním postavením, jehož 

hlasovací právo by bylo omezeno na věci týkající se práva Společenství. Tento soudce 

by nemohl být současně členem Soudního dvora. S účastí Společenství ve Výboru 

ministrů se nepočítalo.“ Rada předjímá nutnost změn Úmluvy a jejích protokolů, jelikož 

ty byly otevřeny k přistoupení pouze pro členské státy Rady Evropy. Společenství jako 

takové se nehodlalo stát členem Rady Evropy, ale pouze smluvní stranou Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod.96 

Hlavními argumenty zastánců přistoupení jsou následující. Dojde k 

formalizovanému postavení Úmluvy v právním řádu Společenství, posílí se práva 

jednotlivce zajištěním průhlednosti jednání Společenství na poli lidských práv, zvýší se 

právní jistota a důvěra občanů v ochranu jejich základních práv, jelikož komunitární 

právní akty z oblasti lidských práv a jejich aplikace budou přezkoumatelné nezávislou 

soudní institucí stojící mimo komunitární systém. Sjednotí se dvojí výklad termínů a 

                                                            
95 Evropský soudní dvůr. 1996. Posudek Soudního dvora č. 2/94 o přistoupení Společenství k Úmluvě o 
ochraně lidských práv a základních svobod, 28. 3. 1996. Dostupné na: http://curia.europa.eu/arrets/TRA-
DOC-CS-AVIS-C-0002-1994-200407019-05_00.html. 
96 Tamtéž. 
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interpretace pojmosloví na poli lidských práv, právní řád Společenství získá svůj 

občanský rozměr, posílí se demokratická legitimita Unie, zajistí se ucelený rozvoj 

ochrany lidských práv na evropském kontinentě.97 

Odpůrci argumentují obavami z ohrožení autonomie komunitárního právního 

řádu vycházející z podřízení soudního orgánu supranacionálních organizací soudu jiné 

mezinárodní organizace, přetížením Evropského soudu pro lidská práva, nevyjasněným 

poměrem Úmluvy a Listiny základních práv EU apod.98 

 

 

3.1 Právní zakotvení možnosti přistoupení EU k Úmluvě 

 

Znovu se otázkou přistoupení k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod a začleněním Listiny základních práv EU do zakládacích smluv Unie zabýval 

Laekenský summit. Po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu nalezneme výsledek 

zvoleného řešení v Lisabonské smlouvě.  

Smlouva o Evropské unii v článku 6 odstavci druhém stanoví, že: „Unie 

přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Přistoupení 

k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami.“  

Z pohledu Rady Evropy byla možnost přistoupení EU zakotvena sedmnáctým 

článkem Protokolu č. 14 k Úmluvě, jenž vstoupil v platnost v červnu 2010. Posledním 

ratifikujícím státem bylo Rusko, které jako jediné dokončilo ratifikační proces až v roce 

2010.  

Ačkoliv byla velmi patrná nutnost rychlých reforem Evropského soudu pro 

lidská práva, Ruská federace blokovala jejich přijetí, aby se tak pomstila za rozhodnutí 

ESLP. Soud je neustále pod velkým politickým tlakem a je podrobován kritice z mnoha 

stran.99 

 

 

                                                            
97 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 163 - 165. 
98 Tamtéž.  
99 Scheu, Harald Christian. 2011. Perspektivy EU v oblasti lidských práv po vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost. Příspěvek přednesený na mezinárodní konferenci Česko-saské vysokoškolské iniciativy, 
Oberwiesenthal 26. března 2011. 
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3.2 Působení Rady Evropy v lidskoprávní oblasti 

 

Pro Radu Evropy bylo posilování ochrany lidských práv na evropském 

kontinentě od počátku prvořadým úkolem. Uvedená mezivládní organizace sídlí ve 

Štrasburku, byla založena roku 1949 a dnes sdružuje k ochraně lidských práv 47 

evropských zemí. 

5. května 1949 byl v Londýně podepsán Statut Rady Evropy100, v němž článek 1 

vymezil cíl Rady Evropy jako: „dosažení větší jednoty mezi jejími členy za účelem 

ochrany uskutečňování ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím, a 

usnadňování jejich hospodářského a společenského rozvoje.“ Cíl má být „naplňován 

prostřednictvím orgánů Rady jednáním o otázkách společného zájmu a dohodami a 

společnými opatřeními ve věcech hospodářských, sociálních, kulturních, vědeckých, 

právních a správních a cestou dodržování a další realizace lidských práv a základních 

svobod.“ Účast v Radě Evropy neovlivňuje závazky vyplývající z členství 

v mezinárodních organizacích a otázky národní obrany nejsou předmětem činnosti 

Rady. 

Nepopiratelný celoevropský přínos k ochraně lidských práv spočívá 

v úmluvách101 přijatých na půdě Rady Evropy. Nejdůležitějšími dokumenty jsou 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, Evropská sociální 

charta z roku 1961 a Revidovaná sociální charta přijatá 1996, dále Evropská úmluva o 

zabránění mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení či trestání vypracovaná 

roku 1987, Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, jenž vstoupila v platnost 

roku 1998 a další. Z poslední doby můžeme například jmenovat Úmluvu o předcházení 

terorismu,  Úmluvu o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním či 

Úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, jenž byla otevřena 

k podpisu členským státům Rady v květnu 2011. 

 

 

                                                            
100 Rada Evropy. 1949. Statut Rady Evropy. 5. 5. 1949. Dostupné na: 
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=001&CL=ENG. 
101 Seznam všech Úmluv a Protokolů v platném znění přijatých v rámci RE je dostupný na adrese: 
www.conventions.coe.int. 
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3.3 Organizace a fungování Rady Evropy 

 

Orgány Rady Evropy jsou Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, Kongres 

místních a územních orgánů Evropy, Sekretariát, Evropský soud pro lidská práva, 

Komisař pro lidská práva. 

