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Úvod

Právo na účinnou soudní ochranu je považováno za jedno ze základních práv ve 

společnosti založené na vládě práva,1 a proto bývá zakotveno v ústavách a listinách zá-

kladních práv všech demokratických států, stejně jako v mezinárodních dokumentech. 

Součástí této účinné soudní ochrany je i ochrana před nezákonnými právními ak-

ty. Každý vyspělý právní systém musí disponovat kontrolními mechanismy pro 

přezkum legality opatření přijímaných jeho zákonodárnými i výkonnými orgány.2 Neji-

nak je tomu v Evropské unii. Existuje několik způsobů, kterými lze přímo či nepřímo 

napadnout legalitu právních norem EU (žaloba na neplatnost,3 předběžná otázka,4 ná-

mitka protiprávnosti,5 žaloba na náhradu škody6), ale klíčovou roli mezi nimi hraje 

žaloba na neplatnost podle článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie7 (dále 

„SFEU“). 

S právem na účinnou soudní ochranou je neoddělitelně spojeno právo na přístup 

k soudu.8 Efektivita soudní ochrany přímo úměrně závisí na snadnosti, s jakou se jí jed-

notlivec může domoci.

Účinná soudní ochrana jednotlivců proti právním aktům, které bezprostředně po-

rušují jejich práva, je obecnou právní zásadou EU vyplývající z ústavních tradic 

společných členským státům.9 Soudní dvůr poprvé stvrdil toto právo ve svém rozsudku 

ze dne 15. května 1986 ve věci Johnston10 a poté opakovaně zdůraznil v několika svých 

rozsudcích.11 Toto právo bylo rovněž zakotveno v článcích 6 a 13 Evropské úmluvy na 

                                               
1 ARNULL Anthony. The European Union and its Court of Justice. 1st edition. Oxford: Oxford Universi-
ty Press,1999, s. 31. ISBN 0-19-825898-4.
2 CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Gráinne. EU law: texts, cases and materials. 4th edition. Oxford : Oxford 
University Press, 2008. s. 502. ISBN 978-0-19-927389-8.
3 Čl. 263 SFEU (ex čl. 230 SES).
4 Čl. 267 SFEU (ex čl. 234 SES).
5 Čl. 277 SFEU (ex čl. 241 SES).
6 Čl. 268 SFEU (ex čl. 235 SES) a čl. 340 SFEU (ex čl. 288 SES).
7

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Úř. věstník 2010/C 83/01
8 DELANEY, Erin F. Right to an Effective Remedy: Judicial Protection and European Citizenship. The 
Federal Trust for Education and Research : Online Paper [online]. Srpen 2004, 17/04. s. 3-7. [cit. 2011-
06-15]. Dostupný z WWW: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=580783>.; viz též roz-
sudek Evropského soudu pro lidská práva z 21. 2. 1975 Golder v.  Spojené království č. 4451/70, bod 34.
9 Rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores v. Rada [2002] ECR I-
6677, body 38 a 39.
10 Rozsudek SD z 15. 5. 1986 ve věci 222/84 Johnston v. RUC [1986] ECR 1651, body 17 a 18.
11 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339; rozsudek SD z 15. 10. 1987 ve věci 222/86 UNECTEF v. Heylens [1987] ECR 4097, body 14-
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ochranu lidských práv a základních svobod a také v článku 47 Listiny základních práv 

Evropské unie, vyhlášené dne 7. prosince 2000 v Nice.12 Článek 6/1 Smlouvy o Evrop-

ské unii13 (dále „SEU“) uznává právní závaznost Listiny. 

V právně nezávazném Vysvětlení k čl. 47 Listiny však bylo zdůrazněno, že za-

hrnutím této judikatury do Listiny není sledována změna systému soudního přezkumu 

stanoveného Smlouvami a zejména pravidel přípustnosti přímých žalob k Soudnímu 

dvoru Evropské unie.14 Jinými slovy je zde řečeno, že jednotlivec se této efektivní 

soudní ochrany nemůže domáhat před Soudním dvorem (resp. Tribunálem) neomezeně 

jen na základě Listiny, ale pouze v mezích pravidel pro přístup k Soudnímu dvoru EU 

stanovených ve Smlouvě o fungování Evropské unie, které však podle mého názoru 

takovou účinnou soudní ochranu jednotlivce, jakou zdůrazňuje Listina, nezaručují. Tato 

explicitní omezující pravidla týkající se přístupu jednotlivce k Soudu jsou totiž navíc 

doplněna značně restriktivní judikaturou Soudního dvora, jak o tom bude pojednáno 

dále.

Hlavním předmětem této práce je prozkoumat podmínky aktivní legitimace, kte-

ré musí fyzická či právnická osoba splnit, aby mohla napadnout žalobou na neplatnost 

právní akt EU na základě čl. 263 SFEU (ex čl. 230 SES). Vzhledem k tomu, že žaloba 

na neplatnost představuje klíčový prvek soudní ochrany jednotlivců proti právním ak-

tům, které bezprostředně porušují jejich práva, je nezbytné, aby podmínky, které 

jednotlivec musí splnit při jejím podání, byly dostatečně široce a jasně formulovány, a 

právní ochrana jednotlivce tak byla dostatečně účinná. Tato práce si klade za cíl zjistit, 

zda tomu tak je, zejména s ohledem na změnu znění tohoto článku tzv. Lisabonskou 

smlouvou, platnou od 1. prosince 2009. Důraz bude kladen na judikaturu Soudního dvo-

ra EU a její vývoj, neboť při výkladu těchto podmínek hraje naprosto zásadní roli. 

Práce je rozdělena na šest kapitol. V první kapitole bude pro lepší uvedení do 

zkoumané problematiky stručně pojednáno o žalobě na neplatnost jako takové. Druhá 

kapitola vymezí pojem „aktivní legitimace“ a odliší privilegované, poloprivilegované a 

neprivilegované žalobce. Třetí kapitola se bude zabývat definicí fyzických a právnic-

                                                                                                                                         
16; rozsudek SD z 3. 12. 1992 ve věci C-97/91 Borelli v. Komise [1992] ECR I-6313, bod 14; rozsudek 
SD z 27. 11. 2001 ve věci C-424/99 Komise v. Rakousko [2001] ECR I-9285, bod 45; rozsudek SD z 28. 
3. 2000 ve věci C-7/98 Krombach v. Bamberski [2000] ECR I-1935, bod 26; rozsudek SD z 11. 1. 2001 
ve věci C-1/99 Kofisa Italia v. Ministero delle Finanze [2001] ECR I-207, bod 46.
12 Listina základních práv Evropské unie, Úř. věstník 2010/C 83/02.
13 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii (SEU), Úř. věstník 2010/C 83/01.
14 Úplné znění Vysvětlení k Listině základních práv Evropské unie, Úř. věstník 2007/C 303/02.
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kých osob pro účely žaloby na neplatnost. Čtvrtá kapitola se podrobně zaměří na pod-

mínky aktivní legitimace fyzických a právnických osoby při podání žaloby na ne-

neplatnost, zejména na kontroverzní požadavky bezprostředního a osobního dotčení a 

nevyjasněný pojem „právní akt s obecnou působností.“ Pátá kapitola rozebere požada-

vek „právního zájmu“ na podání žaloby a zrušení napadeného aktu. Práci uzavře šestá 

kapitola analýzou důvodů, které Soudní dvůr EU vedou k restriktivnímu výkladu pod-

mínek aktivní legitimace, a toho, zda takový výklad umožňuje účinný přezkum právních 

aktů EU.

Tato diplomová práce vychází se stavu právní úpravy a judikatury k 31. 7. 2011.
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1. Žaloba na neplatnost podle článku 263 SFEU

Žaloba na neplatnost podle čl. 263 SFEU (ex čl. 230 SES) představuje pro orgá-

ny EU, členské státy, fyzické a právnické osoby prostředek ochrany proti nezákonným 

právně závazným aktům orgánů, institucí a jiných subjektů EU, jestliže splní podmínky 

přípustnosti této žaloby. Podle čl. 256 SFEU (ex čl. 225 SES) je pro žaloby na neplat-

nost dána příslušnost Tribunálu, nejsou-li v působnosti některého specializovaného 

soudu nebo nejsou-li vyhrazeny Statutem Soudnímu dvoru.15

Z čl. 263 SFEU je zřejmé, že akt EU může být úspěšně napadnut žalobou na ne-

platnost, jsou-li splněny následující podmínky: 1) napadnutelný právní akt; 2) pasivní 

legitimace žalovaného; 3) aktivní legitimace žalobce; 4) důvod neplatnosti podle čl. 263

SFEU; 5) dodržení lhůty k podání žaloby. Je-li žaloba na neplatnost opodstatněná, 

Soudní dvůr EU (tj. Soudní dvůr či Tribunál) prohlásí napadený akt za neplatný od po-

čátku.16 Neplatnost se může týkat jak celého aktu, tak pouze jeho části, jestliže je 

oddělitelná, aniž by se tím změnila podstata aktu.17 Zároveň může Soudní dvůr EU z 

důvodu právní jistoty dočasně zachovat některé účinky právního aktu do doby, než bude 

nahrazen.18 Rozsudek platí vůči všem (erga omnes) s právními účinky ex tunc, tedy jako 

kdyby daný akt nebyl nikdy vydán.19

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 1. prosince 2009 byl Tribunál posta-

ven před problém časové působnosti změněného článku 263 SFEU. Předmětem dvou 

věcí, kterých se tato otázka týkala, a sice Norilsk Nickel Harjavalta a Umicore a Etimi-

ne a Etiproducts,20 byl návrh na zrušení směrnice a nařízení, v jejichž důsledku se mění

klasifikace některých sloučenin uhličitanu nikelnatého a boritanů. Vzhledem k tomu, že 

žaloby byly podány dne 5. prosince 2008, vznesla Komise námitku nepřípustnosti s tím, 

že se napadené akty nedotýkají žalobkyň osobně ve smyslu čl. 230 SES. Mezitím však

                                               
15 Viz čl. 51 Statutu Soudního dvora Evropské unie, Úř. věstník 2010/ C 83/210.
16 Čl. 264/1 SFEU (ex čl. 231/1 SES).
17 Rozsudek SPS z 10. 3. 1992 ve spojených věcech T-68/89, T-77/89 a T-78/89 SIV a další v. Komise 
[1992] ECR II-1403, body 318-339; rozsudek SD z 30. 9. 2003 ve věci C-239/01 Německo v. Komise 
[2003] ECR I-10333, bod 34; rozsudek SD z 24. 5. 2005 ve věci C-244/03 Francie v. Evropský parlament 
a Rada [2004] ECR I-4021, bod 13.
18 Rozsudek SD ze 7. 7. 1992 ve věci C-295/90 Evropský parlament v. Rada [1992] ECR I-4193.
19 Čl. 264 SFEU (ex čl. 231 SES).
20 Usnesení Tribunálu ze 7. 9. 2010 ve věci T-532/08 Norilsk Nickel Harjavalta a Umicore v. Komise 
[2010] dosud nezveřejněno; usnesení Tribunálu ze 7. 9. 2010 ve věci T-539/08 Etimine a Etiproducts v. 
Komise [2010] dosud nezveřejněno.
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vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a žalobkyně uvedly, že podle nového ustano-

vení čl. 263/4 SFEU se již tato podmínka přípustnosti v případě napadených aktů 

nepoužije. Vyvstala tak otázka, zda je čl. 263/4 SFEU použitelný ratione temporis na 

projednávané žaloby a obecně na všechny žaloby projednávané v okamžiku vstupu Li-

sabonské smlouvy v platnost. Tribunál konstatoval, že Smlouva o fungování Evropské 

unie v tomto ohledu neobsahuje žádné přechodné ustanovení, a zdůraznil, že z ustálené 

judikatury vyplývá zaprvé, že v souladu s úslovím tempus regit actum je třeba otázku 

přípustnosti žaloby řešit na základě pravidel platných v okamžiku, kdy byla podána, a 

zadruhé, že podmínky přípustnosti žaloby se posuzují k okamžiku podání žaloby, tj. 

k okamžiku doručení návrhu. V opačném případě by hrozila svévole při výkonu sprave-

dlnosti, protože by tak přípustnost žaloby závisela na datu vynesení rozhodnutí 

Tribunálu, kterým se řízení ukončuje, přičemž toto datum nelze dopředu odhadnout.21

Podmínky aktivní legitimace tak, jak byly změněny Lisabonskou smlouvou, se tedy 

použijí až na žaloby podané od 1. prosince 2009 (vstupu Lisabonské smlouvy 

v platnost).

Na začátek je potřeba ještě jedna terminologická poznámka: Soudní dvůr Evrop-

ské unie se skládá ze Soudního dvora, Tribunálu (dříve Soud prvního stupně) a 

specializovaných soudů (nyní jen Soud pro veřejnou službu).22 V práci používám tuto 

novou terminologii, zavedenou Lisabonskou smlouvou, ale jestliže konkrétně hovořím o 

nějakém dřívějším soudním rozhodnutí Tribunálu, používám tehdy platné označení 

Soud prvního stupně (SPS).

Cílem této diplomové práce však není detailní rozbor žaloby na neplatnost v její 

úplnosti, ale posouzení jen jednoho z jejích aspektů, aktivní legitimace žalobců, a to 

žalobců neprivilegovaných. Proto se dále zaměřím pouze na tuto problematiku.

                                               
21 Činnost Tribunálu v roce 2010 : Časová působnost čl. 263 SFEU. In Výroční zpráva 2010 : Přehled 
činnosti Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu Evropské unie [online]. Lucemburk : 
[s.n.], 2011 [cit. 2011-06-25]. Dostupné z WWW: 
<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-05/ra2010_version_integrale_cs.pdf>. 
ISSN 1831-8398CS.
22 Čl. 19/1 SEU.
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2. Aktivní legitimace 

Pojem „aktivní legitimace“ lze vymezit jako „oprávnění fyzické či právnické 

osoby podat žalobu (návrh na zahájení řízení) a vystupovat v procesu jako žalobce (na-

vrhovatel).“23 V anglosaské literatuře tomuto termínu odpovídají pojmy locus standi či 

standing.24

Článek 263 SFEU rozlišuje tři skupiny žalobců: privilegované, poloprivilegova-

né a neprivilegované. Toto označení žalobců Smlouva sice výslovně nepoužívá, ale 

právní věda s ním běžně pracuje. 

Privilegovanými žalobci jsou členské státy, Evropský parlament, Rada a Komi-

se. Tyto orgány mohou podat žalobu na neplatnost, aniž by musely dokazovat jakýkoliv 

právní zájem na podání žaloby.25

Postavení Evropského parlamentu se v průběhu času měnilo. Status poloprivile-

govaného žalobce, tedy pouze k ochraně svých práv, získal Parlament až na základě 

rozsudku v tzv. případu Černobyl.26 Toto postavení pak zakotvila Maastrichtská smlou-

va v čl. 173/3. Smlouva z Nice poté zařadila Evropský parlament mezi privilegované 

žalobce. 

Právo EU nestanoví povinnost členského státu podat žalobu na neplatnost ve 

prospěch svého občana. Pokud by vnitrostátní právo stanovilo takovou povinnost nebo 

upravilo odpovědnost členského státu v takovém případě, nešlo by podle Soudního dvo-

ra o porušení unijního práva. Zároveň však Soudní dvůr zdůraznil, že by členský stát 

mohl porušit povinnost loajální spolupráce, neponechal-li by si v takovém případě urči-

tý prostor pro uvážení ohledně podání žaloby, protože by mohlo dojít k zahlcení Soudu 

žalobami, z nichž část by byla bezpochyby neopodstatněná, a tím k ohrožení řádného 

fungování tohoto orgánu.27

                                               
23 MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva : Díl I, A-O. 3. rev. a podstatně přeprac. vydání. Praha : 
Linde, 2002. s. 124-125. ISBN 80-7201-377-7.
24 Srov. Locus standi: The right to bring an action or to be heard in a given forum, a party’s right to 
make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right. GARNER, Bryan A. Black’s Law 
Dictionary. 8th rev. edition. St. Paul : West Group, 2004. s. 960. ISBN 0-314-15199-0.
25 Rozsudek SD z 20. 3. 1985 ve věci 41/83 Itálie v. Komise [1985] ECR 873; rozsudek SD z 26. 3. 1987 
ve věci 45/86 Komise v. Rada [1987] ECR 1493; rozsudek SD z 27. 6. 2006 ve věci C-540/03 Evropský 
parlament v. Rada [2006] ECR I-5769.
26 Rozsudek SD z 4. 10. 1991 ve věci C-70/88 Evropský parlament v. Rada [1990] ECR I-2041.
27 Rozsudek SD z 20. 10. 2005 ve věci C-511/03 Nizozemsko v. Ten Kate Holding Musselkanaal a další 
[2005] ECR I-8979.
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Termín „členský stát“ podle bohaté judikatury Soudního dvora nezahrnuje 

územní samosprávné celky. Jestliže však mají právní subjektivitu podle národního prá-

va, musí být považovány za neprivilegované žalobce,28 jak o nich bude řeč níže.

Poloprivilegovanými žalobci jsou Účetní dvůr, Evropská centrální banka a nově 

(na základě Lisabonské smlouvy) též Výbor regionů.29 Jejich „poloprivilegovanost“ 

spočívá v tom, že musí prokazovat porušení svých práv, k jejichž ochraně žalobu podá-

vají. Soudce Koen Lenaerts30 zdůrazňuje důležitost judikatury, která vznikla v době, 

kdy byl Evropský parlament pouze poloprivilegovaným žalobcem, pro posouzení pří-

pustnosti žalob Účetního dvora, Evropské centrální banky a Výboru regionů.31

K tzv. neprivilegovaných žalobcům patří všechny fyzické a právnické osoby 

(„jednotlivci“), které se za splnění určitých podmínek (jejichž rozbor je jádrem této di-

plomové práce) mohou též domáhat určení neplatnosti aktu orgánu EU. 

Aktivní legitimaci neprivilegovaných žalobců – fyzických a právnických osob –

k podání žaloby na neplatnost vymezuje čl. 263/4 SFEU:

Každá fyzická nebo právnická osoba může za podmínek uvedených v prvním a 

druhém pododstavci podat žalobu proti aktům, které jsou jí určeny nebo které se jí bez-

prostředně a osobně dotýkají, jakož i proti právním aktům s obecnou působností, které 

se jí bezprostředně dotýkají a nevyžadují přijetí prováděcích opatření.

Pro srovnání je důležité připomenout znění bývalého čl. 230/4 SES, neboť exis-

tující judikatura, která se týká přístupu jednotlivce k Soudnímu dvoru EU při podání 

žaloby na neplatnost a jež bude nepochybně používána i při výkladu nového čl. 263/4

SFEU, vychází z tohoto znění:

                                               
28 Usnesení SD z 21. 3. 1997 ve věci C-95/97 Région Wallonne v. Komise [1997] ECR I-1787; usnesení 
SD z 1. 10. 1997 ve věci C-180/97 Regione Toscana v. Komise [1997] ECR I-5245; rozsudek SPS z 5. 10. 
2005 ve spojených věcech T-366/03 a T-235/04 Land Oberoesterreich a Rakousko v. Komise [2005] ECR 
I-4005.  
29 Čl. 263/3 SFEU.
30 LENAERTS, Koen; ARTS, Dirk; MASELIS, Ignace. Procedural Law of the European Union. 2nd 
edition. London : Sweet and Maxwell, 2006. s. 244. ISBN 100-421-94700-4.
31 Rozsudek SD z 2. 3. 1994 ve věci C-316/91 Evropský parlament v. Rada [1994] ECR I-625; rozsudek 
SD z 28. 6. 1994 ve věci C-187/93 Evropský parlament v. Rada [1994] ECR I-2857; rozsudek SD z 8. 7. 
1999 ve věci C-189/97 Evropský parlament v. Rada [1999] ECR I-4741.
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Každá fyzická nebo právnická osoba může za stejných podmínek podat žalobu 

proti rozhodnutí, která jsou jí určena, jakož i proti rozhodnutí, která, byť vydána ve 

formě nařízení nebo rozhodnutí určeného jiné osobě, se jí bezprostředně a osobně dotý-

kají.

3. Definice fyzických a právnických osob

Žalobu na neplatnost může podat každá fyzická či právnická osoba („jednotli-

vec“). U fyzické osoby není podstatné její státní občanství. Nerozhoduje ani její 

bydliště, ani obvyklý pobyt. Právnické osoby jsou aktivně legitimovány bez ohledu na 

své sídlo či místo podnikání. Nerozhodné je též, zda jde o právnické osoby soukromého 

či veřejného práva.32 To, zda má fyzická či právnická osoba právní subjektivitu, závisí 

na národním právním řádu.33

Žalovat mohou i osoby ze třetích, nečlenských států. Jako neprivilegovaní ža-

lobci mohou vystupovat také nečlenské státy EU34 a rovněž autonomní oblasti 

členských států EU, 35 mají-li právní subjektivitu podle národního práva a splní-li pod-

mínky Plaumannova testu, jak o nich bude pojednáno níže.36 Regiony členských států 

nicméně v otázce přezkumu platnosti norem EU posílily alespoň nepřímo – zařazením 

Výboru regionů mezi poloprivilegované žalobce.

Pokud jde o občanská a obchodní sdružení, asociace a různé zájmové skupiny, 

Soudní dvůr zaujal v otázce jejich aktivní legitimace poměrně restriktivní přístup. Ale 

                                               
32 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 144. ISBN 978-
80-7400-313-4.
33 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339; rozsudek SPS z 11. 7. 1996 ve věci T-161/94 Sinochem Heilongjiang v. Rada [1996] ECR 
695, bod 31; rozsudek SPS z 3. 4. 2008 ve věci T-229/02 PKK a další v. Rada [2008] ECR II-45*.
34 Usnesení SD z 23. 2. 1983 ve spojených věcech 91/82 a 200/82 Chris International Foods v. Komise 
[1983] ECR 417; rozsudek SD z 29. 6. 1993 ve věci C-298/89 Gibraltar v. Rada [1993] ECR 3605.
35 Rozsudek SPS z 30. 4. 1998 ve věci T-214/95 Vlaams Gewest v. Komise[1998] ECR II-717, bod 28; 
rozsudek SPS z 4. 4. 2001 ve věci T-288/97 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia v. Komise [1999] 
ECR II-1871; usnesení SD z 21. 3. 1997 ve věci C-95/97 Région Wallonne v. Komise [1997] ECR I-1787, 
bod 6; usnesení SD z 1. 10. 1997 ve věci C-180/97 Regione Toscana v. Komise [1997] ECR I-5245, bod 
6; rozsudek SPS z 5. 10. 2005 ve spojených věcech T-366/03 a T-235/04 Land Oberoesterreich a Ra-
kousko v. Komise [2005] ECR I-4005, body 25-30.
36 Srov. Argumentace, proč by právnické osoby veřejného práva měly být pro účely žaloby na neplatnost 
rovny členským státům: ARNULL, Anthony. Private Applicants and the Action for Annulment since 
Codorníu. Common Market Law Review. 2001, vol. 38, no.1, s. 7-52.



13

jak správně poznamenal Soud prvního stupně (nynější Tribunál), kolektivní žaloba po-

daná sdružením hájícím zájmy svých členů přináší procesní výhody, protože snižuje 

riziko, že Soud bude zahlcen velkým množstvím žalob týkajících se stejné věci.37

V případu Federolio38 Soud vymezil tři situace, ve kterých bude takové sdružení 

aktivně legitimováno: a) byla mu výslovně udělena procesní práva,39 b) reprezentuje 

jednotlivce, kteří jsou sami aktivně legitimováni,40 c) zájmy samotného sdružení jsou 

dotčeny přijetím daného opatření, zejména jestliže se aktivně účastnilo procesu vyjed-

návání napadeného aktu.41 Schepel a Blankenburg v možnosti podat žalobu 

právnickými osobami, které participovaly při přijímaní daného opatření, spatřují vý-

znamný prostředek k větší demokratičnosti legislativního procesu na úrovni EU.42

Přesto málokterá kolektivní žaloba je úspěšná. Soudní dvůr například odmítl 

způsobilost organizace Greenpeace a několika místních organizací na ochranu životního 

prostředí zahájit přezkum rozhodnutí Komise o financování stavby dvou elektráren na 

Kanárských ostrovech, které dle názoru Greenpeace porušovalo principy ochrany život-

ního prostředí. Soud zde výslovně varoval před rizikem, že by bylo možné obejít 

podmínky čl. 230 SES (nyní čl. 263 SFEU) ad hoc založením občanského sdružení či 

jiné formy zájmové organizace pro účely podání žaloby, pokud by těmto subjektům 

bylo poskytnuto ze strany soudů EU preferenční zacházení.43 Zájmové organizace 

nicméně mohou využít čl. 263/4 SFEU za stejných podmínek jako jiní neprivilegovaní 

žalobci, tedy pokud splní podmínku Plaumannova testu. 

                                               
37 Rozsudek SPS z 6. 7. 1995 ve spojených věcech T-447/93, T-448/93 a T-449/93 AITEC a další v. Ko-
mise [1995] ECR II-1971, body 60 a 62; rozsudek SPS z 24. 1. 1995 ve věci T-114/92 BEMIM v. Komise 
[1995] ECR II-147; rozsudek SPS z 29. 9. 2000 ve věci T-55/99 CETM v. Komise [2000] ECR II-3207, 
bod 23.
38 Rozsudek SPS z 30. 9. 1997 ve věci T-122/96 Federolio v. Komise [1997] ECR II-1559, bod 60 a násl. 
39 Rozsudek SD z 4. 10. 1983 ve věci 191/82 FEDIOL v. Komise [1983] ECR 2913; rozsudek SPS z 27. 
4. 1995 ve věci T-12/93 CCE de Vittel a další v. Komise [1995] ECR II-1247.
40 Rozsudek SPS z 6. 7. 1995 ve spojených věcech T-447/93, T-448/93 a T-449/93 AITEC a další v. Ko-
mise [1995] ECR II-1971; rozsudek SPS  z 12. 12. 1996 ve věci T-380/94 AIUFFASS a AKT v. Komise 
[1996] ECR II-2169.
41 Rozsudek SD z 2. 2. 1988 ve spojených věcech 67/85, 68/85 a 70/85 Van der Kooy a další v. Komise 
[1988] ECR 219; rozsudek SD z 24. 3. 1993 ve věci C-313/90 CIRFS a další v. Komise [1993] ECR I-
1125; rozsudek SPS z 13. 12. 1995 ve spojených věcech T-481/93 a T-484/93 Exporteurs in Levende 
Varkens a další v Komise [1995] ECR II-2941; usnesení SPS z 9. 8. 1995 ve věci T-585/93 Stichting
Greenpeace v. Komise [1995] ECR II-2205; rozsudek SD z 2. 4. 1998 ve věci C-321/95 P Stichting Gree-
npeace v. Komise [1998] ECR I-1651; usnesení SPS z 25. 5. 2004 ve věci T-264/03 Schmoldt a další v. 
Komise [2004] ECR II-1515.
42 SCHEPEL, Harm; BLANKENBURG, Erhard. Mobilizing the European Court of Justice. In DE 
BÚRCA, Gráinne; WEILER, Joseph H.H. The European Court of Justice. 1st edition. Oxford : Oxford 
University Press, 2001. s. 9-42. ISBN 0-19-924602-5.
43 Rozsudek SD z 2. 4. 1998 ve věci C-321/95 P Stichting Greenpeace v. Komise [1998] ECR I-1651.
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4. Právní akty, které mohou neprivilegovaní žalobci

napadnout

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost k 1. prosinci 2009 je možné na zákla-

dě čl. 263/4 SFEU rozlišovat tři skupiny aktů, proti kterým mohou neprivilegovaní 

žalobci podat žalobu na neplatnost: 1) akty, které jsou osobě určeny; 2) akty, které se 

osoby bezprostředně a osobně dotýkají; 3) právní akty s obecnou působností, které se 

osoby bezprostředně dotýkají a nevyžadují přijetí prováděcích opatření.

Právní akty EU jsou vyjmenovány v čl. 288 SFEU (ex čl. 249 SES). Zatímco 

doporučení a stanoviska jsou nezávazná, nařízení, směrnice a rozhodnutí jsou akty zá-

vazné. Avšak přezkoumatelné akty nejsou omezeny pouze na nařízení, směrnice a 

rozhodnutí, jak by se mohlo zdát ze znění předmětného článku, neboť Soudní dvůr EU 

tento článek, pokud jde o formu právního aktu, interpretuje extenzivně a opakovaně 

judikoval, že přezkum se týká všech aktů přijatých orgány a institucemi EU, které mají 

závazné právní účinky, nehledě na jejich povahu či formu.44 Jak Soudní dvůr zdůraznil 

ve známém případu ERTA,45 omezit přezkum legality pouze na nomenklaturní akty 

uvedené v čl. 249 SES (nyní čl. 288 SFEU) by bylo v rozporu s povinností Soudu zajis-

tit dodržování práva při výkladu a provádění Smlouvy. Za akt způsobilý k přezkumu 

legality je Soudním dvorem považován každý akt, který má legitimní právní základ a 

vyvolává takové právní následky, které ovlivňují zájmy žalobce změnou jeho právního 

postavení.46

                                               
44 Rozsudek SD z 31. 3. 1971 ve věci 22/70 Komise v. Rada (ERTA) [1971] ECR 263, bod 42; rozsudek 
SD z 11. 11. 1981 ve věci 60/81 IBM v. Komise [1981] ECR 2639, bod 8; usnesení SPS z 28. 4. 1994 ve 
spojených věcech T-452/93 a T-453/93 Pevasa a Inpesca v. Komise [1994] ECR II-229, bod 29; rozsudek 
SD z 17. 7. 2008 ve věci C-521/06 P Athinaiki Techniki AE v. Komise [2008] ECR I-5829; rozsudek SD 
z 13. 7. 2004 ve věci C-27/04 Komise v. Rada [2004] ECR I-6649, bod 44.
45 Rozsudek SD z 31. 3. 1971 ve věci 22/70 Komise v. Rada (ERTA) [1971] ECR 263, body 38-42.
46 Rozsudek SD z 4. 3. 1982 ve věci 182/80 Gauff v. Komise [1981] ECR 799, bod 18; rozsudek SD z 11. 
11. 1981 ve věci 60/81 IBM v. Komise [1981] ECR 2639, bod 9.
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4.1 Akty, které jsou osobě určeny

V období před Lisabonskou smlouvou čl. 230/4 SES obsahoval slovní spojení 

„rozhodnutí, které jsou jí [osobě] určena“ místo současného znění „akty, které jsou jí 

[osobě] určeny.“

Současné znění odráží výše zmíněnou ustálenou judikaturu Soudního dvora EU, 

který postupně začal vykládat pojem „rozhodnutí“ z hlediska obsahu aktu nikoliv jeho 

formy.47 Za přezkoumatelná rozhodnutí tak Soudní dvůr začal považovat všechny akty 

nezávisle na jejich označení, které způsobují nebo mají způsobit závazné právní účinky 

a poškozují zájmy žalobce zásahem do jeho právního postavení.48 Pokud však napadený 

akt není určen konkrétním osobám, nýbrž stanoví obecně aplikovatelné principy, vzta-

huje se na objektivně definovanou situaci a týká se skupiny osob vymezené obecným a 

abstraktním způsobem, půjde o nařízení, i kdyby ve skutečnosti bylo možné určit s větší 

či menší přesností počet nebo dokonce totožnost osob, kterých se v daný okamžik dotý-

ká.49

Zpočátku Soudní dvůr zkoumal, zda je napadený akt nařízením nebo zda je roz-

hodnutím určeným konkrétním osobám. Postupem času však Soudní dvůr několikrát 

rozhodl, že i nařízení (tedy právní akt s obecnou působností)50 může působit vůči urči-

tým osobám jako rozhodnutí, jestliže se jich bezprostředně a osobně dotýká,51 zatímco 

                                               
47 Rozsudek SD z 14. 12. 1962 ve spojených věcech 16/62 a 17/62 Producteurs de Fruits v. Rada [1962] 
ECR 471; rozsudek SD ze 17. 6. 1980 ve spojených věcech 789/79 a 790/79 Calpak v. Komise [1980] 
ECR 1949, bod 7; rozsudek SD z 11. 11. 1981 ve věci 60/81 IBM v. Komise [1981] ECR 2639, bod 9; 
rozsudek SD z 14. 7. 1983 ve věci 231/82 Spijker v. Komise [1983] ECR 2559, bod 9.
48 Rozsudek SD z 5. 5. 1977 ve věci 101/76 Koninklijke Scholten Honig v. Rada a Komise [1977] ECR 
797, bod 10; rozsudek SD z 24. 11. 1992 ve věci C-15/91 a C-108/91 Buckl a další v. Komise [1992] ECR 
I-6061, bod 24.
49 Rozsudek SD z 11. 7. 1968 ve věci 6/68 Zuckerfabrik Watenstedt v. Komise [1968] ECR 409; rozsudek 
SD ze 17. 6. 1980 ve spojených věcech 789/79 a 790/79 Calpak v. Komise [1980] ECR 1949, bod 9; 
rozsudek SD z 30. 9. 1982 ve věci 242/81 Roquette Fréres v. Rada [1982] ECR 3213, bod 7; rozsudek 
SD z 24. 11. 1992 ve věci C-15/91 a C-108/91 Buckl a další v. Komise [1992] ECR I-6061, bod 25; roz-
sudek SPS z 15. 12. 1994 ve věci T-489/93 Unifruit Hellas v. Komise [1994] ECR II-1201; usnesení SPS 
ze 4. 10. 1996 ve věci T-197/95 Sveriges Betodlares a Henrikson v. Komise [1996] ECR II-1283, bod 28; 
rozsudek SPS z 3. 2. 2005 ve věci T-139/01 Comafrica a další v Komise [2005] ECR II-409, bod 100.
50 Čl. 288 SFEU (ex čl. 249 SES).
51 Rozsudek SD z 26. 6. 1990 ve věci C-152/88 Sofrimport v. Komise [1992] ECR I-2477, body 8-13; 
rozsudek SD z 11. 6. 1992 ve věci C-358/89 Extramet Industrie v. Rada [1992] ECR I-2501, body 13 a 
14; rozsudek SD z 18. 5. 1994 ve věci C-309/89 Codorníu v. Rada [1994] ECR I-1853, body 14-23; usne-
sení SD z 23. 11 1995 ve věci C-10/95 P Asocarne v. Rada [1995] ECR I-4149, bod 43; usnesení SPS 
z 10. 12. 1996 ve věci T-18/95 Atlanta a IFGW v. Komise [1996] ECR II-1669, bod 47; rozsudek SD 
z 22. 11. 2001 ve věci C-451/98 P Antillean Rice Mills v. Rada [2001] ECR I-8946, bod 46; usnesení SPS 
z 6. 5. 2003 ve věci T-45/02 DOW AgroSciences a další v. Evropský parlament a Rada [2003] ECR II-
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vůči ostatním zůstává nařízením. To, zda je napadený akt rozhodnutím adresovaným 

žalobci nebo zda, i když není adresován žalobci, se ho osobně dotýká, implikuje velmi 

podobné zkoumání právních účinků daného aktu, a proto se Soudní dvůr ve své judika-

tuře začal omezovat pouze na zkoumání bezprostředního a osobního dopadu (jak o něm 

bude pojednáno níže), aniž by výslovně zkoumal povahu napadeného aktu. Zároveň 

Soudní dvůr výjimečně připustil napadnout žalobou i akt s obecnou působností.52

Současné znění „akty, které jsou osobě určeny“ bude díky své větší obecnosti 

nepochybně přispívat k právní jistotě a navíc má zabránit orgánům a institucím EU, aby 

volbou formy aktu znemožnily jeho napadení ze strany jednotlivců.53

4.2 Akty, které se osoby bezprostředně a osobně dotýkají

Jestliže není akt osobě určen54 a nejedná se o právní akt s obecnou působností, 

který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření,55 musí být kumulativně splněny podmín-

ky bezprostředního a osobního dotčení napadeným aktem. Bývalý článek 230/4 SES 

výslovně umožňoval jednotlivci napadnout jen rozhodnutí určené jiné osobě nebo 

„skryté“ rozhodnutí, tedy rozhodnutí ve formě nařízení.56 Současné znění „akty, které se 

osoby bezprostředně a osobně dotýkají“ reflektuje materiální namísto formálního pří-

stupu Soudního dvora, jak již bylo zmíněno.

4.2.1 Bezprostřední dotčení („direct concern“)

Podmínka bezprostředního dotčení musí být splněna nejen v případě „aktů, které 

se osoby bezprostředně a osobně dotýkají“, ale též v případě „právních aktů s obecnou 

                                                                                                                                         
1973, bod 34; rozsudek SPS z 3. 2. 2005 ve věci T-139/01 Comafrica a další v. Komise [2005] ECR II-
409, bod 107.
52 Rozsudek SPS z 3. 2. 2005 ve věci C-309/89 Codorníu v. Rada [1994] ECR I-1853; rozsudek SPS z 30. 
9. 2003 ve věci T-243/01 Sony Computer Entertainment v. Komise [2003] ECR II-4189.
53 SYLLOVÁ, PÍTROVÁ, PALDUSOVÁ A KOL. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2010, s. 832, ISBN 978-80-7400-339-4.
54 Viz kap. 4.1.
55 Viz kap. 4.3.
56 Rozsudek SD z 5. 5. 1977 ve věci 101/76 Koninklijke Scholten Honig v. Rada a Komise [1977] ECR 
797, s. 805.
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působností, které nevyžadují přijetí prováděcích opatření.“ Soud se bude bezpochyby i 

po přijetí Lisabonské smlouvy držet při výkladu pojmu „bezprostřední dotčení“ dosa-

vadní konstantní judikatury.57 Interpretace tohoto pojmu dělá menší potíže než pojmu 

„osobní dotčení.“

Jak vyplývá z ustálené judikatury Soudního dvoru EU,58 žalobce je bezprostřed-

ně dotčen aktem EU, jestliže tento akt přímo zakládá následky pro právní postavení 

žalobce a adresátům aktu pověřeným jeho uplatněním neponechává žádnou volnost 

uvážení (diskreci), naopak toto provedení je čistě automatické povahy a vyplývá výluč-

ně z úpravy Unie, aniž by bylo třeba použít další prováděcí předpisy.59

I v případech, kdy se členský stát může na základě rozhodnutí Komise v určité 

oblasti práva EU odchýlit od obecných ustanovení, platí, že jednotlivec je bezprostředně 

dotčen daným rozhodnutím, jestliže je pouze teoreticky možné, že stát rozhodnutí nevy-

užije, neboť už předem vyjádří svůj postoj k danému rozhodnutí, takže o jeho 

rozhodnutí jednat v souladu s daným aktem není pochyb.60 Tento úmysl členského státu 

nemusí být výslovný, postačuje, lze-li ho vyvodit ze všech relevantních okolností.61

Avšak pokud stát předem nedá najevo svůj postoj k rozhodnutí, které ho opravňuje při-
                                               
57 WEATHERILL, Stephen. Cases and Materials on EU Law. 9th edition. Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2010. s. 211. ISBN 978-0-19-956225-1.
58 Rozsudek SD z 13. 5. 1971 ve spojených věcech 41-44/70 International Fruit a další v. Komise [1971] 
ECR 411, body 23-28; rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský 
parlament [1984] ECR 3325, bod 31; rozsudek SD z 26. 4. 1988 ve věci 207/86 APESCO v. Komise
[1988] ECR 2151, bod 12; rozsudek SD z 6. 3. 1979 ve věci 92/78 Simmenthal v. Komise [1979] ECR 
777, body 25 a 26, rozsudek SD z 29. 3. 1979 ve věci 113/77 NTN Toyo Bearing Company a další v. 
Rada [1979] ECR 1185, body 11 a 12; rozsudek SD z 29. 3. 1979 ve věci 118/77 ISO v. Rada [1979] 
ECR 1277, bod 26; rozsudek SD z 29. 3. 1979 ve věci 119/77 Nippon Seiko a další v. Rada a Komise 
[1979] ECR 1303, bod 14; rozsudek SD z 29. 3. 1979 ve věci 120/77 Koyo Seiko a další v. Rada a Komi-
se [1979] ECR 1337, bod 25; rozsudek SD z 29. 3. 1979 ve věci 121/77 Nachi Fujikoshi a další v. Rada
[1979] ECR 1363, bod 11, rozsudek SD z 11. 7. 1985 ve spojených věcech 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 a
10/84 Salerno a další v. Komise a Rada [1985] ECR 2523, bod 31; rozsudek SD z 14. 1. 1988 ve věci 
55/86 Arposol v. Komise [1988] ECR 13, body 11-13; rozsudek SD z 26. 6. 1990 ve věci C-152/88 Sof-
rimport v. Komise [1990] ECR I-2477, bod 9; rozsudek SD z 5. 5. 1998 ve věci C-386/96 P Dreyfus v. 
Komise [1998] ECR I-2309, bod 43; rozsudek SD z 29. 6. 2004 ve věci C-486/01 P Front National v. 
Evropský parlament [2004] ECR I-6289, bod 34; rozsudek SPS  z 18. 10. 2005 ve věci T-60/03 Regione 
Siciliana v. Komise [2005] ECR II-4139, body 45 a 46.
59 Rozsudek SD z 5. 5. 1998 ve věci C-404/96 P Glencore Grain v. Komise [1998] ECR I-2435, bod 41: A 
measure will be of direct concern where it directly affects the legal situation of the applicant and leaves 
no discretion to the addressees of that measure who are entrusted with the task of implementing it, such 
implementation being purely automatic and resulting from Community rules without the application of 
other intermediate rule.
60 Rozsudek SD z 23. 11. 1971 ve věci 62/70 Bock v. Komise [1971] ECR 897, body 6-8; rozsudek SD 
z 31. 3. 1998 ve spojených věcech C-68/94 a C-30/95 Francie a další v. Komise [1998] ECR I-1375, bod 
51; rozsudek SD z 5. 5. 1998 ve věci C-386/96 P Dreyfus v. Komise [1998] ECR I-2309, bod 44; rozsu-
dek SPS z 13. 12. 2000 ve věci T-69/99 DSTV v. Komise [2000] ECR II-4309, bod 24.
61 Rozsudek SD ze 17. 1. 1985 ve věci 11/82 Piraiki-Patraiki a další v. Komise [1985] ECR 207, body 8-
10.



18

jmout určitá opatření, zůstává mu zachována diskrece a jednotlivec není daným rozhod-

nutím EU bezprostředně dotčen.62

Soudní dvůr definoval bezprostřední dopad na postavení žalobce analogicky 

s doktrínou bezprostřední použitelnosti právního aktu. Tedy pokud adresátovi aktu není 

ponechán žádný prostor pro správní uvážení při provádění daného aktu nebo není nutné 

přijetí prováděcích opatření, bude jím zároveň žalobce bezprostředně dotčen pro účely 

žaloby na neplatnost.63 Například rozhodnutí Komise adresované německé vládě 

v případu Toepfer bylo bezprostředně použitelné, tudíž byl žalobce zároveň shledán 

bezprostředně dotčen daným rozhodnutím pro účely žaloby na neplatnost.64

Avšak ani nařízení, jehož pojmovým znakem je bezprostřední použitelnost, ne-

musí mít vždy bezprostřední dopad na jednotlivce.65

Jestliže akt vyžaduje přijetí prováděcích opatření a ponechává adresátovi určitou 

míru diskrece, jednotlivec nemůže přímo podat žalobu na neplatnost proti předmětnému 

aktu EU,66 ale naopak by měl mít možnost napadnout prováděcí opatření před národní-

mi soudy. Tímto je vlastně jednotlivci umožněno napadnout akt EU nepřímo. Navíc 

pokud spatřuje nezákonnost prováděcích opatření ve vadném aktu, který je implemen-

tován, může (příp. musí) národní soud podat k Soudnímu dvoru předběžnou otázku.67

Tímto způsobem má být podle Soudního dvora zajištěn úplný systém soudní ochrany 

v Unii.68

Ani skutečnost, že akt nevyžaduje přijetí prováděcího opatření, neznamená, že 

bude shledáno bezprostřední dotčení, jestliže zároveň akt nebude mít bezprostřední do-

pad na právní postavení žalobce, jak to ilustruje následující případ. Ve věci Front 

                                               
62 Rozsudek SD z 16. 3. 1978 ve věci 123/77 UNICME v. Rada [1978] ECR 845.
63 BROWN L. Neville. KENNEDY Tom. The Court of Justice of the European Communities. 5th edition. 
London. Sweet and Maxwell. 2000. s. 147-148. ISBN 0-421-68120-9.; NEUWAHL, Nanette A. Article 
173 Paragraph 4 EC : Past, present and possible future. European Law Review. 1996, vol. 21, no. 1, s. 17-
31; stanovisko generálního advokáta J.P. Warnera z 28. 10. 1975 ve věci 100/74 CAM v. Komise [1975] 
ECR 1393, s. 1410.
64 Rozsudek SD z 1. 7. 1965 ve spojených věcech 106/63 a 107/63 Alfred Toepfer a Getreide-Import 
Gesellsachft v. Komise [1965] ECR 405, s. 411.
65 Usnesení SPS z 9. 1. 2007 ve věci T-127/05 Lootus Teine Osaűhing v. Rada [2007] ECR II-0001.
66 Rozsudek SD z 16. 6. 1970 ve věci 69/69 Alcan v. Komise [1970] ECR 385; rozsudek SD z 11. 7. 1984 
ve věci 222/83 Municipality of Differdange v. Komise [1984] ECR 2889.
67 Čl. 267 SFEU (ex čl. 234 SES).
68 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339, bod 23.
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National69 podala politická strana zastoupená v Evropském parlamentu žalobu proti

vysvětlující poznámce týkající se ustanovení Jednacího řádu EP, která byla přijata při 

plenárním zasedání. Tato poznámka nedovolovala vytvořit politickou skupinu v EP, 

jestliže neexistuje politická spřízněnost mezi jejími členy. Někteří poslanci strany Front 

National však chtěli takovou skupinu vytvořit, což jim tímto nebylo umožněno. Soudní 

dvůr, který rozhodoval o odvolání od Tribunálu, neshledal bezprostřední dopad na 

právní postavení Front National jako politické strany, neboť sporný akt zakládal přímé

následky pouze pro právní postavení poslanců, kterým neumožnil zformovat danou po-

litickou skupinu, zatímco Front National by mohla být sporným aktem dotčena pouze 

nepřímo prostřednictvím důsledků, které sporný akt vyvolává ve vztahu k poslancům

této strany.70

V případu Bonino71 naopak Tribunál judikoval, že nařízení týkající se financo-

vání politických stran přímo dopadá pouze na politické strany, ale nemá bezprostřední 

účinky na právní postavení jednotlivých poslanců. 