Výbor ministrů je rozhodovacím orgánem složeným z ministrů zahraničních věcí 

členských států nebo z jejich stálých diplomatických představitelů ve Štrasburku. Výbor 

ministrů jedná jménem RE, schvaluje rozpočet102 a program aktivit. V neposlední řadě 

Výbor dohlíží nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.103  

Parlamentní shromáždění je poradním orgánem RE, členové jsou jmenováni 

národními parlamenty jednotlivých členských států. V historii evropského kontinentu 

bylo prvním parlamentním shromážděním. Podpořilo spolupráci zemí západní, střední a 

východní Evropy vytvořením statutu zvláštního hosta, čímž bylo umožněno 

parlamentním delegacím z nových pluralitních demokracií nečlenských států účastnit se 

plenárních zasedání a schůzí výborů. Tento krok posílil demokratizační proces a 

usnadnil dalším zemím vstup do Rady Evropy.104  

Kongres místních a územních orgánů Evropy je fórum evropských regionů a 

obcí, kde volení zástupci diskutují společné problémy a vyměňují si své zkušenosti. 

Snahou je zejména posílit demokracii a zlepšit služby na místní a regionální úrovni. 

Mezi nejdůležitější témata patří otázky místní samosprávy, rozvoje venkova, ochrany 

životního prostředí, vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví. 

Nejvyšším úředníkem Rady Evropy je generální tajemník105 volený 

Parlamentním shromážděním na pětileté funkční období. Je zodpovědný za strategické 

plánování a řízení pracovního programu Rady, má na starost dennodenní management 

organizace. Spolu se svým zástupcem, náměstkem generálního tajemníka a stálým 

personálem tvoří Sekretariát RE. 

                                                            
102 V roce 2011 hospodaří Rada Evropy s rozpočtem ve výši 217.000.000 €. 
103 K tomu blíže viz: Rada Evropy 2011. (http://www.coe.int/). 
104 Prouzová, Anna. 2004. Evropský soud pro lidská práva. Organizace, pravomoci, řízení. Praha: Linde, 
s. 9 - 10. 
105 Generálním tajemníkem Rady Evropy je Thorbjørn Jagland, bývalý norský premiér a ministr 
zahraničí. 
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Komisař pro lidská práva106 je nezávislým orgánem odpovědným za podporu 

vzdělávání, poznání a respekt k lidským právům v členských státech RE. Komisař není 

soudní institucí, o svém působení předkládá každoroční zprávy a může vydávat 

doporučení, stanoviska a zprávy. 

Zcela zásadní význam pro ochranu lidských práv na evropském kontinentě má 

nezávislá soudní instituce Rady Evropy, kterou je Evropský soud pro lidská práva. 

Jedná se o stálý soudní orgán sídlící ve Štrasburku, jehož úkolem je zaručovat 

Evropanům ochranu práv zakotvených v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Jednotlivec, skupina osob, nevládní organizace nebo stát může před Soudem 

žalovat členský stát RE pro porušení práv či svobod zaručených Úmluvou. 

Konečně v rámci Rady Evropy funguje tzv. Konference nevládních organizací, 

jenž zahrnuje více než 400 mezinárodních  nevládních organizací. Nevládní organizace 

jsou důležitým pojítkem mezi vysokou politikou a veřejností, jejichž zásluhou je do RE 

přinášen hlas občanské společnosti. Rada při své činnosti těží ze zkušeností a expertíz 

vypracovaných nevládními organizacemi.107 

 

 

3.4 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod a její 

ochranný mechanismus 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je stěžejním 

lidskoprávním dokumentem Rady Evropy. Úmluva je produktem z období krátce po 

druhé světové válce, kdy otázka mezinárodní ochrany lidských práv přitahovala velkou 

pozornost. Tato práva byla popřena zvěrstvy národního socialismu a garance jejich 

ochrany na národní úrovni se ukázala zcela neadekvátní.108  

Úmluva byla podepsána 4. listopadu 1950 v Římě, v platnost vstoupila roku 

1953 a do dnešního dne byla doplněna čtrnácti Protokoly. V Preambuli  je odkazováno 

na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN a je zde uveden cíl Rady Evropy 

spočívající v ochraně a dalším rozvoji lidských práv a základních svobod. Základní 
                                                            
106 Současným Komisařem pro lidská práva je od roku 2006 švédský diplomat Thomas Hammarberg, jeho 
předchůdcem byl první komisař pan Almaro Gil – Nobles. 
107 K tomu blíže viz: Rada Evropy 2011. (http://www.coe.int/). 
108 Dijk van, Peter  et al, eds. 2006. Theory and Practise of the European Convention on Human Rights. 
Fourth Edition. Antwerpen: Intersentia, s. 3 - 4. 
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svobody jsou podle Preambule základem spravedlnosti a míru ve světě a budou nejlépe 

zachovávány účinnou politickou demokracií na straně jedné a společným pojetím a 

dodržováním lidských práv na straně druhé. 

Mechanismus Úmluvy má opravdu panevropský dosah. Signatáři Úmluvy musí 

být současně členy Rady Evropy. Právě podpis Evropské úmluvy a její ratifikace je 

jednou z podmínek přistoupení k Radě Evropy. Všechny členské státy Evropské unie 

jsou zároveň členy Rady Evropy. Systém ochrany lidských práv založený Úmluvou je 

nejstarším regionálním mechanismem ochrany lidských práv v Evropě. Díky tomu, že je 

tento systém neustále doplňován novými instrumenty a obohacován soudní praxí, jde 

zároveň o nejpropracovanější regionální lidskoprávní soustavu současnosti.109 

Zakotvením možnosti přistoupením Evropské unie jako celku k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod byla narušena koncepce založená na nutnosti být 

současně členem Rady Evropy.  