Směrnice se jednotlivce v zásadě bezprostředně (ani osobně) nedotýkají, neboť 

už pojmově jsou závazné pro stát, kterému jsou určeny, pouze pokud jde o výsledek, 

přičemž volba formy a prostředků pro provedení směrnice se ponechává v diskreci da-

ného státu.72 Vliv na právní postavení jednotlivce mají prováděcí opatření, nikoliv 

směrnice samotná.73 Jednotlivec se v zásadě může domáhat soudní ochrany pouze ne-

přímo napadením prováděcího opatření před národním soudem, který může (příp. 

                                               
69 Rozsudek SD z 29. 6. 2004 ve věci C-486/01 P Front National v. Evropský parlament [2004] ECR I-
6289. 
70 Rozsudek SD z 29. 6. 2004 ve věci C-486/01 P Front National v. Evropský parlament [2004] ECR I-
6289, bod 41.
71 Usnesení SPS z 11. 7. 2005 ve věci T-40/04 Bonino a další v. Evropský parlament a Rada [2005], body 
39-59.
72 Čl. 288 SFEU (ex čl. 249 SES).
73 Rozsudek SD z 29. 6. 1993 ve věci C-298/89 Gibraltar v. Rada [1993] ECR I-3605, body 14-24; usne-
sení SPS z 29. 10. 1993 ve věci T-463/93 GUNA v. Rada [1993] ECR II-1206; usnesení SPS z 10. 9. 
2002 ve věci T-223/01 Japan Tobacco a JT International v. Evropský parlament a Rada [2002] ECR II-
3259, body 45-50; rozsudek SPS z 27. 6. 2000 ve spojených věcech T-172/98, T-175/98, T-176/98 a T-
177/98 Salamander a další v Evropský parlament a Rada [2000] ECR II-2487, bod 54; usnesení SPS z 6. 
5. 2003 ve věci T-45/02 DOW AgroSciences a další v Evropský parlament a Rada [2003] ECR II-1973, 
body 35-40; usnesení SPS Z 20. 10. 1994 ve věci T-99/94 Asocarne v. Rada [1994] ECR II-871; usnesení 
SD z 23. 11. 1995 ve věci C-10/95 P Asocarne v. Rada [1995] ECR I-4149, body 29-34.
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musí)74 podat předběžnou otázku k Soudnímu dvoru EU, má-li pochybnost o zákonnosti 

aktu EU.75

Nicméně obecná závaznost napadeného aktu nijak nevylučuje to, že by se mohl 

za určitých okolností určitých fyzických nebo právnických osob osobně a bezprostředně 

dotýkat.76 V takovém případě může mít akt Společenství jak charakter obecný, tak, 

s ohledem na určité hospodářské subjekty, povahu rozhodnutí.77

Soudní dvůr EU též judikoval, že výjimečně může být jednotlivec směrnicí bez-

prostředně a osobně dotčen, jestliže může dokázat, že mu náleží zvláštní právo, které 

měly instituce EU vzít v potaz při přijímání směrnice a které tak bylo směrnicí nepříz-

nivě dotčeno,78 protože samotná existence daného práva znamená, že jeho držitel má 

nárok na právní ochranu.79

Striktní přístup k otázce bezprostředního dotčení směrnicí zaujal Tribunál 

v případu Salamander.80 Směrnice zakazovala reklamu a sponzorování tabákových vý-

robků ve Společenství. Členské státy na základě směrnice mohly podle volného uvážení 

povolit reklamu na zboží či služby, které byly označeny značkou používanou též pro 

tabákové výrobky, jestliže ji používaly v dobré víře už před rokem 1998. Žalobci byli 

právě takovými výrobci. Tribunál neshledal bezprostřední dotčení žalobců, protože 

směrnice nemůže způsobit účinky na právní postavení žalobců, dokud není provedena 

členským státem i přesto, že se musí členské státy během implementačního období zdr-

žet přijetí jakýchkoliv opatření, která by byly v rozporu se zamýšlenými výsledky 

směrnice, jichž má být dosaženo. Žalobci se dovolávali ekonomických důsledků, které 

by mohlo mít bezprostřední provedení směrnice. Podle Tribunálu i v případě, že by tyto 

následky vyplývaly přímo ze směrnice, by šlo pouze o ovlivnění jejich faktické, nikoliv 

                                               
74 Čl. 267 SFEU (ex čl. 234 SES).
75 Rozsudek SD z 10. 12. 2002 ve věci C-491/01 The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte: 
British American Tobacco (Investments) Ltd a Imperial Tobacco Ltd [2002] ECR I-11453; rozsudek SD 
z 30. 3. 2004 ve věci C-167/02 P Rothley a další v. Evropský parlament [2004] ECR I-3149.
76 Rozsudek SPS ze 17. 6. 1998 ve věci T-135/96 UEAPME v. Rada [1998] ECR II-2335, body 67 a 68; 
rozsudek SPS z 27. 6. 2000 ve spojených věcech T-172/98,T-175/98, T-176/98 a T-177/98 Salamander a 
další v. Evropský parlament a Rada [2000] ECR II-2487, bod 30.
77  Rozsudek SD z 29. 6. 1993 ve věci C-298/89 Gibraltar v. Rada [1993] ECR I-3605, body 14-24; roz-
sudek SPS z 11. 9. 2002 ve věci T-13/99 Pfizer Animal Health v. Rada [2002] ECR II-3305, bod 84; 
rozsudek SPS z 11. 9. 2002 ve věci T-70/99 Alphafarma v Council [2002] ECR II-3495, bod 76.
78 Usnesení SD z 23. 11. 1995 ve věci C-10/95 P Asocarne v. Rada [1995] ECR I-4149; rozsudek SPS 
ze 17. 6. 1998 ve věci T-135/96 UEAPME v. Rada [1998] ECR II-2335, bod 90.
79 LENAERTS, Koen; ARTS, Dirk; MASELIS, Ignace. Procedural Law of the European Union. 2nd 
edition. London : Sweet and Maxwell, 2006. s. 253. ISBN 100-421-94700-4.
80 Rozsudek SPS z 27. 6. 2000 ve spojených věcech T-172/98, T-175/98, T-176/98 a T-177/98 Salaman-
der a další v. Evropský parlament a Rada [2000] ECR II-2487.
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právní situace.81 Navíc by podle Tribunálu zákaz reklamy na zboží a služby označené 

značkou používanou též pro tabákové výrobky vyplýval z volného uvážení členského 

státu, že nevyužije oprávnění, aby povolil reklamu na tyto výrobky. Směrnice tím, že 

ponechává státu určitou míru diskrece, bezprostředně nemá účinky na právní postavení 

žalobce.

Arnull označuje tuto argumentaci Tribunálu za nepřesvědčivou.82 Každá směrni-

ce totiž vyžaduje provedení členským státem, takže pokud by tyto závěry byly 

považovány za dostatečný důvod, proč vyloučit bezprostřední dotčení směrnicí, před-

chozí závěry Tribunálu v daném případě, že jednotlivci v zásadě mohou směrnice 

žalobou na neplatnost napadnout, by ztratily smysl.83 Mnoho směrnic neponechává 

členským státům prakticky žádný prostor pro volné uvážení. Směrnice v případu Sala-

mander byla takovým příkladem, jelikož po členských státech požadovala zákaz 

reklamy a sponzorování tabákových výrobků, jehož provedení mělo být čistě automa-

tické.84 Tato směrnice by se měla jistě bezprostředně dotýkat osob, které tabákové 

výrobky propagovali či sponzorovali. V případě výrobců zboží se značkou tabákových 

výrobků není aktivní legitimace tak jednoznačná, protože by byli bezprostředně dotčeni, 

pouze pokud by se členský stát rozhodl nevyužít možnost odchýlit se od úplného zákazu 

reklamy, tak jak to směrnice umožňovala. Arnull poznamenává, že tito výrobci by se 

pravděpodobně účastnili vyjednávání s vládou ohledně rozsahu, v jakém by reklama na 

jejich produkty byla nadále povolena, což by liberální soud považoval za dostatečný 

základ pro bezprostřední dotčení.85

Argumentace Tribunálu je zde však bizarní. Na jedné straně interpretoval (ex) čl. 

230/4 SES extenzivně v tom smyslu, že žalobou na neplatnost lze napadnout i směrnici, 

na druhé straně natolik restriktivně, že v daném případě bezprostřední dotčení nedovo-

dil.

                                               
81 Rozsudek SPS z 27. 6. 2000 ve spojených věcech T-172/98,T-175/98, T-176/98 a T-177/98 Salaman-
der a další v. Evropský parlament a Rada [2000] ECR II-2487, bod 62.
82 ARNULL, Anthony. Private Applicants and the Action for Annulment since Codorníu. Common Mar-
ket Law Review. 2001, 38, 1, s. 7-52.
83 Rozsudek SPS z 27. 6. 2000 ve spojených věcech T-172/98, T-175/98, T-176/98 a T-177/98 Salaman-
der a další v. Evropský parlament a Rada [2000] ECR II-2487, bod 30.
84 Viz pozn. 59.
85 ARNULL, Anthony. Private Applicants and the Action for Annulment since Codorníu. Common Mar-
ket Law Review. 2001, vol. 38, no. 1, s. 7-52.
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Příkladem úspěšné žaloby na neplatnost směrnice je případ Vischim.86 Žalobky-

ně se domáhala zrušení směrnice Komise, pokud jde o zařazení účinné látky 

chlorthalonilu, kterou žalobkyně vyrábí. V projednávaném případě žalobkyně byla jed-

ním ze dvou oznamovatelů, kteří předložili dokumentaci a kteří se účastnili posuzování 

chlorthalonilu. Byla tedy osobně dotčena napadenou směrnicí, pokud jde 

o chlorthalonil. Tribunál připomněl, již dříve zmiňovaný argument, že oznamovatel, 

který předložil dokumentaci a který se účastnil hodnotícího postupu při přijímání napa-

deného aktu, je osobně dotčen aktem Komise, kterým se tento postup končí. V tomto 

ohledu je stejně tak dotčen směrnicí, která povoluje účinnou látku, pod podmínkou že 

by byl dotčen rozhodnutím zamítajícím povolení.

Co se týče bezprostředního dotčení, v projednávaném případě Komise přijetím 

napadené směrnice ukončila posuzování chlorthalonilu, přičemž rozhodla o zařazení 

této účinné látky do přílohy směrnice za určitých podmínek spojených zejména 

s maximálním obsahem HCB. Členské státy byly povinny přezkoumat povolení pro 

přípravky na ochranu rostlin obsahující chlorthalonil a ve stanovené lhůtě ověřit, zda 

vyhovují požadavkům na maximální obsah HCB. Činnost, kterou musely členské státy 

podniknout ohledně uvedených podmínek stanovených napadenou směrnicí, byla čistě 

automatické povahy bez jakékoliv volnosti uvážení s ohledem na maximální obsah 

HCB. Tribunál tedy dospěl k závěru, že pokud jde o uvedenou podmínku pro zařazení, 

napadená směrnice se bezprostředně dotýká právního postavení žalobkyně 

a neponechává členským státům žádnou volnost uvážení.87

4.2.2 Osobní dotčení („individual concern“)

Osobní dotčení tvoří druhou podmínku pro přípustnost žaloby na neplatnost, 

jestliže jde o akt EU, který není přímo adresován jednotlivci, nebo se nejedná o právní 

akt s obecnou působností, který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření. 

                                               
86 Rozsudek SPS ze 7. 10. 2009 ve věci T-420/05 Vischim v. Komise [2009] ECR II-3841, body 64-79.
87 Výroční zpráva 2009 : Činnost Tribunálu v roce 2009 [online]. Lucemburk : [s.n.], 2010 [cit. 2011-06-
25]. Dostupné z WWW:< http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-
05/ra09_activite_tribunal_final_cs.pdf>.
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Požadavek osobního dotčení tvořil jednu z podmínek aktivní legitimace žalobců

i před Lisabonem. 

Kvůli délce řízení před Tribunálem88 ještě neexistuje relevantní judikatura pro 

interpretaci pojmu „osobní dotčení“ po změnách provedených Lisabonskou smlouvou. 

Nezbývá proto, než se pro výklad tohoto pojmu prozatím obrátit na judikaturu Soudního 

dvora EU před prosincem 2009 (vstupem Lisabonské smlouvy v platnost). 

Pro posouzení osobního dopadu napadeného aktu na jednotlivce má klíčový vý-

znam notoricky známé, již téměř 50 let staré rozhodnutí Soudního dvora ve věci

Plaumann.89 Pokud jde o skutkový stav případu, německá vláda požádala Komisi o po-

volení omezit dovozní clo na klementinky ze třetích zemí. Komise svým rozhodnutím 

tuto žádost zamítla. Žalobce, dovozce klementinek, napadl toto rozhodnutí žalobou na 

neplatnost. Soudní dvůr se nejprve musel vypořádat s otázkou, zda je žalobce osobou 

bezprostředně a osobně dotčenou rozhodnutím adresovaným jiné osobě, tedy zda má 

procesní právo domáhat se jeho zrušení (locus standi). 

Při posuzování osobního dotčení Soudní dvůr formuloval tzv. Plaumannův test, 

kterým se řídí dodnes. Konstatoval, že žalobce nemůže být osobně dotčen, pokud se ho 

rozhodnutí dotýká pouze z důvodu obchodní činnosti (v daném případě dovoz klemen-

tinek), kterou může provádět kdokoliv a kdykoliv (ač v daném případě bylo možné 

přesně identifikovat všech třicet dovozců klementinek), což znamená, že není způsobilá 

žalobce individualizovat ve vztahu k rozhodnutí jako jeho adresáta. Osoby, které nejsou 

adresáty, mohou tvrdit, že jsou rozhodnutím osobně dotčeny, jestliže se jich rozhodnutí 

dotýká pro určité vlastnosti, které jsou nezaměnitelné a pro ně typické, nebo v důsledku 

faktické situace, která je vymezuje ke všem ostatním osobám, takže je odlišuje obdobně, 

jako kdyby byly adresáty daného rozhodnutí.90 Individualizace dotčeného žalobce musí 

být zjistitelná na základě objektivních kritérií. Zejména musí být vyloučeno, aby se 

okruh postižených osob mohl po vydání rozhodnutí ještě rozšiřovat.91 Paradoxní je, že 

Soudní dvůr v rozsudku mluví o možnosti extenzivní interpretace aktivní legitimace

                                               
88 Viz Příloha č. 2.
89 Rozsudek SD z 15. 7. 1963 ve věci 25/62 Plaumann v Komise [1963] ECR 95.
90 Rozsudek SD z 15. 7. 1963 ve věci 25/62 Plaumann v. Komise [1963] ECR 95: Persons other than 
those to which a decision is addressed may only claim to be individually concerned if that decision affects 
them by reason of certain attributes which are peculiar to them or by reason of circumstance in which 
they are differentiated from all other persons and by virtue of these factors distinguishes them individual-
ly just as in the case of the person addressed.
91 TICHÝ Luboš et al. Dokumenty ke studiu evropského práva. 3. přeprac. Vydání. Praha: Linde. 2006. s. 
448. ISBN 80-7201-573-7.



24

žalobců,92 avšak přijatý test se naopak stal největší překážkou pro jednotlivce v přístupu 

k Soudnímu dvoru EU.93

Plaumannův test bývá kritizován z mnoha důvodů. 

Jedním z nepříliš silných argumentů na podporu Plaumannova testu, je potenci-

ální možnost provozovat danou hospodářskou činnost kdykoliv a kýmkoliv. De Búrca a 

Craig označují Plaumannův test za ekonomicky nerealistický. I když v určitém sektoru 

ekonomiky působí pouze omezené množství podniků, nejde o náhodu, ale o důsledek 

principu nabídky a poptávky. Náhlé zvýšení poptávky po daném produktu, povede ob-

vykle ke zvýšení produkce či vyššímu dovozu stávajícími podniky působícími na trhu.94

Navíc jak logicky argumentovali například žalobci v případě Piraiki-Patraiki,95 hospo-

dářská činnost nemůže být započata ze dne na den, ani během krátké doby, kdy bylo 

napadené rozhodnutí v platnosti.

Dalším problémem v souvislosti s aplikací Plaumannova testu je jeho nekon-

cepčnost. Osobní dotčení bývá zkoumáno ke dni podání žaloby,96 ale zároveň Soudní 

dvůr žalobu odmítá jako nepřípustnou, jestliže hospodářská činnost může být prováděna 

kýmkoliv kdykoliv, tedy bez vztažení k určitému časovému okamžiku. Taková argu-

mentace de facto vede k tomu, že žalobce nemůže nikdy uspět, protože lze vždycky říci, 

že někdo může v určitém okamžiku v budoucnu začít danou činnost provozovat, a 

okruh dotčených osob tak zůstává stále otevřený. De Búrca okřídleně, ale trefně pozna-

menává, že locus standi je jako přelud v poušti, neustále se vzdalující, aniž by bylo 

možné ho chytit.97

Soudní dvůr přistupuje obvykle při testu přípustnosti žaloby tak, že nejdříve 

zkoumá osobní dotčení, a pouze pokud je shledá, zabývá se bezprostředním dotčením, 

                                               
92 Rozsudek SD z 15. 7. 1963 ve věci 25/62 Plaumann v. Komise [1963] ECR 95: Znění a obvyklý význam 
článku 173 (později 230, nyní 263) opravňují k co nejširšímu výkladu. Kromě toho nesmí být ta ustanove-
ní Smlouvy, která se týkají žalobního práva stran, vykládána restriktivně. A proto, když chybí výslovné 
ustanovení Smlouvy, nelze vycházet z toho, že omezení existuje.
93 Neuwahl ho označuje za „svěrací kazajku“ pro jednotlivce. NEUWAHL, Nanette A. Article 173 Pa-
ragraph 4 EC : Past, present and possible future. European Law Review. 1996, vol. 21, no. 1, s. 17-31.
94 CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Gráinne. EU law: texts, cases and materials. Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2008. s. 512. ISBN 978-0-19-927389-8.
95 Rozsudek SD z 17. 1. 1985 ve věci 11/82 Piraiki-Patraiki v. Komise [1985] ECR 207, bod 12.
96 Rozsudek SPS z 30. 4. 1998 ve věci T-16/96 Cityflyer Express Ltd v. Komise [1998] ECR II-757, bod 
30.
97 CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Gráinne. EU law: texts, cases and materials. Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2008. s. 512. ISBN 978-0-19-927389-8.
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neboť jeho prokázání nečiní takové problémy, a je-li shledáno dotčení osobní, bývá čas-

to shledáno i dotčení bezprostřední.98

Osobní dotčení shledává Soudní dvůr v případech, kdy žalobce může dokázat 

svou příslušnost k určité skupině, která byla teoreticky i prakticky uzavřená v době, kdy 

byl napadený akt přijat, tedy bylo možno identifikovat její členy.99 Jednoznačně lze ur-

čit osobní dotčení, pokud rozhodnutí působí retroaktivně,100 protože v takovém případě 

už se počet osob, které splnily podmínky dané rozhodnutím, nemůže změnit, a jde tedy 

o uzavřenou skupinu osob.101 Avšak jestliže jde o byť potencionálně otevřenou skupinu, 

je prokázání osobního dotčení složité.102

Například v případu Toepfer103 či v případu Bock104 tvořili uzavřenou skupinu, 

která byla individuálně dotčená rozhodnutím Komise, dovozci, jimž byly německým 

rozhodnutím, potvrzeným napadeným rozhodnutím Komise, odepřeny dovozní licence, 

přičemž tito dovozci o jejich udělení požádali ještě před přijetím napadeného rozhodnu-

tí.

Obdobným případem je rozhodnutí v již výše zmíněné věci Piraiki-Patraiki.105

Případ se týkal čl. 130 Aktu o přístupu Řecka k EU, který dovoloval stávajícím člen-

ským státům požádat o zavedení ochranných opatření ohledně určitých kategorií zboží

proti dovozům z Řecka. Na základě tohoto článku požádala Francie Komisi o vydání 

                                               
98 Srov. Případy, kdy bylo prokázáno osobní, nikoliv však bezprostřední dotčení: rozsudek SPS z 27. 4. 
1995 ve věci T-96/92 CCE de la Société Générale des Grandes Sources v. Komise [1995] ECR I-1213; 
usnesení SPS z 8. 7. 2004 ve věci T-341/02 Regione Siciliana v. Komise [2004] ECR II-2877; rozsudek 
SD z 2. 5. 2006 ve věci C-417/04 P Regione Siciliana v. Komise [2006] ECR I-3881.
99 Rozsudek SD z 13. 5. 1971 ve spojených věcech 41-44/70 International Fruit Company v. Komise 
[1971] ECR 411; rozsudek SD z 23. 11. 1971 ve věci 62/70 Bock v. Komise [1971] ECR 897, body 2-5; 
rozsudek SD z 31. 3. 1977 ve věci 88/76 Exportation de Sucres v. Komise [1977] ECR 709; rozsudek SD 
z 21. 5. 1987 ve věci 97/85 Deutsche Lebensmittelwerke v. Komise [1987] ECR 2265, bod 11; usnesení 
SD z 24. 5. 1993 ve věci C-131/92 Arnaud a další v Rada [1993] ECR I-2573, bod 8; usnesení SD z 12. 
12. 2003 ve věci C-258/02 P Bactria Industriehygiene-Service v. Komise [2003] ECR I-15105, body 34, 
36 a 50.
100 Rozsudek SD z 1. 7. 1965 ve spojených věcech 106/63 a 107/63 Alfred Toepfer a Getreide-Import 
Gesellsachft v. Komise [1965] ECR 405; rozsudek SD z 23. 11. 1971 ve věci 62/70 Bock v. Komise 
[1971] ECR 897; rozsudek SD z 17. 1. 1985 ve věci 11/82 Piraiki-Patraiki v. Komise [1985] ECR 207; 
rozsudek SPS z 15. 12. 2005 ve věci T-33/01 Infront v. Komise [2005] ECR II-5897.
101 LENAERTS, Koen; ARTS, Dirk; MASELIS, Ignace. Procedural Law of the European Union. 2nd 
edition. London : Sweet and Maxwell, 2006. s. 256-257. ISBN 100-421-94700-4.
102 Rozsudek SD z 21. 5. 1987 ve věci 97/85 Deutsche Lebensmittelwerke v. Komise [1987] ECR 2265; 
rozsudek SD z 2. 7. 1964 ve věci 1/64 Glucoseries Réunies v. Komise [1964] ECR 413; rozsudek SPS ze 
7. 11. 1996 ve věci T-298/94 Roquette Fréres v. Komise [1996] ECR 1531; rozsudek SD z 21. 1. 1999 ve 
věci C-73/97 P Francie v. Comafrica a další [1999] ECR I-185.
103 Rozsudek SD z 1. 7. 1965 ve spojených věcech 106/63 a 107/63 Alfred Toepfer a Getreide-Import 
Gesellsachft v. Komise [1965] ECR 405.
104 Rozsudek SD z 23. 11. 1971 ve věci 62/70 Bock v. Komise [1971] ECR 897.
105 Rozsudek SD z 17. 1. 1985 ve věci 11/82 Piraiki-Patraiki v. Komise [1985] ECR 207.
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rozhodnutí zavádějícího na určité období kvóty na dovoz bavlněné příze z Řecka. Řečtí 

exportéři podali proti tomuto rozhodnutí žalobu na neplatnost. Bezprostřední dotčení 

žalobců dovodil Soudní dvůr z toho, že ač je rozhodnutí určeno Francii, je zřejmé, že ho 

hodlá využít, tudíž rozhodnutí bezprostředně zasáhne do právního postavení žalobců. 

Soudní dvůr vyvodil též osobní dotčení většiny žalobců, ačkoliv by se na první pohled 

zdálo, že jde o případ analogický k případu Plaumann, protože se rozhodnutí Komise 

dotýká obchodníků v určitém sektoru ekonomiky. Avšak Soudní dvůr shledal rozdíl 

v tom, že někteří exportéři bavlněné příze ještě před přijetím rozhodnutí vstoupili do 

smluvních vztahů se zákazníky z Francie, které je zavazovaly plnit v době, na kterou 

Komise zavedla kvóty, což jim však předmětné rozhodnutí de facto znemožňovalo. Na-

víc Komise měla možnost zjistit existenci uzavřených smluv. Tímto se dotčení exportéři 

individualizovali, a odlišili se tak od ostatních exportérů ve smyslu Plaumannova tes-

tu.106

Toto rozhodnutí Soudu lze zobecnit v tom smyslu, že aktivní legitimace bude 

zřejmě dána vždy, jestliže rozhodnutí svými zpětnými faktickými účinky zasahuje do již 

založených právních vztahů,107 ale s tím omezením, že argumentace v případu Piraiki-

Patraiki nelze použít, pokud instituce EU nemohla zjistit dopad svého aktu na již exis-

tující smlouvy.108

Výjimečným případem z hlediska osobního dotčení byl též případ Les Verts.109

Žalobkyně, politická strana zelených, se domáhala zrušení dvou opatření přijatých 

v Evropském parlamentu v letech 1982 a 1983, které se týkaly uhrazení výdajů politic-

kých stran vynaložených na volby do EP v roce 1984. Předmětná opatření se týkala 

všech stran, které se účastnily voleb v roce 1984, ale byla přijatá pouze stranami, jež 

byly zastoupeny v EP v době přijetí opatření. Strana zelených, která se chtěla účastnit 

voleb do EP v roce 1984, opatření napadla s tvrzením, že mají diskriminační charakter 

ve prospěch stran, které už v EP jsou. Strana zelených byla dotčena pouze jako člen 

neuzavřené skupiny, přičemž ji žádné zvláštní vlastnosti ve smyslu Plaumannova testu 

                                               
106 LYČKA Martin; KUNC Bohumil; ŠLÉGLOVÁ Klára et al. Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie. 1. vydání. Praha: Linde, 2010. s. 48. ISBN 978-80-7201-812-3.
107 Rozsudek SD  ze 26. 6. 1990 ve věci C-152/88 Sofrimport v Commission [1990] ECR I-2477; rozsu-
dek SD z 13. 3. 2008 ve věci C-125/06 P Komise v. Infront  [2008] ECR I-1451, body 71-75.
108 Rozsudek SPS z 15. 12. 1993 ve věci T-489/93 Unifruit Hellas v. Komise [1994] ECR II-1201; rozsu-
dek SD z 15. 2. 1996 ve věci C-209/94 P Buralux a ostatní v. Rada [1996] ECR I-615.
109 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339.
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od jiných politických stran neodlišovaly. Soudní dvůr přesto individuální dotčení shle-

dal, když uznal, že žaloba se týká situace, jaká se před Soudním dvorem dosud 

neobjevila, a judikoval, že za osobně dotčené nelze považovat pouze strany, které byly 

zastoupeny v EP v době přijetí opatření, a proto byly identifikovatelné. Taková interpre-

tace by totiž vedla k nerovnosti v ochraně poskytnuté Soudním dvorem různým stranám 

účastnícím se týchž voleb.110

René Joliet, soudce reportér v daném případu, uvedl, že pokud by se Soudní 

dvůr přidržel tradičních kritérií individuálního dotčení a ignoroval novost situace, vedlo 

by to k paradoxnímu výsledku, kdy by aktivní legitimace k podání žaloby na neplatnost 

měla uskupení, které ji nepotřebují, zatímco těm, co ji potřebují, by byla odepřena. Ob-

zvláště by to znamenalo výsměch spravedlnosti vzhledem k Soudním dvorem

deklarované vládě práva, na které je Společenství založeno,111 jež mu v rozsudku před-

cházela.112

Problematické vždy bylo prokázat individuální dotčení v případě nařízení, tedy 

právních aktů s obecnou působností, protože obecná působnost nařízení erga omnes a 

individuální dopad se logicky vylučují. Soudní dvůr zpočátku odmítal, že by žalobce 

mohl být „skutečným“ nařízením (tzn. ne právním aktem, který je tak pouze formálně 

označen, ale právním aktem s obecnou působností bez ohledu na své označení)113 osob-

ně dotčen.114 I v případě, že se nařízení týká pouze malé skupiny osob pohybujících se 

na trhu, které lze dokonce identifikovat, nedostačuje to k prokázání osobního dotčení, 

pokud není prokázána existence určité právní nebo faktické situace, pro kterou se na ně 

opatření vztahuje.115

                                               
110 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339, body 35 a 36.
111 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339, bod 23.
112 ARNULL Anthony. The European Union and its Court of Justice. 1st edition. Oxford: Oxford Univer-
sity Press,1999, s. 44. ISBN 0-19-825898-4.
113 Rozsudek SD z 17. 6. 1980 ve věci 789/79 a 790/79 Calpak v Commission [1980] ECR 1949.
114 CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Gráinne. EU law: texts, cases and materials. Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2008. s. 516. ISBN 978-0-19-927389-8.
115 Rozsudek SD z 22. 11. 2001 ve věci C-451/98 Antillean Rice Mills v. Rada [2001] ECR I-8949, bod 
52.
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V některých oblastech jako je anti-dumping, hospodářská soutěž či státní podpo-

ry řízení často explicitně či implicitně předpokládá zapojení jednotlivce-stěžovatele, 

čímž ho odlišuje od ostatních jednotlivců,116 nebo jednotlivce přímo jmenuje.117

Extramet118 je prvním případem v oblasti anti-dumpingu, kdy Soud shledal 

osobní dotčení jednotlivce „pravým“ nařízením, jehož ekonomická situace při přijímání 

nařízení nebyla nijak zohledněna. V dané věci Soud uznal ekonomickou situaci nezávis-

lého dovozce vápenné rudy za specifickou okolnost, v jejímž důsledku byl dovozce 

osobně dotčen nařízením ukládajícím anti-dumpingové daně na tyto dovozy z Číny a 

SSSR. Žalobce byl největším dovozcem vápenné rudy a zároveň výrobcem čistého váp-

níku pro užití v metalurgickém průmyslu. Jeho obchodní činnost závisela do značné 

míry na těchto dovozech a byla vážně dotčena napadeným nařízením vzhledem 

k omezenému počtu výrobců daného produktu a těžkostem, které musel překonávat při 

získávání zásob od jediného unijního výrobce, který byl navíc jeho hlavním konkuren-

tem.119 Soud v daném případě judikoval, že jednotlivec může žalobou na neplatnost 

napadnout i „pravý“ legislativní akt, jestliže je jím osobně dotčen. Osobní dotčení Soud 

spatřoval v tom, že nařízení má nepříznivé účinky na postavení žalobce na trhu a že 

důsledky, které pro něj vyplývají z přijatého nařízení, jsou zvláště závažné, neboť se 

týká podstatné části hospodářské činnosti jednotlivce a způsobuje značné riziko pro jeho 

zisky.

Jednotlivec může být osobně dotčen nařízením, pokud má tento akt nepříznivé 

účinky na jeho zvláštní práva120 jako v případu Codorníu121. Žalobce, španělský produ-

cent šumivého vína, se domáhal zrušení ustanovení v nařízení Rady, které vyhradilo 

označení „crémant“ šumivému vínu pocházejícímu z Francie a Lucemburska, čímž ža-

lobci zabránilo používat toto označení pro jeho víno. Žalobce však měl ve Španělsku už 

od roku 1924 zaregistrovanou ochrannou známku „Gran Crémant de Codorníu“ a pou-

žíval ji před i po registraci pro podstatnou část své produkce. Přijetí předmětného 

                                               
116 Rozsudek SD z 28. 1. 1986 ve věci 169/84 COFAZ v. Komise [1986] ECR 391; rozsudek SD z 25. 10. 
1977 ve věci 26/76 Metro-Grossmärkte & Co. v. Komise [1977] ECR 1875; rozsudek SD z 11. 7. 1990 ve 
věci C-304/86 Enital v. Komise [1990] ECR I-2939; rozsudek SD z 14. 3. 1990 ve spojených věcech C-
133/87 a C-150/87 Nashua Corporation v. Komise [1990] ECR I-719.
117 Rozsudek SD z 20. 3. 1985 ve věci 264/82 Timex Corporation v. Rada [1985] ECR 849.
118 Rozsudek SD z 11. 6. 1992 ve věci C-358/89 Extramet Industrie v. Rada [1992] ECR I-2501.
119 Rozsudek SD z 11. 6. 1992 ve věci C-358/89 Extramet Industrie v. Rada [1992] ECR I-2501, bod 17.
120 „Specific rights:“ Rozsudek SPS z 15. 12. 2005 ve věci T-33/01 Infront v. Komise [2005] ECR II-
5897.
121 Rozsudek SD z 18. 5. 1994 ve věci C-309/89 Codorníu SA v. Rada [1994] ECR I-1853.
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nařízení tak znamenalo značný zásah do žalobcových práv. Soudní dvůr překvapivě 

v přímém rozporu s dosavadní judikaturou označil žalobu za přípustnou. Ačkoliv napa-

dené ustanovení bylo svojí povahou a rozsahem působnosti ryze legislativní povahy 

(nikoliv rozhodnutím ve formě nařízení122), poněvadž dopadalo obecně na všechny ob-

chodníky, Soudní dvůr judikoval, že se zároveň žalobce osobně dotýká, protože má 

nepříznivé účinky na jeho zvláštní právo (duševního vlastnictví), čímž ho odlišuje od 

všech ostatních obchodníků.123 Soudní dvůr vzal ve svém rozhodnutí v úvahu, že ne-

možnost užívat zaregistrovanou ochrannou známku by pro žalobce znamenala velké 

ekonomické ztráty, takže napadené nařízení mělo značný dopad na hospodářskou čin-

nost žalobce.

Generální advokát Lenz,124 s jehož stanoviskem se Soudní dvůr ztotožnil, vy-

cházel při své argumentaci z rozsudku ve věci Extramet, který jako jediné kritérium pro 

odlišení jednotlivce poprvé (v rozporu s dosavadním Plaumannovým testem) označil 

hospodářský dopad napadeného nařízení. V souladu s rozsudkem Extramet tak generál-

ní advokát dovodil, že jednotlivec může být osobně dotčen nařízením, má-li pro něj 

zvláštní a závažné ekonomické následky, které jsou takové povahy, že ho mohou odlišit 

od ostatních jednotlivců, kterých se nařízení dotýká, ale pouze za podmínky, že nepříz-

nivě ovlivňuje jeho pozici na trhu, že se týká podstatné části hospodářské činnosti 

jednotlivce a že způsobuje značné riziko pro jeho zisky.

Žalobce může být individualizován též, je-li v nařízení výslovně jmenován, ač-

koliv není adresátem daného aktu.125 Jde o případy, kdy zákonodárce přijme akt, jehož 

cílem poskytnout jednotlivci určitou výhodu126 či nevýhodu.127

Konečně lze shledat osobní dotčení nařízením v případech, kdy měl jednotlivec 

zvláštní procesní právo účastnit se přijímání aktu128 nebo kdy měla instituce EU vzít při 

                                               
122 Srov. rozsudek SD z 17. 6. 1980 ve věci 789/79 a 790/79 Calpak v Commission [1980] ECR 1949.
123 LENAERTS, Koen; ARTS, Dirk; MASELIS, Ignace. Procedural Law of the European Union. 2nd 
edition. London : Sweet and Maxwell, 2006. s. 258. ISBN 100-421-94700-4.
124 Stanovisko generálního advokáta C.O. Lenze z 27. 10. 1992 ve věci C-309/89 Codorníu SA v. Rada 
[1994] ECR I-1853.
125 Rozsudek SD z 29. 10. 1980 ve věci 138/79 Roquette Fréres v. Rada [1980] ECR 3333, body 13-16; 
rozsudek SD z 17. 6. 1980 ve věci 139/79 Maizena v. Rada [1980] ECR 3393, body 13-16; rozsudek SD 
z 21. 2. 1984 ve spojených věcech 239/82 a 275/82 Allied Corporation v Commission [1984] ECR 1005, 
body 4 a 12.
126 Rozsudek SPS z 3. 2. 2005 ve věci T-139/01 Comafrica a Dole Fresh Fruit Europe v. Komise [2005] 
ECR, bod 110.
127 Rozsudek SD z 18. 11. 1975 ve věci 100/74 CAM v. Komise[1975] ECR 1393, bod 16.
128 Rozsudek SD z 28. 1. 1986 ve věci 169/84 COFAZ v. Komise [1986] ECR 391, bod 23; rozsudek SD 
z 25. 10. 1977 ve věci 26/76 Metro-Grossmärkte & Co. v. Komise [1977] ECR 1875; rozsudek SD z 4. 
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přijímání aktu v úvahu jeho specifické postavení.129 Tato potřeba zvláštní ochrany ho 

dostatečně odlišuje od ostatních osob, na které se akt aplikuje.130 Soud zdůraznil, že 

pouhá účast osoby při přijímání napadeného aktu nepostačuje k založení osobního do-

tčení, jestliže komunitární legislativa toto procesní právo osobě speciálně nezaručuje.131

V opačném případě by si žalobce mohl zajistit osobní dotčení pouhým zasláním připo-

mínek či návrhů k relevantní instituci, což by změnilo žalobu na neplatnost v actio 

popularis.132

Náznak liberálnějšího přístupu k otázce přípustnosti žaloby na neplatnost 

v případě nařízení, který zaujal Soudní dvůr ve výše zmíněných případech, se v pozdější 

judikatuře Soudního dvoru nepotvrdil.133 Soudní dvůr dal jasně najevo, že podmínky, 

které nastaly v případě Codorníu a vedly ke zrušení nařízení, byly naprosto výjimečné a 

že je nadále nutné pro účely přípustnosti žaloby splnit Plaumannův test.

V případu Greenpeace,134 ve kterém se skupina jednotlivců a organizací na 

ochranu životního prostředí domáhala zrušení rozhodnutí Komise, v němž udělila fi-

nanční podporu výstavbě dvou elektráren na Kanárských ostrovech, se generální 

advokát Cosmas vyjádřil k předchozímu liberálnímu přístupu Soudu v případu Codor-

níu jako o výjimce, která potvrzuje pravidlo, že legislativní akty nemohou jednotlivci

                                                                                                                                         
10. 1983 ve věci 191/82 FEDIOL v. Komise [1983] ECR 2913; rozsudek SD z 20. 3. 1985 ve věci 264/82 
Timex Corporation v. Rada [1985] ECR 849; rozsudek SPS z 30. 9. 2003 ve věci T-158/00 ARD v. Komi-
se [2003] ECR II-3825; rozsudek SPS z 14. 4. 2005 ve věci T-88/01 Sniace v. Komise [2005] ECR II-
1165.
129 Rozsudek SD z 17. 1. 1985 ve věci 11/82 Piraiki-Patraiki v. Komise [1985] ECR 207, body 17-32; 
rozsudek SD z 15. 2. 1996 ve věci C-209/94 P Buralux SA v. Rada [1996] ECR I-615, body 30-35; rozsu-
dek SD z 26. 6. 1990 ve věci C-152/88 Sofrimport v. Komise [1990] ECR I-2477, body 8-13; rozsudek 
SD z 11. 2. 1999 ve věci C-390/95 P Antillean Rice Mills v. Rada [1999] ECR I-769, body 25-30; rozsu-
dek SD z 30. 3. 2004 ve věci C-167/02 P Rothley a další v. Evropský parlament [2004] ECR I-3149, body 
32-38.
130 LENAERTS, Koen; ARTS, Dirk; MASELIS, Ignace. Procedural Law of the European Union. 2nd 
edition. London : Sweet and Maxwell, 2006. s. 258-259. ISBN 100-421-94700-4.
131 Usnesení SPS z 3. 6. 1997 ve věci  T-60/96 Merck a další v. Komise [1997] ECR II-849.
132 ARNULL, Anthony. Private Applicants and the Action for Annulment since Codorníu. Common Mar-
ket Law Review. 2001, vol. 38, no. 1, s. 7-52.
133 Rozsudek SD z 15. 2. 1996 ve věci C-209/94 P Buralux SA v. Rada [1996] ECR I-615; usnesení SD 
z 23. 11. 1995 ve věci C-10/95 P Asocarne v. Rada [1995] ECR I-4149; rozsudek SPS z 9. 4. 1997 ve 
věci T-47/95 Terres Rouges v. Komise [1997] ECR II-481; usnesení SPS z 26. 3. 1999 ve věci T-114/96 
Confiserie du TECH a Biscuiterie Confiserie LOR v. Komise [1999] ECR II-913; usnesení SPS z 6. 7. 
2004 ve věci T-370/02 Alpenhain-Camembert-Werk a další v. Komise [2004] ECR I-2097; usnesení SPS 
z 6. 9. 2004 ve věci T-213/02 SNF v. Komise [2004] ECR ECR II-3047; usnesení SPS z 10. 12. 2004 ve 
věci T-196/03 European Federation for Cosmetic Ingredients v. Evropský parlament a Rada [2004] ECR 
II-4263.
134 Rozsudek SD z 2. 4. 1998 ve věci C-321/95 P Stichting Greenpeace v. Komise [1995] ECR I-1651.
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v zásadě žalobou na neplatnost napadnout.135 Soud se následně držel jeho názoru, že by 

v souladu s ustálenou judikaturou měl odvolání zamítnout.

Věc Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,136 v jejímž rámci se žalobkyně 

domáhala zrušení ustanovení nařízení, které omezovalo její právo používat název „To-

cai friuliano,“ poskytla Tribunálu možnost vyjasnit, za jakých okolností se může aktivní 

legitimace opírat o zásady stanovené v rozsudku ve věci Codorníu. Tribunál rozhodl, že 

v projednávaném případě nebylo žalobkyni (narozdíl od případu Codorníu) obecně zá-

vazným aktem zabráněno používat jejího zvláštního práva, označení náležejícího do 

práv duševního vlastnictví, které si zaregistrovala a používala během dlouhého období 

před přijetím napadeného nařízení. Název „Tocai friuliano“ není totiž zeměpisným 

označením jako takovým, náležejícím do práv duševního vlastnictví a požívajícím 

z tohoto důvodu ochrany. Jak vidno, pojem „zvláštní práva“, která musí být napadeným 

aktem porušena, je stále nejasný.137

Lisabonská smlouva, jež pro právní akty s obecnou působností, které nevyžadují 

přijetí prováděcích opatření, požaduje prokázání pouze bezprostředního dotčení žalob-

ce, představuje jistě krok správným směrem ke zvýšení právní ochrany jednotlivce 

v EU. Otázkou však zůstává, zda daný pojem bude interpretován tak, že zahrnuje i le-

gislativní akty nebo pouze akty nelegislativní.138

Restriktivní přístup Soudního dvoru EU k otázce aktivní legitimace, a zejména 

osobního dotčení jednotlivců byl a stále je předmětem kritiky mnoha právníků.139

                                               
135 Stanovisko generálního advokáta G. Cosmase z 23. 9. 1997 ve věci C-321/95 P Greenpeace 
v Commission [1995] ECR I-1651.
136 Usnesení SPS z 12. 3. 2007 ve věci T-417/04 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia v. Komise 
[2007] ECR II-641.
137 Tribunál navíc rozhodl, že osobně dotčen daným nařízením nemůže být ani region jen proto, že má 
obecný zájem na dosažení hospodářské prosperity svého území.
138 Viz níže kap. 4.3.
139 ALBORS-LLORENS, Albertina. The standing of private parties to challenge Community measures: 
Has the European court missed the boat?. Cambridge Law Journal. 2003, vol. 62, no. 1, s. 72-92. ;
ARNULL, Anthony. Private applicants and the action for annulment under Article 173 of the EC Treaty. 
Common Market Law Review. 1995, vol. 32, no. 1, s. 7-50. ; GORMLEY, Laurence W. Judicial Review : 
Advice for the Deaf. Fordham Intenational Law Journal. 2006, vol. 29, no. 4, s. 655-689. ; KOCH, Cor-
nelia. Locus standi of private applicants under the EU Constitution : Preserving gaps in the protection of 
individuals' right to an effective remedy. European law review. 2005, vol. 30, no. 4, s. 511-527. ; 
RAGOLLE, Filip. Access to justice for private applicants in the Community legal order : Recent 
(r)evolutions. European law review. 2003, vol. 28, no. 1, s. 90-101. ; SCHWARZE, Jurgen. The legal 
protection of the individual against regulations in EU Law : Remarks on the ECJ judgment in the case 
UPA of July 2002 in view of the European Constitutional Reform. European Public Law. 2004, vol. 10, 
no. 2, s. 285-303. ; USHER, John A. Direct and individual concern : An effective remedy or a conventio-
nal solution?. European law review. 2003, vol. 28, no. 5, s. 575-600. ; WARD, Angela. Amsterdam and 
Amendment to Article 230: An opportunity lost or simply deferred?. In DASHWOOD, Alan; 
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Dodnes citovaným je stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci Unión de 

Pequeñós Agricultores (UPA), 140 ve kterém přesně a sofistikovaně vystihl hlavní pro-

blémy v přístupu jednotlivce k Soudnímu dvoru.141 Kombos ho vzletně označil za pokus 

o sametovou revoluci.142 Ta se však nezdařila.