 

 

3.4.1 Struktura Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod 

 

Struktura Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod je následující. Jednotlivá 

ustanovení jsou obsažena v 59 článcích a rozdělena do tří hlav, další jsou obsahem 

připojených Protokolů. První hlavu tvoří základní práva jako právo na život, právo na 

svobodu a osobní bezpečnost, právo na respektování soukromého a rodinného života, 

právo uzavřít sňatek a právo na účinný právní prostředek nápravy. Zakazuje se mučení, 

otroctví a nucené práce a diskriminace. Rovněž jsou zde zakotvena procesní práva na 

spravedlivé řízení a zásada uložení trestu jen na základě zákona. Svobodami 

zakotvenými v první hlavě jsou svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 

svoboda projevu a svoboda shromažďování a sdružování. Následuje derogační klauzule 

obsažená v článku 15, kde je stanoveno, že: „V případě války nebo jiného ohrožení 

státní existence může každá Vysoká smluvní strana přijmout opatření směřující 

k odstoupení od závazků stanovených v této Úmluvě v rozsahu přísně vyžadovaném 

                                                            
109 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 109 - 110. 
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naléhavostí situace,..“, v druhém odstavci jsou vyjmenována práva, na nichž je třeba 

trvat i za uvedených okolností a nesmí dojít k jejich porušení. Třetí odstavec doplňuje 

povinnost informovat o nastalé situaci Generálního tajemníka Rady. Hlavu první 

uzavírají tři články týkající se omezení práv vyplývajících z Úmluvy. 

Druhá hlava Úmluvy je věnována Evropskému soudu pro lidská práva. Zde je 

zakotvena organizace Soudu, jeho pravomoci a úprava řízení před Soudem. Hlava třetí 

obsahuje závěrečná ustanovení. K Úmluvě bylo dodnes připojeno 14 Protokolů 

obsahujících další lidskoprávní ustanovení a zdokonalujících kontrolní mechanismus, ne 

všechny Protokoly vstoupily v platnost. 

 

 

3.4.2 Působnost Úmluvy ochraně lidských práv a základních 

svobod 

 

Působnost Úmluvy je vyjádřena především v jejím prvním článku, kde je 

stanoveno, že: „Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich 

jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy“. 

Územní působnost Úmluvy (ratione loci) se vztahuje na území státu, kde stát 

vykonává svou jurisdikci, s výjimkami v podobě mezinárodních diplomatických, 

konzulárních a jiných imunit. Převládá zde teritoriální princip nad personálním. 

Zároveň se v určitých případech působnost Úmluvy vztahuje i na území mimo hranice 

států, příkladem je územní výsost na lodích, letadlech, kosmických objektech.110  

Působnost osobní (ratione personae) je založena na principu ochrany práv 

každého jednotlivce nacházejícího se na území smluvní strany a podléhající její 

jurisdikci bez ohledu na jeho postavení, národnost či státní příslušnost. Adresáty norem 

jsou tudíž jak občané coby příslušníci signatářských států, tak cizinci, uprchlíci a osoby 

bez státní příslušnosti. Obecně je třeba zdůraznit, že práva zakotvená v Úmluvě jsou 

určena jednotlivcům, státům z nich plynou pouze povinnosti. Pokud se týká osob 

právnických, dovodil Štrasburský soud pro lidská práva, že jejich působnost je na rozdíl 

                                                            
110 Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta UK, s. 17. 
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od fyzických osob omezená. Kritérium je dáno povahou konkrétního oprávnění 

zakotveného v Úmluvě.111  

Ratione temporis, tedy působnost časová je ovládána pravidlem, že se Úmluva 

aplikuje na případy, jež vznikly až po vstupu Úmluvy v platnost pro ten konkrétní stát. 

Ovšem existuje výjimka z tohoto pravidla v případě tzv. trvajícího porušení, které 

začalo již před vstupem Úmluvy v platnost pro daný stát a které nadále trvá. Úmluva je 

smluvním nástrojem sjednaným na dobu neurčitou, signatáři se zavazují k dodržování 

závazků plynoucích z Úmluvy minimálně na dobu pěti let. Až po uplynutí této doby by 

bylo možné Úmluvu vypovědět, a to po předchozím ohlášení vypovězení generálnímu 

tajemníkovi v minimálně šestiměsíčním předstihu.112 (Černá 2009: 18, Šišková 2008: 

115). 

Konečně věcná působnost (ratione materiae) je vymezena ochranou lidských 

obsaženou v jednotlivých ustanoveních Úmluvy a Protokolů v závislosti na jejich 

ratifikaci jednotlivými státy. 

 

 

3.4.3 Ochranný mechanismus Úmluvy 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a svobod přijatá v rámci Rady Evropy je 

tradičně vysoce ceněna pro svůj tzv. „ochranný mechanismus“ spočívající v nezávislé 

soudní instituci, která bdí nad dodržováním práv a svobod zakotvených v Úmluvě. 

Pokud členský stát Rady Evropy shledá, že došlo k porušení ustanovení Úmluvy 

nebo jejích Protokolů, může podat k Evropskému soudu pro lidská práva tzv. mezistátní 

stížnost. Tato pravomoc je zakotvena v hlavě druhé, článku 33 Úmluvy. Cítí-li se 

jednotlivec, nevládní organizace nebo skupina osob být dotčena na svých právech 

zaručených Úmluvou, má právo podat stížnost k Evropskému soudu na základě článku 

34 Úmluvy.  

Následuje posuzování přijatelnosti stížnosti. Prvním předpokladem je vyčerpání 

všech vnitrostátních opravných prostředků a podání stížnosti v šestiměsíční lhůtě od 

                                                            
111 Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované vydání. 
Praha: Linde, s. 113 - 115. 
112 K tomu blíže viz: Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta 
UK, s. 18.; Šišková, Naděžda. 2008. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 2. rozšířené a aktualizované 
vydání. Praha: Linde, s. 115. 



  54

konečného vnitrostátního rozhodnutí. Musí být splněny další náležitosti stížnosti, jenž 

nesmí být anonymní a již projednávána jinou mezinárodní nebo smírčí instancí. Stížnost 

nesmí být podle článku 35 neslučitelná s Úmluvou nebo jejími Protokoly, zjevně 

neopodstatněná nebo zneužívající právo na stížnost.  