Jádrem stanoviska je právo jednotlivce na účinnou soudní ochranu. Generální 

advokát Jacobs byl toho názoru, že současná interpretace čl. 230/4 SES takovou účin-

nou soudní ochranu proti aktům EU neposkytuje.143 Zároveň se domníval, že ani cesta 

soudní ochrany prostřednictvím národních soudů, podporovaná Evropským soudním 

dvorem, není vždy dostačující, a to z několika důvodů. 

Za prvé proto, že národní soudy nemají pravomoc prohlásit akt EU za neplat-

ný.144

Za druhé závisí na volné úvaze soudu (s výjimkou národních soudů, jejichž roz-

hodnutí nelze napadnout opravnými prostředky), zda podá k Evropskému soudnímu 

dvoru předběžnou otázku.145

Za třetí je v některých případech nemožné pro jednotlivce napadnout komunitár-

ní akt, jestliže nevyžaduje přijetí národních prováděcích opatření, která by byla

předmětem žaloby u národního soudu, což může vést k odepření spravedlnosti. Jednot-

livec sice může v takovém případě porušit pravidla stanovená komunitárním aktem a při 

obraně v trestním či civilním řízení před národním soudem vznést námitku neplatnosti 

daného aktu, ale vyžadovat na jednotlivci porušení zákona, aby se domohl spravedlnos-

ti, nemůže být rozhodně považováno za náležitý způsob soudní ochrany. 

Za čtvrté Jacobs podotýká, že řízení před národními soudy s následnou fází po-

dání předběžné otázky přináší dodatečné náklady oproti napadení aktu přímo před 

                                                                                                                                         
JOHNSTON, Angus. The Future of the Judicial System of the European Union. 1st edition. Portland 
(Oregon) : Hart Publishing, 2001. s. 37-40.
140 Stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse z 21. 3. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós 
Agricultores v. Rada [2002] ECR I-6677.
141 UPA bylo obchodní sdružení drobných španělských zemědělců, které se domáhalo částečného zrušení 
nařízení 1638/98/ES, jímž byly měněny podmínky obchodování na trhu olivového oleje. Soud prvního 
stupně žalobu zamítl pro nedostatek aktivní legitimace žalobce.
142 KOMBOS, Constantinos C. The Recent Case Law on Locus Standi of Private Applicants under Art. 
230 (4) EC : A Missed Opportunity or A Velvet Revolution?. European Integration online Papers [onli-
ne]. 2005, 9, 17, [cit. 2011-07-02]. Dostupný z WWW: <http://www.eiop.or.at/eiop/texte/2005-
017.htm#f23>.
143 Obdobný názor vyjádřil krátce poté též Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v rozsudku z 24. 
9. 2002 v případu 27824/95 Posti a Rahko v. Finsko.
144Rozsudek SD z 22. 10. 1987 ve věci 314/85 Firma Foto-Frost v. Hauptzollamt Lubeck-Ost [1987] 
ECR 4199.
145 Čl. 267 SFEU (ex čl. 234 SES).
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Soudním dvorem. Navíc je takový postup zdlouhavější, zvláště zahrnuje-li odvolání 

k vyšším soudům.146

Jacobs byl přesvědčen o tom, že žaloba na neplatnost je lepším prostředkem, jak 

zpochybnit platnost komunitárního aktu, než předběžná otázka, zejména proto, že 

v řízení před Soudním dvorem je orgán EU účastníkem, třetí strany mohou v takovém 

řízení intervenovat a v neposlední řadě to značně posiluje právní jistotu, jelikož žaloba 

na neplatnost musí být podána v časové lhůtě dvou měsíců.

Jacobs následně navrhl novou interpretaci pojmu individuální dotčení: osoba 

podle něj měla být považována za osobně dotčenou, jestliže z důvodu určitých okolností 

napadené opatření mělo podstatné nepříznivé následky na její zájmy.147

Soudní dvůr EU se se stanoviskem generálního advokáta Jacobse neztotožnil.148

Nejprve připomenul, že Evropské společenství je společenstvím práva, v jehož rámci 

jeho orgány podléhají přezkumu, zda jsou jejich akty v souladu se Smlouvou 

a s obecnými právními zásadami. Jednotlivci tudíž musí mít nárok na účinnou soudní 

ochranu práv, která jim přiznává právní řád Společenství, jelikož právo na takovou 

ochranu je součástí obecných právních zásad vyplývajících z ústavních tradic společ-

ných členským státům. Toto právo bylo rovněž zakotveno v článcích 6 a 13 Evropské 

úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod.

Soudní dvůr dále připomenul, že Smlouva jednak ve svých článcích 173 a 184 

(nyní čl. 263 a 277 SFEU), jednak ve svém článku 177 (nyní čl. 267 SFEU) zavedla 

úplný systém procesních prostředků a řízení určený k přezkumu legality aktů orgánů 

a svěřila tento přezkum soudu Společenství. Podle Soudního dvoru nikoliv každá cesta 

přezkumu jednotlivě, nýbrž všechny dohromady jako celek zaručují právo na účinnou 

soudní ochranu. 

Zároveň Soudní dvůr uvedl, že ani absence právních prostředků ochrany 

v národním právním řádu jej neopravňuje, aby změnil systém procesních prostředků 

stanovených ve Smlouvě. Podle Soudního dvora by takový režim totiž v každém kon-

krétním případě vyžadoval, aby Soud Společenství přezkoumal vnitrostátní procesní

                                               
146 CRAIG, Paul. Standing, Rights, and the Structure of Legal Argument. European Public Law. 2003, 
vol. 9, no. 4, s. 493-508.
147 „…a person is to be regarded as individually concerned by a Community measure where, by reason of 
his particular circumstances, the measure has, or is liable to have, a substantial adverse effect on his 
interests.“
148 Rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós Agricultores v. Rada [2002] ECR I-
6677.
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právo a podal jeho výklad, čímž by byla překročena jeho pravomoc v rámci přezkumu 

legality aktů Společenství.

Soudní dvůr zdůraznil, že přísluší členským státům, aby na národní úrovni sta-

novily systém procesních prostředků a řízení zajišťující dodržování práva na účinnou 

soudní ochranu. V tomto rámci jsou vnitrostátní soudy v souladu se zásadou loajální 

spolupráce zakotvenou v čl. 10 SES (nyní čl. 4/3 SEU) povinny v co největším možném 

rozsahu vykládat a uplatňovat vnitrostátní procesní předpisy, kterými se řídí podání 

procesního prostředku, způsobem, který umožní fyzickým a právnickým osobám zpo-

chybnit před soudem legalitu jakéhokoli rozhodnutí nebo jiného vnitrostátního opatření 

týkajícího se použití obecně závazného aktu Společenství ve vztahu k nim tím, že budou 

namítat jeho neplatnost. Soudní dvůr uvedl, že je na členských státech, nikoliv na Soud-

ním dvoru, aby případně Smlouvu reformovaly.

V případu Jégo-Quéré149 Tribunál nepochybně inspirován velmi přesvědčivými 

argumenty generálního advokáta Jacobse v případu UPA předložil nový způsob inter-

pretace čl. 230/4 SES (nyní čl. 263/4 SFEU), pokud jde o individuální dotčení. 

Francouzská společnost Jégo-Quéré se věnovala lovu tresek ve vodách jižně od 

Irska, přičemž používala sítě o určité šířce, což se mohlo dostat do rozporu s nařízením 

Komise. Společnost napadla předmětné nařízení, které mělo obecnou působnost. Rybo-

lov je hospodářská aktivita, kterou může provádět kdokoliv kdykoliv, a tak ani 

skutečnost, že Jégo-Quéré byla jedinou společností lovící v dané oblasti tresky plavidly 

s délkou přesahující 30 m, ji dostatečně neodlišila ve smyslu Plaumannova testu. Jelikož 

neexistovala žádná prováděcí opatření, která by mohla být základem pro žalobu před 

národním soudem, jediným způsobem, jak vznést námitku neplatnosti předmětného 

nařízení, bylo porušení stanovených pravidel a tvrzení jejich protiprávnosti v následném 

soudním řízení.

Tribunál toto označil za nedostatečnou soudní ochranu a ztotožnil se s argumen-

tací žalobce i právním názorem vyjádřeným generálním advokátem Jacobsem v případu 

UPA v tom, že nelze na jednotlivcích požadovat, aby pro dosažení přístupu ke spravedl-

nosti, byli nuceni porušit právo.150 Při posouzení aktivní legitimace pak Tribunál navrhl

                                               
149 Rozsudek SPS z 3. 5. 2002 ve věci T-177/01 Jégo-Quéré v. Komise [2002] ECR II-2365.
150 Corthaut tuto situaci vysvětluje jako dilema jednotlivce mezi tím, zda bude jednat v souladu 
s nařízením přes své pochybnosti ohledně jeho platnosti, což může vést k jeho zbytečným ztrátám, a mezi 
porušením nařízení s tím, že bude doufat, že jeho pochybnosti se ukáží správné. Pokud ne, čeká ho sank-
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modifikaci definice osobního dotčení, kdy za individuálně dotčenou osobu považoval 

tu, „jejíž práva napadený akt omezuje nebo jíž zakládá povinnosti, a to jednoznačným a 

bezprostředním způsobem.“151 Námitku nepřípustnosti žaloby podanou Komisí Tribunál 

zamítl a nařídil pokračovat v řízení ve věci samé.

Komise podala odvolání k Soudnímu dvoru. 

Soudní dvůr následně v rozsudku zdůraznil, že zásada účinné soudní ochrany je 

zachována, i když je aktivní legitimace jednotlivce proti aktu s obecnou působností vy-

loučena. Komise v této souvislosti připomněla, že ve většině členských států je právo 

jednotlivců podat žalobu na zrušení či neplatnost normativních správních či vládních 

aktů omezeno.

Ačkoliv Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zrušil,152 domnívám se, že Tribunál, 

přestože se nedržel ustálené judikatury, nevykročil při interpretaci článku mimo jeho 

hranice. Jediné, co Smlouva výslovně na jednotlivci požaduje, je dokázání individuální-

ho dotčení. Jak tento pojem bude interpretován, už záleží na Soudu. Podle mého názoru 

generální advokát Jacobs správně podotkl, že neexistuje přesvědčivý důvod, proč by 

měl být pojem osobní dotčení vykládán zrovna tak, jak byl interpretován v případu 

Plaumann.153 Naopak se v průběhu času ukazuje, že takový výklad je příliš restriktivní a 

nezaručuje jednotlivcům dostatečnou právní ochranu proti některým aktům, které se jich 

nepříznivě dotýkají.

Soudní dvůr ale často přizpůsoboval prostřednictvím teleologického výkladu

články Smlouvy a komunitární legislativy tak, aby dosáhl naplnění cílů Společenství.

Navíc Soudní dvůr ani nevysvětlil, proč by nemohl být test individuálního do-

tčení navržený Jacobsem v souladu s (ex) čl. 230 SES.154

                                                                                                                                         
ce. CORTHAUT, Tim. Comment on Jégo-Quéré. Columbia Journal of European Law. 2002-2003, vol. 9, 
no. 1, s. 141-166.
151 Rozsudek SPS z 3. 5. 2002 ve věci T-177/01 Jégo-Quéré v. Komise [2002] ECR II-2365, bod 51:…a 
natural or legal person is to be regarded as individually concerned by a Community measure of general 
application that concerns him directly if the measure in question affects his legal position, in a manner 
which is both definite and immediate, by restricting his rights or by imposing obligations on him. The 
number and position of other persons who are likewise affected by the measure, or who may be so, are of 
no relevance in that regard. 
152 Rozsudek z 1. 4. 2004 SD z ve věci C-263/02 P Komise v. Jégo-Quéré [2004] ECR I-3425.
153 Stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse z 21. 3. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós 
Agricultores v. Rada [2002] ECR I-6677.
154 CRAIG, Paul. Standing, Rights, and the Structure of Legal Argument. European Public Law. 2003, 
vol. 9, no. 4, s. 493-508.
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Schermers připomíná, že rozhodnutí v případu Plaumann se datuje do prvních 

let Společenství, kdy byla integrace Společenství teprve v počáteční fázi a zároveň bylo 

potřeba přijímat dalekosáhlá opatření k rekonstrukci poválečného evropského hospodář-

ství. V této situaci bylo pochopitelné, že se Soudní dvůr svým restriktivním výkladem 

snažil vyjmout legislativní akty z možnosti přezkumu jednotlivci kvůli obavě z narušení 

rozvoje Společenství neustálým proudem žalob. Tento zájem převážil nad právem jed-

notlivce na soudní ochranu jeho práv.155 V současné době, zejména s rozvojem práva na 

účinnou soudní ochranu a jeho zakotvením v Listině základních práv a svobod EU, už 

restriktivní Plaumannův test nemůže obstát.

Tvrzení, že judikatura v této otázce je ustálená, není úplně pravdivé, jak ukazuje 

liberálnější přístup v případech Extramet156 a Codorníu.157

Generální advokát Jacobs zdůraznil, že judikatura týkající se aktivní legitimace 

jednotlivců při podání žaloby na neplatnost není v souladu s obdobnou úpravou 

v členských státech, kde je přístup jednotlivce k soudu jednodušší, a není důvod, proč 

by nemohl Soudní dvůr tak jako v jiných oblastech základních zásad vycházet i 

v případě účinné soudní ochrany z práva členských států. Dále podotýká, že právní akty 

s obecnou působností, které se týkají velké skupiny osob, jsou obvykle obtížněji napad-

nutelné než ty, které jsou adresované konkrétním osobám. 158 Je nepochopitelné, proč by 

měla být jednotlivci poskytována menší ochrana vůči právním aktům, které se nepřízni-

vě dotýkají více osob a způsobují rozsáhlou škodu, než proti aktům, jejichž účinky jsou 

limitovány.159

Názory generálního advokáta Jacobse následně výslovně podpořil ve svém sta-

novisku ve případu British American Tobacco160 generální advokát Geelhoed.

                                               
155 SCHERMERS, Henry G. Parliament UK : European Union - Memoranda [online]. 2.10.2003 [cit. 
2011-07-01]. Memorandum by Professor Dr Henry G Schermers FBA together with the staff of the Euro-
pa Institute of the University of Leiden. Dostupné z WWW: 
<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldeucom/47/47we18.htm>.
156 Rozsudek SD z 11. 6. 1992 ve věci C-358/89 Extramet Industrie v. Rada [1991] ECR I-2501.
157 Rozsudek SD z 18. 5. 1994 ve věci C-309/89 Codorníu SA v. Rada [1994] ECR I-1853.
158 Stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse z 21. 3. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós 
Agricultores v. Rada [2002] ECR I-6677.
159 CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Gráinne. EU law: texts, cases and materials. Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2008. s. 526. ISBN 978-0-19-927389-8.
160 Stanovisko generálního advokáta L. A. Geelhoeda z 10. 9. 2002 ve věci C-491/01 The Queen 
v. Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco a Imperial Tobacco [2002] ECR I-
11453, body 47-57.
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Zásadu účinné soudní ochrany Soudní dvůr jako obecnou zásadu EU dále rozvi-

nul ve svém klíčovém rozhodnutí161 v případu Unibet.162 Společnost Unibet chtěla 

propagovat své sázkové hry ve švédských internetových médiích, ale neměla příslušné 

správní povolení vyžadované švédskými zákony. Společnost se však nechtěla vystavit 

trestnímu stíhání, což byla v její situaci jediná možnost, jak namítat rozpor tohoto poža-

davku s evropským právem. Podala tedy žalobu na určení svého práva propagovat 

sázkové služby, jehož právní základ shledávala v čl. 49 SES (nyní čl. 56 SFEU), a záro-

veň žalobu na náhradu škody. Švédský soud abstraktní přezkum normy jako 

nepřípustný odmítl. Švédský nejvyšší soud (Högsta domstolen) se posléze obrátil na 

Soudní dvůr EU s předběžnou otázkou týkající se interpretace zásady účinné právní 

ochrany. 

Klíčový význam rozhodnutí spočívá v konstatování Soudního dvora, že možnost 

dovolat se evropského práva teprve při porušení národního práva je v rozporu se zása-

dou účinné právní ochrany. Soudní dvůr sice nevyžaduje, aby členské státy zavedly 

samostatnou žalobu směřující primárně k přezkumu souladu vnitrostátních ustanovení s 

právem Společenství, pokud jiné účinné právní prostředky, které nejsou méně příznivé 

než ty, jež se týkají obdobných vnitrostátních žalob, umožňují takový soulad posoudit 

na základě procesní námitky, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.163 Avšak je-li 

procesní subjekt nucen vystavit se správním nebo trestním řízením a sankcím, které by z 

nich mohly vyplývat, jako jedinému právnímu prostředku k napadení souladu sporných 

vnitrostátních ustanovení s právem Společenství, není jeho účinná soudní ochrana do-

statečně zajištěna. V tomto ohledu přísluší soudům členských států podle zásady 

loajální spolupráce uvedené v čl. 10 SES (nyní čl. 4/3 SEU) zajistit soudní ochranu 

práv, která procesním subjektům vyplývají z práva Společenství.

Corthaut zdůrazňuje rozdíl v přístupu Soudního dvoru k otázce národních pro-

cesních prostředků soudní ochrany. Zatímco v dřívějších rozsudcích Jégo-Quéré a UPA

Soudní dvůr vyžadoval, aby národní právo poskytovalo takové prostředky „v co největ-

                                               
161 TABOROWSKI, Maciej. Case C-432/05 UNIBET : Some Practical Remarks on Effective Judicial 
Protection Case Law . Columbia Journal of European Law . 2008, vol. 14, no. 3, s. 621-647.
162 Rozsudek SD z 13. 3. 2007 ve věci C-432/05 Unibet v. Justitiekanslern [2007] ECR I-2271.
163 Rozsudek SD z 13. 3. 2007 ve věci C-432/05 Unibet v. Justitiekanslern [2007] ECR I-2271, bod 65.
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ším možném rozsahu,“164 nyní už Soudní dvůr takové prostředky vyžaduje imperativně 

(už ne pouze „so far as possible“).165

Soudní dvůr se tak při hledání rovnováhy mezi procesní autonomií členských 

států a zásadou účinné právní ochrany přiklonil na stranu jednotlivce, kterému musí stát 

zajistit dostatečné prostředky k ochraně jeho subjektivních práv zaručených unijním 

právem, přičemž požaduje, aby stát takové prostředky vytvořil, pokud nejsou 

v národním právním řádu dostupné.166

I v pozdějších rozsudcích Soudní dvůr zásadu účinné právní ochrany akcentu-

je.167

Požadavek, aby členské státy stanovily prostředky nezbytné k zajištění účinné 

právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie, vyplývající z výše zmíněné judika-

tury,168 byl výslovně zakotven v čl. 19/1 druhé větě SEU.

4.3 Právní akty s obecnou působností, které nevyžadují přijetí 

prováděcích opatření

Výše zmíněné případy Jégo-Quéré169 a UPA170 ukázaly nedostatky ve formulaci 

čl. 230/4 SES, pokud jde o zajištění dostatečné ochrany jednotlivců vůči unijním aktům.

Možné způsoby řešení tohoto problému byly diskutovány v rámci Diskusního 

kruhu I Konventu o budoucnosti EU171 při přípravě Ústavy pro Evropu a byly shrnuty 

v Pracovním dokumentu 8.172

                                               
164 „so far as possible“.
165 CORTHAUT, Tim; VANNESTE, Frédéric . Postscript to Waves between Strasbourg and Luxem-
bourg: : The Right of Access to a Court to Contest the Validity of Legislative or Administrative 
Measures. Yearbook of European Law. 2006, vol. 25, no. 1, s. 671-672.
166 LYČKA, Martin; KUNC, Bohumil; ŠLÉGLOVÁ, Klára et al . Komentovaná rozhodnutí Soudního 
dvora Evropské unie. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. s. 63-65. ISBN SBN978-80-7201-812-3.
167 Rozsudek SD z 15. 4. 2008 ve věci C-268/06 Impact v. Minister for Agriculture and Food [2008] ECR 
I-2483, bod 43; rozsudek SPS z 9. 9. 2009 ve věci T-437/05 Brink’s Security Luxemburg v. Komise
[2009] ECR II-3233.
168 Rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós Agricultores v. Rada [2002] ECR I-
6677; rozsudek SD z 1. 4. 2004 ve věci C-263/02 P Komise v. Jégo Quéré [2004] ECR I-3426; případ C-
432/05 Unibet [2007] ECR I-2271, bod 65.
169 Rozsudek SD z 1. 4. 2004 ve věci C-263/02 P Komise v. Jégo Quéré [2004] ECR I-3426.
170 Rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós Agricultores v. Rada [2002] ECR I-
6677.
171 Konvent o budoucnosti Evropy byl svolán Laekenskou deklarací na zasedání Evropské rady v prosinci 
2001 a měl za úkol vypracovat návrh ústavy EU. Zastoupeny byly všechny členské a kandidátské státy, 
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Z navrhovaných řešení, mj. zavedení speciálního opravného prostředku při poru-

šení základních práv a různých modifikací čl. 230/4 SES, bylo nakonec v Ústavě pro 

Evropu173 přijato pozměněné znění předmětného článku, které doslovně převzala i Lisa-

bonská smlouva.

Největším přínosem změněného znění čl. 263 SFEU (ex čl. 230 SES) je nutnost 

prokázat pouze bezprostřední (a nikoliv též osobní) dotčení u „právních aktů s obecnou 

působností, které nevyžadují přijetí prováděcích opatření.“

Jde o ty případy, kdy self-executing akty s obecnou působností, které mají přímé 

právní účinky bez nutnosti přijmout národní prováděcí opatření, nemohl jednotlivec 

napadnout žalobou na neplatnost, protože se mu zpravidla nepodařilo dokázat individu-

ální dotčení, a zároveň nemohl napadnout ani prováděcí opatření, protože žádná neexis-

tovala, takže jedinou cestou, jak se domáhat jejich přezkumu, bylo porušení jimi 

stanovených pravidel a následně namítnutí jejich neplatnosti v řízení před národním 

soudem.

Po Lisabonu postačuje u těchto aktů prokázat pouze bezprostřední dotčení. To 

zřejmě nebude příliš problematické, jelikož akt, který způsobuje účinky na postavení 

osob bez nutnosti přijmout prováděcí opatření, se podle ustálené judikatury Soudního 

dvoru této osoby obvykle bezprostředně dotýká.174

Problémy může po změně znění čl. 263/4 SFEU působit výklad pojmu „právní 

akt s obecnou působností,“175 který není ve Smlouvě výslovně definován. Cornelia 

Koch to označuje za politováníhodné opomenutí, zejména proto, že jedním z cílů nové 

Smlouvy je změnit právní systém EU tak, aby byl srozumitelnější pro občany, takže 

zejména ustanovení, která se přímo občanů týkají, by neměla obsahovat nejasnou termi-

                                                                                                                                         
účastnili se také zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu. Po ukončení práce na Smlouvě o 
ústavě pro Evropu byl Konvent v červenci 2003 rozpuštěn.
172 The European Convention : Working Documents [online]. 11.3.2003 [cit. 2011-06-29]. Circle 1 -
Working Document 08. Dostupné z WWW: <http://european-convention.eu.int/docs/wdcir1/8677.pdf>.
173 Čl. III-365(4) Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu [2004] OJ C310/1.
174 Viz výše kap. 4.2.1.
175 Angl. „regulatory acts“, fr. „les actes réglementaires“, něm. „Rechtsakte mit Verordnungscharak-
ter“, it. „atti reglamentari“, šp. „actos reglementarios“, niz. „regelgevingshandelingen“, dán. 
„regelfastaettende retsakter.“
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nologii.176 A přístup k Soudu je jistě jednou z hlavních oblastí, kde je nezbytné, aby 

právo bylo jasné, koherentní a lehce srozumitelné.177

Někteří právníci178 jsou toho názoru, že tento pojem zahrnuje legislativní i nele-

gislativní akty,179 ale většina autorů (především anglicky mluvících) se domnívá, že by 

tento pojem měl být interpretován úžeji, jen jako akt jiný než legislativní, tedy jako akt 

přijatý jiným než řádným nebo zvláštním legislativním postupem.180

Argumentace, kterou používají, poukazuje často na to, že i národní právní sys-

témy rozlišují mezi zákonnými a podzákonnými opatřeními a umožňují soudní přezkum 

z iniciativy jednotlivce pouze v případě předpisů podzákonných, což souvisí s rozdílnou 

mírou jejich demokratické legitimity. Generální advokát Jacobs ve svém brilantním 

stanovisku v případu UPA podotýká, že i přesto, že je soudní přezkum legislativních 

aktů z iniciativy jednotlivce často podroben přísnějším podmínkám, neznamená to, že 

by jej národní právo obecně vylučovalo, zejména v případě zákonů, které porušují 

                                               
176 KOCH, Cornelia. Locus standi of private applicants under the EU Constitution : Preserving gaps in the 
protection of individuals right to an effective remedy. European Law Review. 2005, vol. 30, no. 4, s. 511-
527.
177 Stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse z 21. 3. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós 
Agricultores v. Rada [2002] ECR I-6677.
178 BALTHASAR, Stephen. Locus standi rules for challenges to regulatory acts by private applicants : 
The new art. 263(4) TFEU. European Law Review. 2010, vol. 35, no. 4, s. 542-550. ; EVERLING, U. 
Rechtsschutz in der Europäischen Union nach dem Vertrag von Lissabon. Europarecht, Beiheft . 2009, 1.; 
DOUGAN, M. The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts. Common Market Law Review. 
2008, vol. 45, no. 3, s. 617-703. ; WEATHERILL, Stephen. Cases and Materials on EU Law. 9th edition. 
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. s. 224. ISBN 978-0-19-956225-1.
179 Legislativní jsou nařízení, směrnice a rozhodnutí, přijímané na základě primárního práva, a to legisla-
tivním postupem řádným nebo zvláštním. Nelegislativní jsou delegované (čl. 290 SFEU) a prováděcí akty 
(čl. 291/2 SFEU), přijímané na základě zmocnění v legislativním aktu. SVOBODA, Pavel. Úvod do ev-
ropského práva. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 90. ISBN 978-80-7400-313-4.
180 ABAQUESNE DE PARFOURU, Anatole. Locus Standi of Private Applicants under the Article 230 
EC Action for Annulment : Any Lessons to be Learnt from France. Maastricht Journal of European and 
Comparative Law. 2007, vol. 14, no. 4, s. 361-402. ; BARENTS, René. The Court of Justice After the 
Treaty of Lisbon . Common Market Law Review. 2010, vol. 47, no. 3, s. 709-728. ; CORTHAUT , Tim; 
VANNESTE, Frédéric . Waves between Strasbourg and Luxembourg : The Right of Access to a Court to 
Contest the Validity of Legislative or Administrative Measures. Yearbook of European Law. 2006, vol. 
25, no. 1, s. 475-514. ; CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Gráinne. EU law: texts, cases and materials. Oxford ; 
New York : Oxford University Press, 2008. 1148 s. ISBN 978-0-19-927389-8. ; GARCÍA, Ricardo Alon-
so. Lisbon and the Court of Justice of the European Union. Working Papers on European Law and 
Regional Integration [online]. 2010, 1, [cit. 2011-07-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento23015.pdf>. ISSN 2172-8542. ; HEFFERNAN, 
Liz . Effective Judicial Remedies : The Limits of Direct and Indirect Access to the European Community 
Courts . Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2006, vol. 5, no. 2, s. 285-304.; KOCH, 
Cornelia. Locus standi of private applicants under the EU Constitution : Preserving gaps in the protection 
of individuals right to an effective remedy. European law review. 2005, vol. 30, no. 4, s. 511-527. ; 
SYLLOVÁ, PÍTROVÁ, PALDUSOVÁ A KOL. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2010, 1299 s., ISBN 978-80-7400-339-4. ; USHER, John A. Direct and individual concern : An 
effective remedy or a conventional solution?. European Law Review. 2003, vol. 28, no. 5, s. 575-600.
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ústavně zaručená práva. V některých státech (např. v ČR, Belgii, Německu, Rakousku, 

Španělsku) mohou být zákony jednotlivcem napadeny před ústavním soudem. V jiných 

(např. v Dánsku, Švédsku, Irsku či Řecku) lze napadnout zákony před běžnými soudy. 

Avšak tato omezení, která existují v členských státech, jsou založena na jasném rozliše-

ní mezi zákonnými a podzákonnými právními předpisy, přičemž zákony jsou přijímány 

demokratičtějším postupem přímo voleným parlamentem, na rozdíl od sekundárních 

právních předpisů.181 Cygan podotýká, že podmínky aktivní legitimace v členských 

státech byly postupně liberalizovány, což kontrastuje s restriktivním přístupem k této 

otázce v Unii.182

Demokratická legitimita právních aktů EU přijímaných řádným legislativním 

postupem za účasti Evropského parlamentu nemůže být srovnávána se zákony přijíma-

nými členskými státy, protože Rada ani Komise, které se postupu účastní, narozdíl od 

EP, nejsou voleny občany EU. A ani legitimita přímo voleného Parlamentu není příliš 

silná v důsledku tradičně velmi nízké volební účasti. 

Podle Arnulla by proto v tomto ohledu měla být EU papežštější než papež, aby 

se přiblížila obyčejným lidem,183 a měla by tedy umožnit přezkum všech unijních práv-

ních aktů. Dougan argumentuje tím, že v případě EU naopak vláda práva, pomocí přímé 

soudní kontroly unijních právních aktů, hraje ještě větší roli v legitimizaci existence a 

výkonu pravomocí Unie, než je tomu v národních právních řádech.184

Balthasar navíc připomíná, že Soudní dvůr zaujal při přezkumu obsahu legislati-

vy EU spíše zdrženlivý přístup, když opakovaně judikoval,185 že zákonodárce musí mít 

zachovánu širokou míru diskrece v oblastech, které zahrnují volby politické, ekonomic-

ké a sociální povahy a komplexní posuzování, takže by zahrnutí legislativních aktů do 

                                               
181 Stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse z 21. 3. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós 
Agricultores v. Rada [2002] ECR I-6677.
182 CYGAN, Adam. Protecting the Interests of Civil Society in Community Decision-making : The Limits 
of Article 230 EC. International and Comparative Law Quarterly. 2003, vol. 52, no. 4, s. 995-1112.
183 ARNULL, Anthony. April shower for Jégo-Quéré : Case comment . European Law Review. 2004, vol. 
29, no. 3, s. 287-288.
184 DOUGAN, Michael. The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts. Common Market Law 
Review. 2008, vol. 45, no. 3, s. 617-703.
185 Rozsudek SD z 10. 1. 2006 ve věci C-344/04 International Air Transport Association (IATA) v. De-
partment for Transport [2006] ECR I-403, bod 80; rozsudek SD z 12. 11. 1996 ve věci C-84/94 Spojené 
království v. Rada [1996] ECR I-5755, bod 58; rozsudek SD z 13. 5. 1997 ve věci C-233/94 Německo v. 
Evropský parlament a Rada [1997] ECR I-2405, body 55 a 56; rozsudek SD z 10. 12. 2002 ve věci C-
491/01 The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco a Imperial To-
bacco [2002] ECR I-11453, bod 123.
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čl. 263(4) neznamenalo žádnou převratnou změnu, protože Soudní dvůr jejich neplat-

nost bude zřejmě shledávat nadále pouze výjimečně.186

Podle mého názoru by měl být čl. 263/4 poslední věta SFEU interpretován tak, 

že pro účely přezkumu legality zahrnuje každý akt EU, který nevyžaduje přijetí prová-

děcích opatření a který se žalobce bezprostředně dotýká, bez ohledu na to, zda jde o 

legislativní či nelegislativní akt. Zahrnuje tedy legislativní i nelegislativní nařízení a 

rozhodnutí bez adresáta, ale kvůli požadavku absence prováděcích opatření nespadají 

pod tento pojem směrnice.

Domnívám se, že už zvolenou terminologií „právní akty s obecnou působností“ 

zákonodárce vyjadřuje záměr umožnit přezkum jak legislativních, tak nelegislativních 

aktů. Obvyklý, přirozený smysl těchto slov by zahrnoval jakýkoliv právní akt s obecnou 

působností (tedy bez konkrétního adresáta), ať už legislativní či nelegislativní.187 Tím 

by tedy pod tento termín spadala nařízení a rozhodnutí bez adresáta. Pokud by zákono-

dárce zamýšlel omezit přezkum jen na jeden typ z těchto aktů, mohl přímo použít 

termín legislativní/nelegislativní akt tak, jak to udělal v čl. 289 a 290 SFEU. 

Rozlišování mezi legislativními a nelegislativními akty, pokud jde o jejich způ-

sobilost k přezkumu, by mohlo vést k absurdním výsledkům, kdy by například zákaz 

používat k rybolovu určitý typ sítí obsažený v nelegislativním aktu mohl být (při splnění 

podmínky bezprostředního dotčení) napaden žalobou na neplatnost, ale stejné ustanove-

ní obsažené v základním nařízení by mohlo být napadeno jen při splnění podmínky 

bezprostředního a osobního dotčení.188 V takovém případě se právní ochrana stává zá-

vislou na formě dotčeného aktu, což je v naprostém rozporu s trendem v judikatuře 

                                               
186 BALTHASAR, Stephen. Locus standi rules for challenges to regulatory acts by private applicants : 
The new art. 263(4) TFEU. European Law Review. 2010, vol. 35, no. 4, s. 542-550.
187 Srov. BALTHASAR, Stephen. Locus standi rules for challenges to regulatory acts by private appli-
cants : The new art. 263(4) TFEU. European Law Review. 2010, vol. 35, no. 4, s. 542-550 : „The 
ordinary, natural meaning of that phrase [regulatory acts] would be any binding act of general appli-
cation whether legislative or non-legislative.“
188 BARENTS, René. The Court of Justice After the Treaty of Lisbon. Common Market Law Review. 
2010, vol. 47, no. 3, s. 709-728.; V případě takového výkladu by žalobci v případu Jégo-Quéré byli aktiv-
ně ligitimováni (protože šlo o delegované nařízení Komise), zatímco žalobci v případ UPA nadále ne. 
Srov. CORTÉS, Martin & MANUEL, José. Ubi ius, Ibi Remedium? : Locus standi of private applicants 
under Art. 230 (4) EC at a European Constitutional Crossroad. Maastricht Journal of European and 
Comparative Law. 2004, vol. 11, no. 3, 233-261.; KOCH, Cornelia. Locus standi of private applicants 
under the EU Constitution : Preserving gaps in the protection of individuals right to an effective remedy. 
European law review. 2005, vol. 30, no. 4, s. 511-527.
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Soudního dvora, která se naopak postupně přiklonila k tomu, že není důležitá forma, ale 

obsah a povaha napadeného aktu.189

Velkým problémem jsou rozdílná jazyková znění čl. 263/4 SFEU.190 Možné 

problémy lze vidět už jen při porovnání českého termínu „právní akty s obecnou působ-

ností“ použitého ve Smlouvě a anglického regulatory acts, které jsou diametrálně 

odlišné. Českému znění spíše odpovídá anglický act of general application, který byl 

Pracovním kruhem I navrhován jako alternativa k termínu regulatory acts, jež by zahr-

novala nelegislativní a legislativní akty.191

Podle ustálené judikatury formulace použitá v jednom z jazykových znění usta-

novení Společenství nemůže sloužit jako jediný základ pro výklad tohoto ustanovení ani 

jí nemůže být přiznána přednostní povaha vzhledem k jiným jazykovým zněním. Tako-

vý přístup by byl totiž neslučitelný s požadavkem jednotného použití práva 

Společenství.192

Jestliže nepostačuje jazykový výklad normy, zejména v případě rozdílu mezi 

různými jazykovými verzemi, Soudní dvůr by se měl obrátit na další metody výkladu. 

Ani výklad systematický, založený na zařazení ustanovení do celkové systematiky 

právní úpravy, neposkytuje jasné řešení. 

Zřídka ve svých rozsudcích Soudní dvůr zmiňuje metodu historického výkladu, 

vycházející ze záměrů původce vykládaného textu v době jeho vzniku.193 Pro účely his-

                                               
189 Rozsudek SD ze 17. 6. 1980 ve spojených věcech 789/79 a 790/79 Calpak v Komise [1980] ECR 
1949, bod 7; rozsudek SD z 11. 11. 1981 ve věci 60/81 IBM v. Komise [1981] ECR 2639, bod 9; rozsudek 
SD ze 14. 7. 1983 ve věci 231/82 Spijker v. Komise [1983] ECR 2559, bod 9.
190 Čes. „právní akty s obecnou působností“,angl. „regulatory acts“, fr. „les actes réglementaires“, něm. 
„Rechtsakte mit Verordnungscharakter“, it. „atti reglamentari“, šp. „actos reglementarios“, niz. „re-
gelgevingshandelingen“, dán. „regelfastaettende retsakter.“
191 The European Convention : Working Documents [online]. 11.3.2003 [cit. 2011-06-29]. Circle 1 -
Working Document 08. Draft final report of Mr António Vitorino, Chairman of the Discussion Circle. 
Dostupné z WWW: <http://european-convention.eu.int/docs/wdcir1/8677.pdf>.: bod 20: Any natural or 
legal person may, under the same conditions, institute proceedings against an act addressed to that per-
son or which is of direct and individual concern to him, and against [an act of general application][a 
regulatory act] which is of direct concern to him without entailing implementing measures.
192 Rozsudek SD z 5. 12. 1967 ve věci 19/67 Bestuur der Sociale Verzekeringsbank v. Van der Vecht
[1967] ECR 345; rozsudek SD z 12. 11. 1998 ve věci C-149/97 Institute of the Motor Industry v. Com-
missioners of Customs and Excise [1998] ECR I-7053, bod 16; rozsudek SD z 27. 3. 1990 ve věci C-
372/88 Milk Marketing Board v. Cricket St Thomas [1990] ECR I-1345, bod 19; rozsudek SD ze 7. 12. 
1995 ve věci C-449/93 Rockfon v. Specialarbejderforbundet [1995] ECR I-4291, bod 31; rozsudek SD 
z 2. 4. 1998 ve věci  C-296/95 The Queen v. Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac 
[1998] ECR I-1605, bod 36; rozsudek SD z 19. 4. 2007 ve věci C-455/05 Velvet & Steel Immobilien und 
Handeln v. Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel [2007] ECR I-3225, bod 19.
193 Rozsudek SD z 20. 11. 2001 ve věci C-268/99 Jany a další v. Staatssecretaris van Justitie [2001] ECR 
I-8615, bod 47; rozsudek SD z 12. 11. 1969 ve věci 29/69 Stauder v. Ville d'Ulm - Sozialamt [1969] ECR 
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torického výkladu je třeba se podívat do přípravných dokumentů sloužících pro účely 

Ústavy pro Evropu, protože k Lisabonské smlouvě podobné dokumenty nejsou 

k dispozici.

Pracovní dokument 8 k Ústavě194 jasně rozlišuje mezi akty legislativními a nele-

gislativními, přičemž termín regulatory acts používá jako protiklad k aktům 

legislativním.195 Pracovní dokument upozorňuje, že zvolení termínu regulatory acts by 

znamenalo rozlišení mezi nimi a akty legislativními z hlediska přístupu jednotlivce 

k Soudu.196 Prezidium přesto přijalo termín regulatory act, přičemž v komentáři ke 

změněnému článku je interpretován jako akt nelegislativní.197 Ústava pro Evropu akty 

legislativní a nelegislativní výslovně rozlišovala.198 Nelze však zapomínat na to, že jde 

o přípravné dokumenty k Ústavě,199 nikoliv k Lisabonské smlouvě, což jejich relevanci 

snižuje.

Jaký záměr zákonodárce stál za čl. 263/4 SFEU je ještě nejasnější, protože žád-

né materiály ohledně vyjednávání Lisabonské smlouvy nebyly zveřejněny.200

Přesto i kdyby takové formální rozlišování mezi akty bylo záměrem tvůrců 

Smlouvy, Soudní dvůr EU při rozhodování o této otázce takovým záměrem není vázán, 

takže výklad daného ustanovení bude nakonec záviset na Soudním dvoru EU.

                                                                                                                                         
419, bod 3; rozsudek SD ze 7. 7. 1988 ve věci C-55/87 Moksel v. Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung [1988] ECR 3845, bod 15.
194 The European Convention : Working Documents [online]. 11.3.2003 [cit. 2011-06-29]. Circle 1 -
Working Document 08. Draft final report of Mr António Vitorino, Chairman of the Discussion Circle. 
Dostupné z WWW: <http://european-convention.eu.int/docs/wdcir1/8677.pdf>.
195 Ibid. Např. bod 19 při vypočítávání navrhovaných řešení:… (d) leave the current wording for legisla-
tive acts (henceforth laws and framework laws) and allow referral to the Court of Justice for regulatory 
acts; these could be the subject of proceedings where they are of direct or individual concern to an indi-
vidual;
(e) same as above, but giving individuals the right to bring proceedings against legislative acts of the 
Union which do not entail any implementing measure;…
196 The European Convention : Working Documents [online]. 11.3.2003 [cit. 2011-06-29]. Circle 1 -
Working Document 08. Draft final report of Mr António Vitorino, Chairman of the Discussion Circle. 
Bod 21. Dostupné z WWW: <http://european-convention.eu.int/docs/wdcir1/8677.pdf>.
197 The European Convention : Documents on the Convention [online]. 12.5.2003 [cit. 2011-07-01]. 
CONV 734/03 : Articles on the Court of Justice and the High Court. Dostupné z WWW: 
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/cv00/cv00734.en03.pdf>.
198 Čl. I-33 Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu [2004] OJ C310/1; Srov. LENAERTS, K. ; 
DESOMER, M. Towards a Hierarchy of Legal Acts in the European Union? : Simplification of Legal 
Instruments and Procedures. European Law Journal. 2005, vol. 11, no. 6, s. 744–765.
199 Pro bližší diskuzi k Ústavě srov. VARJU, Marton. The Debate on the Future of the Standing under 
Article 230 (4) TEC in the European Convention. European Public Law. 2004, vol. 10, no. 1, s. 43-56.
200 BALTHASAR, Stephen. Locus standi rules for challenges to regulatory acts by private applicants : 
The new art. 263(4) TFEU. European Law Review. 2010, vol. 35, no. 4, s. 542-550.
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Soudní dvůr EU se při své činnosti již tradičně obrací především na výklad tele-

ologický.201 Teleologický výklad vychází z účelu, smyslu dané právní úpravy. 

Při rozporu historické a teleologické metody je vhodné spíše se přiklonit 

k metodě teleologické, protože s tím, jak se doba mění, již nemusí být účelem právní 

úpravy to, co bylo záměrem zákonodárce v minulosti.

Účelem ustanovení čl. 263/4 SFEU je zajistit přezkum právních aktů orgánů a 

institucí EU a zabránit zákonodárci znemožnit volbou formy aktu202 podávání žalob 

jednotlivcům v souladu se Soudním dvorem akcentovanou zásadou účinné soudní 

ochrany.203 Právo na účinnou soudní ochranu se navíc se vstupem Lisabonské smlouvy 

v platnost stalo právně závazným, neboť je zahrnuto v Chartě základních práv EU, která 

má stejnou právní sílu jako Smlouvy.204

V nedávném rozsudku Brink’s Security205 Tribunál zdůraznil, že vzhledem 

k tomu, že je Unie společenstvím práva, v němž orgány podléhají přezkumu souladu 

svých aktů se Smlouvou, musí být procesní podmínky pro žaloby podané k soudu vy-

kládány v co největším možném rozsahu tak, aby mohly být použity způsobem přispíva-

přispívajícím k provedení cíle, jímž je zajištění účinné soudní ochrany práv, která pro 

právní subjekty vyplývají z práva Unie.

Omezením přezkumu pouze na akty nelegislativní by vlastně došlo 

k opětovnému formálnímu rozlišování mezi akty pro účely přístupu k Soudnímu dvoru,

resp. Tribunálu, kdy by jednotlivec měl ztíženou cestu k napadnutí aktů legislativních, 

ale jednodušší v případě nelegislativních. Zatímco v případě aktů legislativních by mu-

sel dokázat bezprostřední a osobní dotčení, u aktů nelegislativních pouze dotčení 

                                               
201 Rozsudek SD z 27. 3. 1990 ve věci C-372/88 Milk Marketing Board v. Cricket St Thomas [1990] ECR 
I-1345, bod 19; rozsudek SD ze 7. 12. 1995 ve věci C-449/93 Rockfon v. Specialarbejderforbundet 
[1995] ECR I-4291, bod 28; rozsudek SD z 1. 4. 2004 ve věci C-1/02 Borgmann & Co. v. Hauptzollamt 
Dortmund [2004] ECR I-3219, bod 25; rozsudek SD z 23. 11. 2006 ve věci C-300/05 Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas v. ZVK [2006] ECR I-11169, bod 16; rozsudek SD z 19. 4. 2007 ve věci C-455/05 Velvet 
& Steel Immobilien und Handeln v. Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel [2007] ECR I-3225, bod 20; rozsu-
dek SD z 14. 6. 2007 ve věci C-56/06 Euro Tex v. Hauptzollamt Duisburg [2007] ECR I-4859, bod 27.
202 Rozsudek SD ze 17. 6. 1970 ve spojených věcech 789/79 a 790/79 Calpak v. Komise [1980] ECR 
1949, bod 7.
203 Rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós Agricultores v. Rada [2002] ECR I-
6677, bod 44; rozsudek SD z 2. 2. 1988 ve spojených věcech 67/85, 68/85 a 70/85 Van der Kooy v. Komi-
se [1980] ECR 219, bod 14; rozsudek SD z 11. 6. 1992 ve věci C-358/89 Extramet Industrie v. Rada 
[1991] ECR I-2501, bod 13; rozsudek SD z 18. 5. 1994 ve věci C-309/89 Codorníu v. Komise ECR I-
1853, bod 19.
204 Čl. 6/1 SEU.
205 Rozsudek SPS z 9. 9. 2009 ve věci T-437/05 Brink’s Security Luxemburg v. Komise [2009] ECR II-
3233.
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bezprostřední, ale už ne osobní. Domnívám se, že takové diskriminační rozlišování me-

zi akty je v rozporu se zdůrazňovanou vládou práva, na které je Unie založena.206

U aktů legislativních se osobní dotčení dokazuje jen obtížně, takže jejich vylou-

čení z přezkumu by znamenalo, že by pro jednotlivce nadále spočíval jediný způsob 

napadnutí jejich legality v porušení práva a následném namítnutí jejich protiprávnosti 

před národním soudem, takže by stávající mezera v soudní ochraně i nadále přetrváva-

la.207

Pro všechny výše jmenované důvody se domnívám, že by předmětné ustanovení 

mělo být vykládáno tak, že zahrnuje legislativní i nelegislativní akty.