V případě, že je stížnost přijata, soud zjišťuje skutkový stav věci, projedná 

případ se zástupci stran a pokusí o smírné urovnání. Dosáhnou-li strany smírného 

urovnání, je toto rozhodnutí předáno Výboru ministrů, jenž dohlíží na plnění podmínek 

smírného urovnání dle článku 39 Úmluvy. 

Zasedání Soudu jsou zásadně veřejná a veřejnost má přístup k dokumentům, 

pokud Soud z důvodu výjimečných okolností nerozhodne jinak. Pokud Soud shledá, že 

došlo k porušení Úmluvy nebo jejích Protokolů, má právo přiznat poškozené straně 

spravedlivé zadostiučinění v peněžité formě.  

Rozsudky Soudu jsou závazné a musí být odůvodněny. Smluvní strany se 

v článku 47 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod zavázaly, že se budou 

řídit konečnými rozsudky ve všech sporech, v nichž jsou stranami. Na výkon rozsudků 

dohlíží Výbor ministrů.  

Na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva byla členskými státy 

přijata mnohá opatření. Například lze uvést, že Rakousko změnilo ustanovení trestního 

řádu týkající se zacházení s hospitalizovanými vězni. Belgie pozměnila právní předpisy 

o tuláctví a novelizovala občanský zákoník v tom smyslu, aby byla přiznána stejná 

práva manželským i nemanželským dětem. Francie přijala zákon o odposlouchávání 

telefonních hovorů. Řecko novelizovalo úpravu týkající se vyšetřovací vazby. Ve 

Švédsku byl pozměněn zákon o povinném vyučování náboženství a Spojené království 

zakázalo fyzické tresty ve státních školách.113 Takových změn vnitrostátních předpisů 

vyvolaných rozsudkem ESLP by samozřejmě bylo možné najít desítky. 

 

 

                                                            
113 Rada Evropy. 2001. Rada Evropy a ochrana lidských práv. Praha: Informační centrum pro lidská 
práva, s. 9. Dostupné na: http://www.humanrights.coe.int/ prothr/pdfs/ProtHR_CZ.pdf. 
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3.5 Evropský soud pro lidská práva 

 

Z počátku byl Soud součástí tripartitní struktury spolu s Komisí a Výborem 

ministrů. Úmluva od počátku předvídala vznik Soudu, Komise a orgánu, jenž bude 

dohlížet výkon rozsudků. Evropská komise pro lidská práva posuzovala přijatelnost 

stížností, zjišťovala fakta případu, přispívala ke smírnému narovnání sporu a 

formulovala, zda došlo či nikoli k porušení Úmluvy a jejích Protokolů. Soud vydával 

konečné rozsudky a Výbor ministrů přijímal rozhodnutí ve věcech nespadajících do 

kompetence Soudu a dohlížel výkon rozhodnutí. 114  

Úmluva již v původním znění přiznala jednotlivci mezinárodněprávní 

subjektivitu zavedením práva na stížnost. Zároveň byl ustaven první judiciální orgán 

v oblasti ochrany lidských práv představovaný Evropským soudem pro lidská práva 

sídlícím ve Štrasburku. Zásadním přínosem byla především možnost vydat závazný a 

konečný rozsudek. Systém ochrany lidských práv na půdě Rady Evropy byl na svou 

dobu převratný.115 

Pokud se týká současné organizace Soudu, (jež byla modifikována jak 

Protokolem č. 11, tak Protokolem č. 14) počet soudců se rovná počtu smluvních stran 

Úmluvy o lidských právech a základních svobodách. V článku 21 je uvedeno, že soudci 

zasedají u Soudu jako soukromé osoby, čímž má být stanovena jejich nestrannost a 

nezávislost. Soudci jsou voleni Parlamentním shromážděním na 9 let, bez možnosti 

znovuzvolení. K projednání případů zasedají v různých složeních, a to jako samosoudci, 

v tříčlenných výborech, v senátech po sedmi a ve velkém senátu složeném ze sedmnácti 

soudců. Soudci musí působit svou morální autoritou a musí být uznávanými odborníky, 

podléhají neslučitelnosti funkcí. 

S přijetím postkomunistických států116 do Rady Evropy se v devadesátých letech 

stal systém neudržitelný vzhledem ke skokovému nárůstu počtu stížností. Doba jejich 

vyřízení se prodlužovala na neúnosně dlouho, a proto se ukázalo nezbytné systém 

reformovat. 
                                                            
114 Prouzová, Anna. 2004. Evropský soud pro lidská práva. Organizace, pravomoci, řízení. Praha: Linde, 
s. 17 - 18. 
115 Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta UK, s. 34 – 35. 
116 V roce 1990 přistoupilo Maďarsko, 1991 Polsko, 1992 Bulharsko, 1993 Estonsko, Litva, Slovinsko, 
Česká republika, Slovensko a Rumunsko, 1994 Andorra, 1995 Lotyšsko, Albánie, Moldavsko, 
Makedonie, Ukrajina, 1996 Rusko, Chorvatsko. Další země následovaly až po reformě ve formě 
Protokolu č. 11. 
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3.5.1 Protokol č. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod 

 

Řešení přetíženosti Soudu měl přinést Protokol č. 11, který vstoupil v platnost 1. 