V judikatuře řešení zatím nalézt nelze, protože Soudní dvůr tento pojem zmiňuje 

pouze výjimečně, aniž by se jej však pokusil osvětlit.208

Druhá podmínka, že takové akty „nevyžadují přijetí prováděcích opatření“ ne-

přidává nic k požadavku bezprostředního dotčení, protože už bezprostřední dotčení 

předpokládá, že napadený akt (a ne až prováděcí opatření) přímo ovlivňuje právní pozi-

ci žalobce.209 Nicméně požadavek bezprostředního dotčení je širší než to, že není nutné 

přijmout prováděcí opatření. Bezprostřední dotčení totiž navíc požaduje, aby akt přímo

zakládal následky pro právní postavení žalobce.210

                                               
206 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339, bod 23.
207 DOUGAN, Michael. The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts. Common Market Law 
Review. 2008, vol. 45, no. 3, s. 617-703. ; KOCH, Cornelia. Locus standi of private applicants under the 
EU Constitution : Preserving gaps in the protection of individuals' right to an effective remedy. European 
law review. 2005, vol. 30, no. 4, s. 511-527. ; LEWIS, Xavier. Standing of Private Plaintiffs to Annul 
Generally Applicable European Community Measures: If the System Is Broken, Where Should It Be 
Fixed? Fordham International Law Journal. 2007, vol. 30, no. 5, 1496-1544. ; WEATHERILL, Stephen. 
Cases and Materials on EU Law. 9th edition. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. s. 224. 
ISBN 978-0-19-956225-1.
208 Rozsudek SPS z 2. 3. 2010 ve věci T-16/04 Arcelor v. Evropský parlament a Rada [2010] ECR 0000, 
bod 123; usnesení předsedy Tribunálu z 30. 4. 2010 ve věci T-18/10 R Inuit Tapiriit Kanatami v. Evrop-
ský parlament a Rada [2010], body 44-46.
209 Případy, kdy bezprostřední dotčení bude shledáno i u aktů, které prováděci opatření vyžadují, budou 
naprosto výjimečné. Půjde o akty, které zmocňují členské státy, aby přijaly určitá opatření, jejichž přijetí 
stát předem oznámil, nebo kde není státu při jejich přijetí ponecháno volné uvážení. V takovém případě 
jsou prováděcí opatření nutná, přestože bezprostřední dopad má akt EU, v souladu s judikaturou 62/70 
Bock v. Komise a další: Viz pozn. 60.
210 Viz kap. 4.2.1.
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5. Právní zájem na podání žaloby

Soudní dvůr EU rovněž vyžaduje, aby fyzické a právnické osoby dokázaly při podání 

žaloby na neplatnost zájem na zrušení napadeného aktu („interest“).211 Takový zájem 

předpokládá, že samo zrušení tohoto aktu může vyvolat právní následky, jinými slovy 

žalobce musí mít prospěch ze zrušení daného aktu.212 Postačuje rovněž, jestliže má ža-

lobce zájem na zrušení pouze části aktu.213 Podle soudce Soudního dvora Lenaertse 

zájem na zrušení napadeného aktu lze vykládat tak, že toto zrušení povede k odstranění 

negativních důsledků aktu na právní postavení žalobce.214 Zájem na podání žaloby musí 

být posuzován ke dni, kdy je žaloba podána.215

Přestože požadavek prokázání právního zájmu není výslovně v čl. 263/4 SFEU 

stanoven (a nebyl ani v ex čl. 230/4 SES), Soudní dvůr i Tribunál judikovaly, že proká-

zání zájmu na zrušení napadeného aktu, je základní a nezbytná podmínka, bez jejíhož 

splnění nemůže Soudní dvůr, resp. Tribunál dále rozhodovat o osobním a bezprostřed-

ním dotčení.216

Například ve věci Fern Olivieri217 Tribunál rozhodl, že světoznámá odbornice na 

určitou chorobu není aktivně legitimována k podání žaloby proti rozhodnutí Komise 

                                               
211 Rozsudek SD z 11. 11. 1981 ve věci 60/81 IBM v. Komise [1981] ECR 2639; rozsudek SD z 22. 3. 
2000 ve spojených věcech T-125/97 a T-127/97 Coca-Cola v. Komise [2000] ECR II-1733; rozsudek SPS 
z 28. 9. 2004 ve věci T-310/00 MCI v. Komise [2004] ECR II-3253; rozsudek Tribunálu z 19. 1. 2010 ve 
spojených věcech T-355/04 a T-446/04 Co-Frutta v. Komise [2010] ECR II-0001; rozsudek Tribunálu 
z 10. 12. 2010 ve spojených věcech T-494 až T-500/08 a T-509/08 Ryanair v. Komise [2010] dosud ne-
zvěřejněno, body 41-44.
212 Rozsudek SD z 13. 7. 2000 C-174/99 P Evropský parlament v. Pierre Richard [2000] ECR I-6189, 
bod 33; rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores v. Rada [2002] 
ECR I-6677, bod 21; rozsudek SD ze 7. 6. 2007 ve věci C-362/05 P Wunenburger v. Komise [2007] ECR 
I-4333, bod 43; usnesení SPS ze 17. 10. 2005 ve věci T-28/02 First Data a další v. Komise [2005] 
II-4119, body 35-38; rozsudek SPS z 28. 9. 2004 ve věci T-310/00 MCI v. Komise [2004] ECR II-3253, 
bod 44.
213 Rozsudek SPS z 12. 9. 2002 ve věci T-89/00 Europe Chemi-Con v. Rada [2002] ECR II 3651.
214 LENAERTS, Koen; ARTS, Dirk; MASELIS, Ignace. Procedural Law of the European Union. 2nd 
edition. London : Sweet and Maxwell, 2006. s. 281. ISBN 100-421-94700-4. ; Stanovisko generálního 
advokáta G. F Manciniho ze 17. 3. 1987 ve spojených věcech 142/84 a 156/84 British American Tobacco 
v. Komise [1987] ECR 4487.
215 Rozsudek SPS z 8. 11. 2000 ve věci T-509/93 Glencore Grain v. Komise [2000] ECR II-3697; rozsu-
dek SPS z 30. 4. 1998 ve věci T-16/96 Cityflyer Express v. Komise [1998] ECR II-757.
216 Usnesení SPS z 30. 4. 2003 ve věci T-167/01 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke v. Komise [2003] ECR 
II-1873; rozsudek SPS z 27. 1. 2000 ve věci T-256/97 BEUC v. Komise [2000] ECR II-0101; rozsudek 
SPS ze 17. 2. 2000 ve věci T-183/97 Micheli a další v. Komise [2000] ECR II-287; rozsudek SPS z 13. 6. 
2000 ve spojených věcech T-204/97 a T-270/97 EPAC v. Komise [2000] ECR II-2267.
217 Rozsudek SPS z 18. 12. 2003 ve věci T-326/99 Fern Olivieri v. Komise [2000] ECR II-1985.
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udělujícímu licenci pro určitý lék, neboť tento lék je na danou chorobu neúčinný, a tudíž 

jí chybí zájem na zrušení rozhodnutí Komise a není potřeba se věcí dále zabývat.

Arnull nepovažuje povýšení zájmu na zrušení aktu mezi podmínky aktivní legi-

timace za šťastný krok. Podle něj by požadavek bezprostředního dotčení postačoval 

k tomu, aby se Soud vyhnul rozhodování o případech, jejichž výsledek nemůže mít žád-

ný praktický význam. Podmínka prokázání zájmu na zrušení napadeného rozhodnutí 

představuje jen další prostředek pro orgány EU, jak namítat nedostatek aktivní legitima-

ce žalobce. 218

Zájem nesmí být pouze hypotetický,219 ale musí dojít ke skutečnému zlepšení 

právního postavení žalobce, aby byla žaloba uznána za důvodnou. Jestliže se zájem, 

kterého se žalobce dovolává, týká budoucí právní situace, žalobce musí dokázat, že zá-

sah do této situace je již od nynějška jistý.220

V odvolání ve věci Gordon221 kupříkladu Soudní dvůr žalobci zájem na zrušení 

rozhodnutí Komise, které se týkalo zhodnocení jeho práce, přiznal, ačkoliv se stal ža-

lobce před vydáním rozsudku trvale invalidním, takže by se mohlo zdát, že rozhodnutí 

ztratilo pro žalobce právní význam. Soudní dvůr však judikoval, že situace žalobce se 

liší od člověka, který dosáhl důchodového věku, protože i úplná invalidita znamená 

pouze přerušení jeho zaměstnání a kdykoliv v budoucnu může nastat zlepšení jeho 

zdravotního stavu, tudíž na rozhodnutí Komise existuje skutečný zájem žalobce. 

Naopak ve věci Sniace222 Tribunál žalobu z důvodu nedostatku zájmu zamítl. 

Společnost Sniace podala žalobu proti rozhodnutí Komise, kterým prohlásila za sluči-

telnou se společným trhem podporu přijatou tímto podnikem, z důvodu kvalifikace 

přijaté podpory, protože podle názoru žalobkyně rozhodnutí nepříznivě zasahovalo do 

jejího právního postavení a mohlo vést k riziku žalob proti společnosti Sniace. Žalobky-

ni se nepodařilo prokázat, že jí dovolávané riziko žalob je vzniklé a trvající, ani že újma 

vyplývající ze správního řízení může mít souvislost s kvalifikací státní podpory obsaže-

né v daném rozhodnutí.

                                               
218 ARNULL, Anthony. Private Applicants and the Action for Annulment since Codorníu. Common Mar-
ket Law Review. 2001, vol. 38, no. 1, s. 7-52.
219 Rozsudek SD z 21. 1. 1987 ve věci 204/85 Stroghili v. Účetní dvůr [1987] ECR 389, bod 11; usnesení 
SPS z 30. 4. 2003 ve věci T-167/01 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke v. Komise [2003] ECR II-1873, bod 
58.
220 Rozsudek SPS ze 17. 9. 1992 ve věci T-138/89 NBV v. Komise [1992] ECR II-2181.
221 Rozsudek SD z 22. 12. 2008 ve věci C-198/07 P Gordon v. Komise [2008] ECR I-10701, body 47-50.
222 Rozsudek SPS z 14. 4. 2005 ve věci T-141/03 Sniace v. Komise [2005] ECR II-1197.
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Stejně jako v jiných oblastech práva EU ani v posuzování právního zájmu není 

Tribunál vždy zajedno se Soudním dvorem, jak ilustruje případ Flaherty.223 Zatímco 

Tribunál rozhodl, že žalobci nemají zájem na zrušení napadeného rozhodnutí, které jim 

odepřelo poskytnutí podpory, v jehož příloze byla jmenována loď, kterou hodlali posta-

vit, protože loď v době podání žaloby ještě neexistovala, Soudní dvůr žalobcům naopak 

právní zájem přiznal. Navíc rozhodl, že žalobci jsou i osobně dotčeni. Je nepochybné, 

že mezi zájmem na zrušení napadeného aktu a osobním dotčením je úzká souvislost.224

Ve věci Wuneburger225 Soudní dvůr judikoval, že zájem žalobce musí existovat 

v době podání žaloby a přetrvávat až do konečného rozhodnutí, neboť pokud by kladné 

rozhodnutí nepřineslo žádné zlepšení v postavení žalobce, nebylo by nutné, aby Soudní 

dvůr v dané věci rozhodl. Jestliže by se zájem žalobce v průběhu řízení vytratil, nepři-

neslo by mu soudní rozhodnutí ve věci žádný užitek.226

Žalobce může mít zájem i na zrušení aktu, který už není účinný, a tak zabránit

přijetí obdobného vadného aktu v budoucnu.227 Podobně lze nalézt zájem žalobce i 

v případě, že rozhodnutí bylo zrušeno samotnou institucí EU, neboť zrušení nelze stavět 

na rovinu s formálním prohlášením daného aktu za neplatný Soudním dvorem. Instituce, 

jejíž zrušený akt byl prohlášen za neplatný, musí přijmout nutná opatření v souladu 

s rozsudkem, které mj. zahrnují odstranění nežádoucích účinků vůči žalobci a obnovení 

jeho původního postavení.228

                                               
223 Rozsudek SD ze 17. 4. 2008 ve spojených věcech C-373/06, C-379/06 a C-382/06 P Flaherty a další
v. Komise [2008] ECR I-2649.
224 STEINER Josephine, WOODS Lorna. EU Law. Oxford ; New York : Oxford University Press. 10th 
edition. 2009. s. 284. ISBN 978-0-19-921907-0
225 Rozsudek SD ze 7. 6. 2007 ve věci C-362/05 P Wuneburger v. Komise [2007] ECR I-4333, body 42 a 
43; obdobně rozsudek SD z 24. 6. 1986 ve věci 53/85 AKZO Chemie v. Komise [1986] ECR 1965, bod 
21; rozsudek SD z 19. 10. 1995 ve věci C-19/93 P Rendo a další v. Komise [1995] ECR I-3319, bod 13; 
rozsudek SD z 13. 7. 2000 ve věci C-174/99 P Evropský parlament v. Pierre Richard [2000] ECR I-6189, 
bod 33.
226 Obdobně ve věci T-28/02 First Data v. Komise [2005] ECR II-4119 Soud prvního stupně rozhodl, že v 
zájmu řádného výkonu spravedlnosti nemůže toto hledisko týkající se přípustnosti žaloby Soudu zabránit, 
aby prohlásil, že o žalobě nerozhodne v případě, že žalobce, který měl původně zájem na podání žaloby, 
ztratil veškerý osobní zájem na zrušení daného rozhodnutí z důvodu události, ke které došlo po podání 
uvedené žaloby. V projednávaném případě žalobkyně napadly rozhodnutí Komise, které se týkalo urči-
tých pravidel upravujících členství v systému bankovních karet. Tato pravidla byla po podání žaloby 
zrušena, takže SPS rozhodl, že zájem žalobkyň, pokud vůbec existoval, zanikl.
227 Rozsudek SD z 24. 6. 1986 ve věci 53/85 AKZO Chemie v. Komise [1986] ECR 1965, bod 21; rozsu-
dek SD z 26. 4. 1988 ve věci 207/86 APESCO v. Komise [1986] ECR 2151.
228 Rozsudek SPS z 14. 9. 1995 ve spojených věcech T-480/93 a T-483/93 Antillean Rice Mills a další v. 
Komise [1995] ECR II-2305, body 59 a 60; rozsudek SPS z 13. 12. 1995 ve spojených věcech T-481/93 a 
T-484/93 Exporteurs in Levende Varkens a další v. Komise [1995] ECR II-2941, body 46-48.
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Navzdory poměrně liberálnímu přístupu Soudního dvora EU při posuzování 

zájmu žalobce lze v judikatuře nalézt i případy, kdy Soudní dvůr žalobu jednotlivce 

zamítl právě z důvodu chybějícího zájmu na kladném rozhodnutí ve věci. Jestliže fyzic-

ká či právnická osoba požaduje od Komise vydání určitého rozhodnutí, nemůže 

následně žádat prohlášení jeho neplatnosti.229 Například příjemce státní podpory nemů-

že mít logicky zájem na zrušení rozhodnutí Komise, které tuto podporu prohlašuje za 

slučitelnou se společným trhem.230

Jinou skupinou případů, kdy soud odmítl žalobu kvůli nedostatku právního 

zájmu, byly ty, ve kterých se napadený akt žalobce osobně netýkal, a žalobce tak na 

jeho zrušení neměl žádný zájem. Například ve věci Stronghili231 Soudní dvůr neshledal 

osobní zájem žalobkyně, úřednice Účetního dvora, která se dovolávala neplatnosti roz-

hodnutí Účetního dvora, jímž ustanovil určitou osobu do funkce vedoucí 

překladatelského oddělení. Soud rozhodl, že v daném případě neexistuje na straně ža-

lobkyně právní zájem na zrušení rozhodnutí, neboť dané rozhodnutí nemohlo způsobit 

žádný negativní důsledek v právním postavení žalobkyně, jelikož se jí osobně nedotýká. 

Také žaloby, kterými by žalobce sledoval pouze obecný zájem či zájem institu-

ce, jsou nepřijatelné.232 Avšak takové žaloby budou zřejmě naprosto ojedinělé. Je 

vysoce nepravděpodobné, že by osoba, která není vážně dotčena daným aktem, plýtvala 

svůj čas a peníze na časově i finančně náročné řízení vedoucí ke zrušení napadeného 

aktu.233

V rozsudku z nedávné doby ve věci PC-Ware Information Technologies234 Tri-

bunál zaujal liberálnější přístup k otázce právního zájmu, když rozhodl, že žalobce je 

aktivně legitimován i v případě, kdy by požadované zrušení mělo zabránit opakování 

                                               
229 LENAERTS, Koen; ARTS, Dirk; MASELIS, Ignace. Procedural Law of the European Union. 2nd 
edition. London : Sweet and Maxwell, 2006. s. 282. ISBN 100-421-94700-4.
230 Rozsudek SD z 28. 1. 2004 ve věci C-164/02 Nizozemsko v. Komise [2004] ECR I-1177; rozsudek 
SPS ze 14. 4. 2005 ve věci T-141/03 Sniace v. Komise [2005] ECR II-1197; Obdobně usnesením SPS 
z 29. 4. 1999 ve věci T-78/98 Unione provinciale degli agricoltori di Firenze a další v. Komise [1999] 
ECR II-1377 byla zamítnuta žaloba na neplatnost nařízení Komise na ochranu zeměpisného označení 
původu, které žalobce nevyužíval.
231 Rozsudek SD z 21. 1. 1987 ve věci 204/85 Stronghili v. Účetní dvůr [1997] ECR 389, bod 9; rozsudek 
SPS z 27. 1. 2000 ve věci T-256/97 BEUC v. Komise [2000] ECR II-101, bod 33; rozsudek SPS z 30. 1. 
1997 ve věci T-117/95 Corman v. Komise [1997] ECR II-95.
232 Rozsudek SD z 30. 6. 1983 ve věci 85/82 Schloh v. Rada [1983] ECR 2105, body 13 a 14.
233 GINTER, Carri. Access to Justice in the European Court of Justice in Luxembourg. European Journal 
of Law Reform. 2002, vol. 4, no. 3, s. 381-446.
234 Rozsudek Tribunálu z 11. 5. 2010 ve věci T- 121/08 PC-Ware Information Technologies v. Komise
[2010] dosud nezvěřejněno.
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tvrzené protiprávnosti v budoucnu. Tribunál tak shledal přípustnou žalobu proti rozhod-

nutí Komise, kterým odmítla nabídku zájemce o veřejnou zakázku, přestože již byla 

zčásti provedena. Tribunál určil, že v případě takové rámcové dohody, jakou je v dané 

věci rámcová dohoda o zřízení jednotného pořizovacího místa pro nákup softwarových 

produktů a licencí, která může sloužit jako vzor při budoucím zadávání obdobných za-

kázek, existuje zájem na tom, aby se protiprávnímu jednáni uváděnému žalobkyní 

zabránilo i do budoucna.

6. Účinný systém soudní ochrany v EU

Soudní dvůr EU vždy zdůrazňoval klíčový význam zásady účinné právní ochra-

ny jednotlivce. Ve známém rozsudku Les Verts235 Soudní dvůr deklaroval, že Evropské 

společenství je společenstvím práva, poněvadž ani členské státy, ani jeho instituce ne-

mohou zabránit přezkumu toho, zda jsou opatření jimi přijatá v souladu s ústavní 

listinou, Smlouvou o Evropském společenství. Smlouva prostřednictvím čl. 173 (nyní 

čl. 263 SFEU), čl. 184 (nyní čl. 277 SFEU) a čl. 177 (nyní čl. 267 SFEU) založila úplný 

systém právních prostředků a postupů k přezkumu legality opatření přijatých instituce-

mi EU.236 Úplnost a ucelenost systému právních prostředků k ochraně jednotlivce se 

stala mantrou, ke které se Soudní dvůr obracel i ve svých dalších rozsudcích.237

Například ve věci Area Cova238 Soudní dvůr odmítl aktivní legitimaci žalobců 

s tím, že jednotlivci mohou mít svá práva chráněna před národními soudy předběžným 

opatřením a případně i pomocí předběžné otázky podané národním soudem k Soudnímu 

dvoru EU, což podle něj představuje pravou podstatu komunitárního systému právní 

ochrany. 

                                               
235 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339.
236 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339, bod 23.
237 Rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós Agricultores v. Rada [2002] ECR I-
6677, bod 40; rozsudek SD z 30. 3. 2004 ve věci C-167/02 P Rothley a další v. Evropský parlament 
[2004] ECR I-3149, bod 46.
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[2001] ECR 983, bod 54.
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Profesor Alemanno označuje však takovouto přímou aplikaci paradigmatu roz-

vinutého v případu Les Verts (tj. že čl. 267 SFEU může kompenzovat limity čl. 263 

SFEU) za řečnickou a prázdnou s ohledem na to, že v daném případě nemohli žalobci 

vzhledem k absenci prováděcích opatření vznést žalobu ani před národním soudem.239

Podle Angely Ward240 jsou problémy v přístupu jednotlivců k Tribunálu stále 

viditelnější a naléhavější kvůli neustále se zvyšujícímu množství legislativy, která se 

přímo dotýká zájmů jednotlivců, například v oblasti reklamního průmyslu či pracovního 

práva, a následně vzrůstajícímu množství žalob na neplatnost podaných jednotlivci.241

Jak napsal de Búrca, je jen málo otázek, ohledně kterých by byl akademický svět 

tak jednotný, jako je skutečnost, že právo jednotlivce na přezkum aktů před Soudním 

dvorem podle čl. 230 SES (nyní čl. 263 SFEU) je příliš restriktivní a podkopává zásadu 

účinné soudní ochrany v EU.242 Nicméně pro tento restriktivní výklad přístupu jednot-

livce k Soudnímu dvoru EU předkládají různí autoři rozdílné důvody. 