listopadu 1998. Přinesl institucionální přestavbu, kdy nový stálý Soud nahradil 

Evropskou komisi pro lidská práva a Evropský soud pro lidská práva. Byla vypuštěna 

role Výboru ministrů v proceduře individuálních stížností, ale zachovala se jeho role 

dohlížitele nad výkonem rozsudků Soudu. Systém prošel racionalizací. Právo na 

individuální stížnost je od té doby automatické a jurisdikce stálého Soudu je závazná 

pro všechny smluvní státy.117  

Reforma přijatá Protokolem č. 11 se bohužel ukázala jako nedostatečná 

vzhledem k situaci. Od roku 1998 vrostl počet podání z 18.164 na 34.546 v roce 2002 a 

v roce 2003 již bylo před Soudem zhruba 65.000 stížností. Od roku 1998 se počet více 

než ztrojnásobil. Problém tohoto přílišného zatížení Soudu spočívá především ve dvou 

fenoménech. Prvním z nich je početnost nepřijatelných stížností. Druhým je bezpočet 

opakujících se případů vyvolaných tzv. „pilotním rozsudkem“ ve věci. Pro představu 

v roce 2003 bylo zhruba 17.270 stížností shledáno nepřijatelnými nebo vyškrtnuto ze 

seznamu případů a „jen“ 753 případů bylo přijatelných. Celkem vynesl v roce 2003 

Soud 703 rozsudků a více než 60% z nich se týkalo opakujících se případů. Výsledkem 

tohoto masivního nárůstu individuálních žádostí je vážné ohrožení efektivity tohoto 

systému a důvěryhodnosti Soudu.118  

 

 

3.5.2 Protokol č. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod 

 

Na vzniklou situaci musel Soud reagovat, proto byl „za účelem dlouhodobého 

zachování a zlepšení účinnosti kontrolního systému, zejména ve světle pokračujícího 

nárůstu pracovní zátěže Evropského soudu pro lidská práva a Výboru ministrů“ přijat 

                                                            
117 Dijk van, Peter  et al, eds. 2006. Theory and Practise of the European Convention on Human Rights. 
Fourth Edition. Antwerpen: Intersentia, s. 36. 
118 Tamtéž, s. 36 - 37. 
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Protokol č. 14. Takto je účel Protokolu specifikován v jeho Preambuli. Protokol byl 

otevřen k podpisu členským státům v květnu 2004, v platnost vstoupil v červnu 2010.  

Protokol přináší určité organizační změny, jež by měly přispět k zefektivnění 

procesů u Soudu. Pravděpodobně nejdiskutovanější novinkou je ustanovení odstavce 3 

písmene b článku 35 Úmluvy, kde se za účelem zvýšení filtrační funkce Soudu stanoví, 

že: „Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost…, pokud se domnívá, 

že stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu, ledaže dodržování lidských práv zaručených 

v Úmluvě a v jejích Protokolech vyžaduje přezkoumání odůvodněnosti stížnosti, 

přičemž z tohoto důvodu nemůže být odmítnut žádný případ, který nebyl řádně 

posouzen vnitrostátním soudem.“  

Účel ustanovení je veden snahou o snížení zátěže Soudu a soustředění se na 

skutečně závažná porušení lidských práv. Klíčový bude výklad neurčitého pojmu 

„podstatné újmy“, pro jejíž posouzení bude Soud zřejmě nucen zjišťovat majetkové 

poměry stěžovatele.119 V centru pozornosti je obava, aby opatření přijatá za účelem 

zvýšení rychlosti řízení a účinné filtrace případů nebyla ve svém důsledku na újmu 

právu na přístup k Evropskému soudu pro lidská práva. 

Z pohledu ochrany lidských práv v Evropské unii, je zásadním přínosem změna 

článku 59 Úmluvy, kde je stanoveno, že: „Evropská unie může přistoupit k této 

Úmluvě.“ Tímto ustanovením byla na úrovni Rady Evropy zakotvena možnost 

přistoupení Evropské unie jako celku k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod.  

Zda Protokol č. 14 ve skutečnosti vyřeší nejpalčivější problém ESLP spočívající 

v jeho přetíženosti se teprve ukáže, dostupné statistiky tomu prozatím příliš 

nenasvědčují120. Problematičnost přetížení spočívá především v prodlužování doby 

rozhodnutí stížnosti od jejího podání. Jako paradox se z tohoto pohledu jeví situace, kdy 

právě porušení práva na spravedlivý proces a práva na vydání rozhodnutí v přiměřené 

době v řízení před vnitrostátním soudem jsou nejčastější důvody stížností jednotlivců 

namítajících porušení práv zaručených Úmluvou.  

                                                            
119 Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta UK, s. 56 – 57. 
120 Evropský soud pro lidská práva každoročně zveřejňuje výsledky svého působení spolu se statistickými 
údaji. Ze statistik vyplývá počet nových stížností, počet nepřijatelných, počet případů čekajících na 
rozhodnutí. Lze se seznámit s údaji o počtu případů z každé smluvní strany, jaké právo je nejčastěji 
namítáno jako porušené v každé zemi a další údaje. 
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ESLP si stanovil několik kategorií naléhavosti případů, do kterých třídí stížnosti 

podle jejich závažnosti a naléhavosti. Přesto i případy zařazené do první kategorie tzv. 

urgentních případů čekají na své vyřízení kolem dvou let, stížnosti v dalších kategoriích 

ještě déle. Uvedená doba „čekání“ na rozhodnutí ESLP představuje jistě sama o sobě 

porušení práva na přiměřenou délku soudního procesu, ovšem v dané situaci již 

neexistuje žádná instance, u níž by bylo možné žádat nápravu. S fenoménem 

přetíženosti Soudu bude proto nutné se nadále vyrovnávat, aby se nesnižovala důvěra 

v účinnost kontrolního mechanismu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. 

 

 

3.6 Současná situace vyjednávání přistoupení EU k Úmluvě 

 

7. července 2010 bylo ve Štrasburku zahájeno oficiální jednání o přistoupení 

Evropské Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod mezi generálním 

tajemníkem Rady Evropy Thorbjørn Jaglandem a místopředsedkyní Evropské komise 

Viviane Redingovou.  

Unie by se přistoupením k Úmluvě měla stát 48. smluvní stranou postavenou na 

roveň členským státům Rady Evropy. U ESLP by měla mít svého vlastního soudce. 

Vyjednavači z Komise a odborníci z Řídícího výboru pro lidská práva připravují na 

pravidelných schůzkách dohodu o přistoupení mezi 47 smluvními stranami EÚLP a EU.  

Dohoda musí být uzavřena na základě jednomyslného rozhodnutí Rady EU a musí s ní 

souhlasit Evropský parlament. Dohoda o přistoupení musí být ratifikována všemi 47 

smluvními stranami RE včetně členských států Unie. Jagland a Redingová se shodli na 

záměru co nejvíce urychlit přistoupení, aby mohli Evropané co nejdříve těžit 

z ucelenější ochrany práv. 121  

Pro účely vyjednávání přistoupení vytvořil Řídící výbor pro lidská práva Rady 

Evropy neformální pracovní skupinu CDDH-UE složenou ze sedmi expertů z členských 

států EU, ze sedmi expertů z ostatních smluvních stran Úmluvy a jednoho zástupce 

Komise.  Paralelně vedle štrasburské skupiny probíhá v Bruselu projednávání vnitřních 

                                                            
121 Evropská komise. 2010. EK a Rada Evropy zahájily společná jednání o přistoupení EU k úmluvě o 
lidských právech. 7. 7. 2010. Dostupné na: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/ 
press/press_releases/10_906_cs.htm. 
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unijních pravidel, jež by měla provádět některá ustanovení dohody o přistoupení EU 

k Úmluvě a nastavit fungování dvou zvláštních mechanismů, které mají být v této 

souvislosti vytvořeny. Jde na jedné straně o tzv. mechanismus spolužalovaných 

k zajištění toho, aby entita coby původce aktu napadeného před ESLP měla možnost 

obhajoby s plnými procesními právy. Cílem druhého mechanismu je ochrana pravomocí 

Soudního dvoru EU spočívající v možnosti posouzení platnosti unijního aktu dříve, než 

se jím bude meritorně zabývat ESLP ve Štrasburku.122  

Přínos přistoupení EU k Úmluvě spočívá především ve zvýšení soudní ochrany 

základních práv v Evropě a v komplexním zastřešení ochrany lidských práv. Nad rámec 

kontroly dodržování lidských práv Soudním dvorem bude Unie nadále podléhat vnější 

kontrole ESLP. Za akty institucí Unie bude před ESLP odpovídat přímo Unie, nikoli 

pouze její členské státy jako dosud, což je významným přínosem ve vztahu k části 

pravomocí členských států, které byly na Evropskou unii přeneseny.123  

 

 

3.7 Vztah Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora 

Evropské unie po přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod 

 

Shrneme-li dosavadní tendenci judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve 

vztahu k právu ES/EU, sledujeme, že Soud se cítí být z formálního hlediska nepříslušný 

zkoumat soulad práva vydaného orgány EU s Evropskou úmluvou, dokud Unie jako 

taková není smluvní stranou Úmluvy. ESLP klade důraz na odpovědnost členských 

států Unie za své vnitrostátní právo bez ohledu na to, zda bylo přijato na základě 

vnitrostátní či unijní iniciativy. Pojetí vychází z premisy, že stát se nemůže zprostit 

závazků vyplývajících z Úmluvy přenesením pravomocí na mezinárodní nebo 

nadnárodní organizaci. Zároveň ESLP uznal že, standard ochrany lidských práv v rámci 

EU je srovnatelný se standardem Úmluvy, a proto se rozhodl omezit se prozatím při 

                                                            
122 Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 2011. Přístup Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod. 12. 4 2011. Dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/vnejsi_vztahy_eu/pristup_evropske_unie_k_
umluve_o_ochrane.html. 
123 Tamtéž. 
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svém zkoumání na posouzení, zda ochrana poskytnutá danému právu není „zjevně 

nedostatečná“. Z uvedeného plyne, že štrasburský soud tímto projevil důvěru soudu 

lucemburskému v oblasti ochrany lidských práv, ale ponechal si určitou pravomoc 

posouzení pro případ zjevného selhání ochranných mechanismů základních práv 

v rámci Unie.124  

Z pohledu judikatury Soudního dvora Evropské unie představuje Úmluva 

materiální pramen práva. Formálním pramenem práva se stane okamžikem přistoupení 

EU k Úmluvě. Mezi materiálními prameny má ovšem Úmluva privilegované postavení, 

jelikož má pro ochranu lidských práv v EU obrovský význam. Především ESD ve své 

judikatuře velmi často odkazoval na ustanovení Úmluvy a jeho výklad byl většinou 

totožný s výkladem ESLP. Přesto k určitým divergencím docházelo. Právě přistoupení 

EU k Úmluvě by mělo napříště zamezit vzniku divergentní judikatury, jelikož ESLP by 

tak byl oficiálně pověřen přezkoumáváním unijních právních aktů z pohledu souladu 

s Úmluvou. V oblasti ochrany lidských práv by touto změnou měl štrasburský soud 

získat „poslední slovo“.125 Právě pravomoc přezkoumávat právní akty EU by měla 

přispět k odstraňování demokratického deficitu, který je Unii tak často vyčítán a s nímž 

se snaží bojovat posilováním úlohy Evropského parlamentu a dalšími prostředky. 

Zároveň by měla napomoci ke zvýšení důvěry unijních občanů v legislativní činnost 

supranacionálních institucí Unie.  

Již samotnou závazností Listiny základních práv by mělo být zaručeno, že 

právní akty Unie budou vznikat v souladu s ochranou lidských práv. Přezkoumávání 

právních aktů Unie Evropským soudem pro lidská práva by proto v praxi nemělo být 

časté. Jelikož při porovnání šíře práv, jež jsou chráněna Úmluvou a Listinou, dojdeme 

k jednoznačnému závěru, že v případě Úmluvy se jedná o minimální standard ochrany 

v celoevropském regionu, zatímco Listina je moderním katalogem lidských práv jdoucí 

nad rámec Úmluvy a zahrnující více kategorií chráněných práv. Pokud tedy právní akt 

EU bude v souladu s Listinou, neměl by být shledán jeho rozpor s Úmluvou. Důležitou 

roli v tomto ohledu bude hrát právní výklad lucemburského a štrasburského soudu. 

Až praxe ukáže, nakolik se daří uvést do souladu judikaturu štrasburského a 

lucemburského soudu v oblasti ochrany lidských práv tak, aby ve svém důsledku 

nevznikaly dva různé standardy ochrany lidských práv na evropském kontinentě. Je 
                                                            
124 Černá, Dagmar. 2009. Standard lidských práv v Evropě. Praha: Právnická fakulta UK, s. 139.  
125 Tamtéž, s. 140 – 141. 
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důležité, aby novinkami, jež zavádí Lisabonská smlouva do oblasti unijní ochrany 

lidských práv v podobě právně závazné Listiny základních práv EU a možnosti 

přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv, bylo ve skutečnosti dosaženo 

hlavního cíle uvedené změny právní úpravy. Tím je zajištění vysokého standardu 

ochrany lidských práv v Evropě podpořeného účinným mechanismem kontroly a 

vynucování v případě jejich porušení.  
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Závěr 

 

Přínos Lisabonské smlouvy do oblasti ochrany lidských práv je nesporně 

významný a jako takový by měl být hodnocen pozitivně. Hlavními změnami jsou 

zakotvení právní závaznosti Listiny základních práv EU a možnosti přistoupení 

Evropské unie jako celku k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod Rady 

Evropy. 

Trvalo několik desetiletí, než se Evropská unie začal intenzivně ochranou 

lidských práv zabývat a rozšířila své působení mimo ekonomickou sféru. Členské státy 

se dlouho obávaly ztráty významné části své suverenity v situaci, kdy by ochrana 

lidských práv byla zakotvena na unijní úrovni. Práva a svobody svých občanů státy 

zakotvily v národních předpisech nejvyšší právní síly a z pozice své suverenity chtěly 

být samy dohlížiteli nad jejich ochranou a vynucováním v případě porušení. K myšlence 

společného unijního katalogu lidských práv, jenž měl zakotvit mnohá moderní práva, se 

stavěly zdrženlivě. Státy se obávaly šíře práv a svobod, která by překračovala rámec 

obsažený v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v jejich vlastních 

ústavních dokumentech. Jedním z velmi citlivých témat byla tradičně oblast sociálních 

práv. 

 O to, aby existoval unijní rozměr lidských práv, se zasadil především Evropský 

soudní dvůr, když svými judikáty rozvinul doktrínu základních práv, na nichž Unie 

musí spočívat a jež je třeba dodržovat bez rozdílu. Velkou úlohu v uvedeném působení 

Soudního dvora EU sehrála Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, na 

niž Soud ve svých rozhodnutích často odkazoval. 

Významnou roli ve zvyšování důležitosti tématu ochrany lidských práv 

v Evropské unii sehrály také Evropský parlament a Evropská komise. Oba tyto orgány 

podpořily myšlenku budoucího katalogu lidských práv Unie. Ve snaze přiblížit se 

občanům členských států a zvýšit tak svou legitimitu se zasazovaly o právně závazné 

zakotvení lidských práv na půdě EU. 

Lisabonskou smlouvou se Listina základních práv EU stala právně závazným a 

tedy vynutitelným dokumentem. Její přínos Listiny lze spatřovat v mnoha ohledech. Za 

prvé se nepopiratelně jedná o nejmodernější kodex lidských práv na evropském 

kontinentu, jenž zahrnuje vedle „klasických“ práv a svobod práva nová reagující na 
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vývoj společnosti a vědeckotechnologický pokrok. Za další tak Unie dala jasně najevo, 

na jakých principech spočívá. Vyjádřila své odhodlání zajistit ochraně lidských práv 

přední místo mezi unijními politikami a zakotvila vysoký standard ochrany lidských 

práv. 

V obavě před širokým záběrem Listiny a před extenzivním výkladem 

jednotlivých ustanovení Listiny aktivistickým Soudním dvorem, si některé státy 

vyjednaly tzv. výjimku z její aplikovatelnosti. Práce dokazuje, že se ve skutečnosti o 

výjimku v pravém slova smyslu nejedná a že jde spíše o interpretační protokol převážně 

opakující zásady obsažené v tzv. horizontálních ustanoveních samotné Listiny 

základních práv EU. Katalog lidských práv EU byl bohužel nesprávně interpretován 

některými politiky členských států, kteří v populistické snaze zalíbit se vlastním 

občanům, použily Listinu unijních práv k politickému boji. Nad tím nelze než vyjádřit 

politování, jelikož si jen těžko představíme výsostnější téma, které by si zasloužilo 

pravdivou faktickou argumentaci. Účinná ochrana lidských práv a svobod by měla být 

sjednocujícím tématem napříč politickým spektrem, bohužel opak je pravdou.  

Přestože Evropa jako taková je ve spoustě lidskoprávních aspektů vzorem 

zbytku světa, nelze přehlédnout, že k porušování lidských práv stále dochází. Navíc se 

nelze spokojit s dnes již překonanými kodexy lidských práv. Žijeme ve světě, ve kterém 

se neustále objevují nové hrozby, před kterými je nutné společnost chránit a na něž musí 

právní úprava pružně reagovat zakotvením odpovídající ochrany. 

Druhou novinkou, již do oblasti ochrany lidských práv zavádí Lisabonská 

smlouva, je možnost přistoupení Evropské unie jako celku k Úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod Rady Evropy. Tento dokument hrál „prim“ především v době, 

kdy Unie vlastní katalog práv neměla. Úmluva je vysoce ceněným dokumentem na poli 

lidských práv, jejíž přínos spočívá především v účinném mechanismu ochrany. 

V případě porušení práv vyplývajících z Úmluvy se může jednotlivec domáhat svých 

práv podáním stížnosti k nezávislé soudní instanci, Evropskému soudu pro lidská práva 

ve Štrasburku. Pokud Soud dojde k závěru, že k namítanému porušení práv opravdu 

došlo, může stěžovateli přiznat přiměřené zadostiučinění v penězích a evropské státy 

coby smluvní strany Úmluvy jsou tímto rozsudkem vázány. 

Možnost přistoupení Unie jako celku k Úmluvě si vyžádala revizi primárního 

práva EU a novelizaci Evropské úmluvy. V současné době probíhají intenzivní jednání 
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mezi zástupci Unie a Rady Evropy. Až dojde k samotnému přistoupení, stane se Unie 

48. smluvní stranou Úmluvy po boku 47 evropských států. Uvedenou změnou by 

nastala situace, kdy by Evropský soud pro lidská práva mohl přezkoumávat právní akty 

Unie z pohledu souladu s Úmluvou. 

Přistoupení k Úmluvě má podporu supranacionálních institucí – Evropského 

parlamentu a Komise, které v této novince vidí další upevnění a posílení svého 

postavení. Jednotlivec se totiž bude moci dovolat svých práv zaručených Úmluvou 

v případě, že se bude cítit na svých právech dotčen činností orgánů Unie. Unijní orgány 

tak zvýší legitimitu svého fungování a doufají ve zvýšení důvěry unijních občanů 

v legislativní činnost Unie. 

Zda v praxi přistoupením k Úmluvě opravdu dojde k posílení ochrany práv 

unijních občanů je spornou otázkou. Důležité je zamyslet se nad současnou situací 

Evropského soudu pro lidská práva. ESLP se již od devadesátých let potýká 

s problémem obrovského nárůstu stížností. Proběhlo několik reformních kroků ve snaze 

snížit jeho přetížení a zefektivnit systém. Přes dílčí úspěchy musíme konstatovat, že 

problém stále není vyřešen, množství stížností se neustále zvyšuje a ruku v ruce se 

prodlužuje doba konečného rozhodnutí případu na dva a více let. 

Ve svém důsledku uvedené přetížení ESLP vede k dalším negativním jevům. 

Především se snižuje důvěra lidí, že se u této soudní instance mohou dovolat účinné 

nápravy porušení práv. Je tedy otázkou, na kolik bude pro unijní občany přínosem 

možnost podat stížnost k ESLP pro porušení práva Úmluvy vyplývající z právního aktu 

Unie, pokud o jejich stížnosti bude rozhodnuto až za několik let. Pokud by měla 

uvedená možnost znamenat další výrazné zatížení ESLP, pak ji v celkovém kontextu 

snahy o efektivní systém evropské ochrany lidských práv nelze uvítat. 

V každém případě nelze upřít cennou snahu o provázání lidskoprávních 

evropských systémů. Standard ochrany lidských práv by jistě měl být jednotný pro 

všechny Evropany. Praxe ukáže, nakolik se podaří sladit judikaturu lucemburského a 

štrasburského soudu, aby nevznikaly paralelně dva standardy ochrany lidských práv, 

což by bylo v rozporu s původním záměrem. 

Shrneme-li, v čem spočívá hlavní přínos Lisabonské smlouvy v lidskoprávní 

oblasti, jde jednoznačně o posílení ochrany práv jednotlivců právní závazností 

uceleného moderního katalogu lidských práv v podobě Listiny základních práv EU. 
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Unie vyslala jasný signál o vysoké důležitosti tématu ochrany lidských práv a zároveň 

vyjádřila odhodlání odstranit dvojkolejnost evropské ochrany lidských práv. 
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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je prokázat, jaké změny přináší Lisabonská smlouva do 

oblasti ochrany lidských práv v EU. Autorka se zaměří na dvě stěžejní oblasti:  

 

1, Listinu základních práv EU, která se ratifikací Lisabonské smlouvy stala 

právně závazným a tedy vynutitelným dokumentem. Autorka nastíní, jak se agenda 

ochrany lidských práv postupně stala důležitým unijním tématem, a co předcházelo 

tomu, že má dnes Unie vlastní katalog práv. Rozebrána bude systematika Listiny a 

důvody, proč si státy jako Velká Británie, Polsko a následně i Česká Republika 

vyjednaly výjimku z její aplikovatelnosti. 

2, Možnost přistoupení EU jako celku k Evropské úmluvě o lidských právech 

a základních svobodách z roku 1950, významnému lidskoprávnímu dokumentu Rady 

Evropy. Pokud by opravdu k takovému kroku došlo, stala by se Unie 48. smluvní 

stranou Úmluvy vedle 47 členských států Rady Evropy a vyvstává v této souvislosti 

otázka, jaký by byl napříště vztah ESD a Štrasburského soudu pro lidská práva. 

 

Klíčová slova: Evropská unie, Lisabonská smlouva, Listina základních práv EU, 

Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách. 
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Abstract 

 

Contribution of the Lisbon Treaty to the protection of human 

rights in the European Union 

 

The aim of this thesis is to analyze the changes brought by the Lisbon Treaty to 

the protection of human rights in the European Union. The author focuses on two key 

areas: 

 

1, The Charter of Fundamental Rights has become legally binding and thus 

enforceable document by the ratification of the Lisbon Treaty. The author outlines how 

the agenda of the protection of human rights has grown to become the Union's major 

theme, and what preceded it, the Union now has its own catalog of rights. The author 

describes the systematics of the Charter and the reasons why countries like Great 

Britain, Poland and the Czech Republic consequently negotiated an exception to its 

applicability. 

2, The possibility of accession of the EU as a whole to the European 

Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, a significant human 

rights document of Council of Europe. If indeed such a step was taken, it would become 

the Union's 48th Party to the Convention in addition to 47 member states of the Council 

of Europe and in this context the question arises, what would be the future relationship 

of the ECJ and the Court of Human Rights. 

 

Keywords: European Union, Lisbon Treaty, the Charter of Fundamental Rights, 

European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. 

  

 

 