Například Rasmussen se domnívá, že Soudní dvůr se snaží přetvořit soudní sys-

tém tak, aby stále více působil jako nejvyšší soud vzhledem k soudům a tribunálům 

členských států.243 Kvůli omezení aktivní legitimace k podání žaloby na neplatnost, 

musel jednotlivec hledat jinou, nepřímou cestu, jak napadnout komunitární akt, kterou 

se stala předběžná otázka. Toto podle Rasmussena vyhovuje Soudnímu dvoru, protože 

ten tak může stále více vystupovat jako odvolací soud vůči národním soudům, které 

musí vyhledat základní fakta k případu, což vede k odbřemenění Soudního dvoru.

Craig tuto argumentaci odmítá jako nepřesvědčivou ze dvou důvodů. Jednak 

proto, že restriktivní přístup Soudní dvůr zaujal už v 60. letech, kdy se ještě nepotýkal 

s nadměrným počtem případů, a dále proto, že účelem tohoto přístupu Soudního dvoru
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jistě nebylo, aby žalobci více využívali předběžnou otázku, u které Soudní dvůr nemá 

téměř žádnou možnost ovlivnit povahu žalobců či napadených aktů; využívání předběž-

né otázky je naopak důsledkem, nikoliv záměrem omezeného přístupu pomocí žaloby 

na neplatnost.244

Snad nejčastěji zmiňovaným důvodem pro omezení přístupu jednotlivců je oba-

va Soudního dvora EU ze zahlcení žalobami. Takovou obavu, zejména z velkého 

množství žalob podaných organizacemi na ochranu životního prostředí, jejichž počet je 

teoreticky neomezený, vyjádřil například generální advokát Cosmas ve věci Greenpea-

ce.245 Soudní dvůr z důvodu procesní ekonomie ale běžně spojuje žaloby, které se týkají 

téže věci, přičemž rozhodnutí zakládá překážku res iudicata, tedy věci pravomocně roz-

hodnuté, čímž lze zabránit podávání velkého množství žalob v téže věci. 

Jak zmiňuje Arnull, záměr omezit nápad žalob k Soudnímu dvoru EU se míjí 

účinkem, neboť i přesto, že Tribunál často žaloby jednotlivců odmítá, nezřídka věnuje 

analýze důvodů odmítnutí několik stran, což je v přímém rozporu se zásadou procesní 

ekonomie.246

Craig podotýká, že větší otevření přístupu jednotlivce k Tribunálu při podání ža-

loby na neplatnost nemusí vůbec vést k nárůstu celkového množství případů u Soudního 

dvora EU, ale pouze k přesunutí některých případů z nepřímé cesty přístupu 

k Soudnímu dvoru pomocí předběžné otázky na přímou cestu prostřednictvím žaloby na 

neplatnost.247

A kromě toho jednotlivec vždy musí ještě prokázat právní zájem na zrušení na-

padeného aktu, což přirozeně množství přípustných žalob omezuje.248

Soudní dvůr EU si navíc sám svými mnohdy nejednoznačnými rozhodnutími 

přidělává práci. V řadě rozhodnutí navazující na případ TWD Textilwerke Deggendorf249

Soudní dvůr odmítá předběžnou otázku ohledně legality daného aktu podle čl. 267 
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SFEU (ex čl. 234 SES), jestliže se osoba bezpochyby mohla domáhat zrušení daného 

aktu žalobou na neplatnost podle čl. 263 SFEU (ex čl. 230 SES) a dvouměsíční lhůta 

k jejímu podání již uplynula.250 Jenže tato judikatura se uplatní, pouze pokud není o 

aktivní legitimaci žalobce k podání žaloby na neplatnost žádných pochyb.251 Vzhledem 

k nejasným pravidlům čl. 263 SFEU lze však jen obtížně předem odhadnout, zda Soud-

ní dvůr rozhodne, že aktivní legitimace byla nepochybně dána. Tento přístup Soudního 

dvoru oslabuje právní jistotu a podporuje potenciálně zbytečné podávání žalob na ne-

platnost osobami, které se obávají případného odmítnutí předběžné otázky ohledně lega-

legality daného právního aktu.252

Generální advokát Dutheillet de Lamothe253 zmiňuje jako důvod omezeného pří-

stupu jednotlivce obavu Soudního dvoru z podávání actio popularis, tedy žalob 

v obecném zájmu. Žaloba na neplatnost má totiž dalekosáhlé důsledky, neboť neplat-

nost aktu působí erga omnes a ex tunc. Umožnit podávání žalob na neplatnost proti 

aktům, které se žalobce bezprostředně nedotýkají, by vedlo k permanentním soudním 

sporům, a to i v případě nařízení a směrnic, a tak k narušení právní jistoty. Nelze však 

zapomínat, že právě pro tyto případy jako pojistku proti žalobám v obecném zájmu 

Soudní dvůr ještě požaduje dokázání právního zájmu na podání žaloby.254

Soudním dvorem opakovaně zdůrazňovaný úplný systém právní ochrany zaru-

čený Smlouvou255 tedy rozhodně takovou ochranu pro jednotlivce neposkytuje.

Jak bylo zmíněno, přímý přezkum legality na základě čl. 263 SFEU (ex čl. 230 

SES) je problematický. Pokud nelze podat žalobu podle tohoto článku, nastupují nepří-
                                               
250 Rozsudek SD z 12. 12. 1996 ve věci C-241/95 The Queen v. Intervention Board for Agricultural Pro-
duce, ex parte: Accrington Beef [1996] ECR I-6699, body 15 a 16; rozsudek SD z 30. 1. 1997 ve věci C-
178/95 Wiljo v. Belgische Staat [1997] ECR I-585, body 19-24; rozsudek SD z 15. 2. 2001 ve věci C-
239/99 Nachi Europe v. Hauptzollamt Krefeld [2001] ECR I-1197, bod 17; rozsudek SD z 8. 3. 2007 ve 
věci C-441/05 Roquette Fréres [2007], bod 47.
251 Rozsudek SD z 12. 12. 1996 ve věci C-241/95 The Queen v. Intervention Board for Agricultural Pro-
duce, ex parte: Accrington Beef [1996] ECR I-6699; rozsudek SD z 11. 11. 1997 ve věci C-408/95 
Eurotunnel a další v. SeaFrance [1997] ECR I-6315; rozsudek SD z 23. 2. 2006 ve spojených věcech C-
346/03 a C-529/03 Atzeni, Scalas a Liliu v. Regione autonoma della Sardegna [2006] ECR I-1875.
252 STEINER, Josephine; WOODS, Lorna. EU Law. 10th edition. Oxford ; New York : Oxford University 
Press, 2009. s. 296. ISBN 978-0-19-921907-0.
253 Stanovisko generálního advokáta A. L. Dutheilleta de Lamothe z 14. 7. 1971 ve spojených věcech 
9/71 a 11/71 Compagnie d’Approvisonnement, de Transport et Crédit a další v. Komise [1973] ECR 391, 
s. 411.
254 USHER, John A. Direct and individual concern : An effective remedy or a conventional solution?. 
European Law Review. 2003, vol. 28, no. 5, s. 575-600. Viz výše kap. 5.
255 Rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores v. Komise [2002] ECR 
I-6677; rozsudek SPS z 27. 6. 2000 ve spojených věcech T-172/98, T-175/98, T-176/98 a T-177/98 Sa-
lamander a další v. Evropský parlament a Rada [2000] ECR II 2487; usnesení SD z 1. 2. 2001 ve věci C-
301/99 Area Cova a další v. Rada a Komise [2001] ECR I-1005.
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mé cesty přezkumu. Jednou z nich je námitka protiprávnosti podle čl. 277 SFEU (ex čl. 

241 SES). Ta je však pouze doplňkem žaloby na neplatnost, nikoliv samostatným říze-

ním před Soudním dvorem. Rozhodnutí o neaplikovatelnosti je relativní, omezené 

pouze na strany sporu.256

Klíčovým prvkem úplného systému soudní ochrany proti právním aktům v EU 

tedy zůstává předběžná otázka podle čl. 267 SFEU (ex čl. 234 SES). Soudní dvůr EU

tak hlavní zodpovědnost za ochranu práv jednotlivce přesouvá na členské státy a jejich 

soudy.257 V případu Area Cova258 Soudní dvůr odmítl námitku žalobců ohledně neefek-

tivní soudní ochrany a uvedl, že předběžná otázka představuje pravou podstatu systému 

soudní ochrany ve Společenství. I přesto, že za stávajících okolností nemůže být jeden 

z prostředků ochrany účinný, nemůže Soudu založit pravomoc ke změně tohoto systé-

mu. Podle Schwarze tím jinými slovy Soudní dvůr řekl, že ani požadavek účinné soudní 

ochrany neumožňuje Soudu odchýlit se od jasného znění čl. 230/4 SES.259

Cesta napadnutí unijního právního aktu pomocí předběžné otázky však skýtá 

nemálo problémů a nelze ji považovat za účinný způsob soudní ochrany.260

Předně se jednotlivec nemůže dovolat před národním soudem ochrany vůbec, 

jestliže neexistuje národní právní předpis, který by bylo možné napadnout. Může se stát, 

že v některých státech budou národní prováděcí opatření, a tedy i možnost předběžné 

otázky existovat, zatímco v jiných nikoliv, tudíž občanům těchto států bude napadnutí 

aktu EU, ať už přímo či nepřímo, zapovězeno. To může vést k nekoherentnosti v soudní 

ochraně a porušení jedné ze základních zásad EU, zásady rovného zacházení.261

                                               
256 SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 147. ISBN 978-
80-7400-313-4.
257 KOCH, Cornelia. Locus standi of private applicants under the EU Constitution : Preserving gaps in the 
protection of individuals right to an effective remedy. European law review. 2005, vol. 30, no. 4, s. 511-
527.
258 Usnesení SD z 1. 2. 2001 ve spojených věcech C-300/99 P a C-388/99 P Area Cova a další v. Rada 
[2001] ECR I-983 a usnesení SD z 1. 2. 2001 ve věci C-301/99 Area Cova a další v. Rada a Komise 
[2001] ECR I-1005.
259 SCHWARZE, Jürgen. The legal protection of the individual against regulations in EU Law : Remarks 
on the ECJ judgment in the case UPA of July 2002 in view of the European Constitutional Reform. Euro-
pean Public Law. 2004, vol. 10, no. 2, s. 285-303.
260 CORTÉS, Martin & MANUEL, José. Ubi ius, Ibi Remedium? : Locus standi of private applicants 
under Art. 230 (4) EC at a European Constitutional Crossroad. Maastricht Journal of European and 
Comparative Law. 2004, vol. 11, no. 3, 233-261.
261 BALTHASAR, Stephen. Locus standi rules for challenges to regulatory acts by private applicants : 
The new art. 263(4) TFEU. European Law Review. 2010, vol. 35, no. 4, s. 542-550.
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Další slabinou předběžné otázky je skutečnost, že národní soud není povinen (až 

na soudy, jejichž rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky) předběžnou otázku 

položit.262

Kromě toho i pokud se národní soud rozhodne předběžnou otázku podat, formu-

luje ji on sám, takže žalobcovy námitky ohledně platnosti aktu EU mohou být jinak 

vyjádřeny nebo může být omezen rozsah napadeného aktu.263

Tato cesta přezkumu je ještě zdlouhavější než prostřednictvím přímé žaloby, 

protože nejprve musí proběhnout řízení před národním soudem, následuje podání před-

běžné otázky k Soudnímu dvoru a poté řízení před národním soudem pokračuje. Takový 

postup je v rozporu s principem právní jistoty, neboť platnost aktu EU je velmi dlouho 

zpochybněna.

Národní soud navíc nemá pravomoc prohlásit akt EU za neplatný, to přísluší 

pouze Soudnímu dvoru.264

Soudní dvůr nemá prakticky žádnou možnost, jak ovlivnit povahu žalobců či na-

padených aktů cestou čl. 267 SFEU. Proto by volnější interpretace čl. 263 SFEU 

přesunula některé z těchto případů z nepřímé cesty pomocí předběžné otázky zpět 

k přímé žalobě a poskytla tak Soudnímu dvoru EU větší možnost kontrolovat podané 

žaloby.265

Podle Ewy Biernat266 Soudní dvůr EU při uplatňování zásady účinné soudní 

ochrany používá dvojí metr. Ačkoliv by účinná soudní ochrana měla být zajišťována jak 

členskými státy, tak Unií, ve skutečnosti je Soudní dvůr EU daleko přísnější při aplikaci 

tohoto principu na členské státy než na orgány EU. Zatímco po členských státech Soud-

ní dvůr požaduje i vytvoření procesních prostředků k zajištění účinné soudní ochrany,267

                                               
262 Čl. 267 SFEU.
263 Stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse z 21. 3. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós 
Agricultores v. Rada [2002] ECR I-6677, bod 42.
264 Rozsudek SD z 22. 10. 1987 ve věci 314/85 Firma Foto-Frost v. Hauptzollamt Lubeck-Ost [1987] 
ECR 4199, body 16 a 17.
265 CRAIG, Paul; DE BÚRCA, Gráinne. EU law: texts, cases and materials. Oxford ; New York : Oxford 
University Press, 2008. s. 526. ISBN 978-0-19-927389-8.
266 BIERNAT, Ewa. The Locus Standi of Private Applicants under Article 230 (4) EC and the Principle of 
Judicial Protection in the European Community NYU School : Jean Monnet Working Paper 12/03. [onli-
ne]. New York : New York University School of Law, 2003 [cit. 2011-07-02]. Dostupné z WWW: 
<http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/03/031201.pdf>.
267 Rozsudek SD z 19. 6. 1990 ve věci C-213/89 The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte:
Factortame I [1990] ECR I-2433, body 19-22; rozsudek SD z 11. 7. 1991 ve spojených věcech C-87/90, 
C-88/90 a C-89/90 Verholen a další v. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam [1991] ECR I-3757, body 
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sám se zdráhá rozšířit svoji zodpovědnost za přezkum právních aktů EU, přičemž argu-

mentuje nedostatkem pravomoci. Tento dvojí standard vede paradoxně k tomu, že čím 

více státy přenášejí pravomoci na Unii, tím méně je zajištěna soudní ochrana. Spolu 

s neúplnou parlamentní kontrolou unijních aktů to vede k tomu, že se akty EU dostávají 

mimo tradiční systém brzd a protivah, charakteristický pro demokratické státy.268

Kromě nedostatečné ochrany práv jednotlivce snižuje omezený přezkum unijní 

legislativy ze strany jednotlivce také samotnou legitimitu Unie. Restriktivní výklad ak-

tivní legitimace jednotlivce při podání žaloby na neplatnost na úrovni EU vede ke 

snížení odpovědnosti orgánů EU za jejich rozhodování a tím prohlubuje demokratický 

deficit Unie.269 Současné pokusy vzbudit pocit evropanství a posílit transparentnost 

Unie a její přístupnost občanům by byly účinnější, pokud by možnost přezkumu unij-

ních aktů ze strany jednotlivce byla širší. Uvolnění podmínek aktivní legitimace 

jednotlivce při přezkumu právních aktů podporuje správné a efektivní fungování demo-

kracie, neboť umožňuje zapojení veřejnosti do rozhodování a zároveň dokazuje, že 

orgány EU reprezentují zájmy občanů a zodpovídají za svoje právní akty. Obzvláště 

důležité je to právě v případě Evropské unie, v souvislosti s níž se často mluví o přetr-

vávajícím demokratickém deficitu, a která se proto snaží více přiblížit občanům a tuto 

větší otevřenost a srozumitelnost pro občany deklaruje.270

Omezený přístup jednotlivce k soudu je typický pro mezivládní, spíše než nad-

národní, či dokonce federální právní systém,271 ke kterému EU směřuje.272 Podle Erin 

Delaney přímá vazba jednotlivce na federální soud (~ Soudní dvůr EU), který chrání 

                                                                                                                                         
23 a 24; rozsudek SD z 25. 7. 1991 ve věci C-208/90 Emmott v. Minister for Social Welfare [1991] ECR 
I-4269.
268 SCHERMERS, Henry G. WALBROECK, Denis F. Judicial protection in the European Union. 6th 
edition. Hague : Kluwer Law International, 2001. s. 309-312. ISBN 90-411-1631-1.
269 ELIANTONIO, Mariolina; STRATIEVA, Nelly. From Plaumann, through UPA and Jégo-Quéré, to 
the Lisbon Treaty : the Locus Standi of Private Applicants under Article 230(4) EC through a political 
lens. Maastricht Working Papers : Faculty of Law [online]. 2009, vol. 5, no. 13, [cit. 2011-07-03]. Do-
stupný z WWW: 
<http://www.unimaas.nl/default.asp?template=werkveld.htm&id=F60BL5P00MJO466V63M6&taal=nl>.
270 Viz Laekenská deklarace přijatá Evropskou radou v Nice v r. 2000, která určila hlavní cíle Konventu o 
budoucnosti Evropy, mj. větší demokratičnost, průhlednost a efektivnost Unie.
271 ABAQUESNE DE PARFOURU, Anatole. Locus Standi of Private Applicants under the Article 230 
EC Action for Annulment : Any Lessons to be Learnt from France. Maastricht Journal of European and 
Comparative Law. 2007, vol. 14, no. 4, s. 361-402.
272 Preambule k SFEU deklaruje „stále užší svazek evropských národů“ a Preambule k SEU „novou etapu 
procesu evropské integrace.“
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jeho práva, zvyšuje federální cítění a posiluje federální občanství.273 V Unii by tedy 

lepší přístup jednotlivce k Soudnímu dvoru EU vedl také k hlubší integraci a byl by 

dalším krokem směrem k Evropské unii jako federaci.

                                               
273 DELANEY, Erin F. Right to an Effective Remedy: Judicial Protection and European Citizenship. The 
Federal Trust for Education and Research : Online Paper [online]. Srpen 2004, 17/04, [cit. 2011-06-15]. 
Dostupný z WWW: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=580783>.; Rozsudek Evropské-
ho soudu pro lidská práva z 21. 2. 1975 Golder v. Spojené království č. 4451/70.
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Závěr

Lisabonská smlouva přinesla v oblasti přístupu k Soudnímu dvoru EU pro jed-

notlivce dvě významná zlepšení, na národní i unijní úrovni soudní ochrany.

V prvé řadě došlo ke změně znění čl. 263 SFEU (ex čl. 230 SES), jak byla po-

psána výše. 

Druhým přínosem je čl. 19 SEU, na jehož základě „členské státy stanoví pro-

středky nezbytné k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem 

Unie.“ Tento článek vychází z předchozí judikatury Soudu.274 Nicméně ani výslovné 

zakotvení tohoto požadavku ve Smlouvě nezaručuje poskytnutí účinné právní ochrany, 

protože členským státům často trvá velmi dlouho než provedou požadavky Unie, které

se týkají změn v jejich právním systému. Navíc je nepravděpodobné, že pravidla zaru-

čující právní ochranu jednotlivce budou ve všech členských státech totožná, což povede 

k nerovnosti v přístupu jednotlivce k soudům v členských státech.275

Klíčový přímý prostředek pro poskytnutí soudní ochrany proti právním aktům 

EU pro jednotlivce tedy nadále představuje čl. 263/4 SFEU (ex čl. 230/4 SES). Jak bylo 

vyloženo v této práci, tento článek zůstává i po Lisabonu nejasný. Bylo by ale bláhové 

očekávat, že v dohledné době dojde k další změně čl. 263 SFEU vzhledem k tomu, jak 

politicky obtížné je ve všech 27 členských státech prosadit změny v primárním právu 

EU, což už jsme ostatně viděli při diskuzích o Ústavě pro Evropu a přijímání Lisabon-

ské smlouvy. 

Proto nadále bude hrát stěžejní roli při interpretaci podmínek aktivní legitimace 

jednotlivce judikatura Soudního dvora EU, a zároveň je jediným reálně možným nástro-

jem, který může napravit případné nedostatky čl. 263 SFEU.

Domnívám se, že tento článek mohl poskytovat dostatečnou soudní ochranu pro-

ti právním aktům EU již v minulosti. Byl to však Soudní dvůr EU, kdo od počátku 

                                               
274 Rozsudek SD z 23. 4. 1986 ve věci 294/83 Parti Écologiste Les Verts v. Evropský parlament [1986] 
ECR 1339, bod 23; rozsudek SD z 25. 7. 2002 ve věci C-50/00 P Unión de Pequeñós Agricultores v. 
Rada [2002] ECR I-6677; rozsudek SD z 1. 4. 2004 ve věci C-263/02 P Komise v. Jégo-Quéré [2004] 
ECR I-3425; rozsudek SD z 13. 3. 2007 ve věci C-432/05 Unibet v. Justitiekanslern [2007] ECR I-2271.
275 KOCH, Cornelia. Locus standi of private applicants under the EU Constitution : Preserving gaps in the 
protection of individuals right to an effective remedy. European law review. 2005, vol. 30, no. 4, s. 511-
527.
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interpretoval požadavky bezprostředního a osobního dotčení restriktivně a tím vytvořil 

mezeru v systému soudní ochrany jednotlivce. 

V nedávném rozsudku Brink’s Security276 Tribunál zdůraznil, že vzhledem 

k tomu, že je Unie společenstvím práva, v němž orgány podléhají přezkumu souladu 

svých aktů se Smlouvou, musí být procesní podmínky pro žaloby podané k Tribunálu 

vykládány v co největším možném rozsahu tak, aby mohly být použity způsobem při-

spívajícím k provedení cíle, jímž je zajištění účinné soudní ochrany práv, která pro 

právní subjekty vyplývají z práva Unie. Pokud nejde opět pouze o řečnický obrat, moh-

lo by toto rozhodnutí vzbuzovat naději, že Tribunál do budoucna přijme extenzivnější 

výklad podmínek aktivní legitimace jednotlivce, tak aby mu byla zajištěna účinná soud-

ní ochrana. I přes inovativní pokusy Tribunálu ale nakonec často (je-li podáno odvolání)

záleží na Soudním dvoru, jaký přístup zaujme. 277

Jsem toho názoru, že je lepší zabývat se původem problému, kterým je právě re-

striktivní výklad podmínek aktivní legitimace jednotlivce, než jeho následky. Proto se 

domnívám, že místo požadavků vytvoření nových procesních prostředků ochrany na 

národní úrovni či dalších změn Smlouvy, je to Soudní dvůr EU, kdo by měl zmírnit svůj 

restriktivní výklad kritérií bezprostředního a (zejména) osobního dotčení a zároveň vy-

kládat extenzivně pojem „právní akty s obecnou působností,“ protože je to 

nejjednodušší, nejrychlejší a nejméně nákladná cesta, jak zaplnit mezeru v soudní 

ochraně a konečně zajistit Soudním dvorem tolikrát deklarovaný úplný a ucelený sys-

tém soudní ochrany. Zmíněné změny ve Smlouvách jsou hozenou rukavicí, nyní už 

záleží jen na Soudním dvoru EU, zda ji zvedne.

                                               
276 Rozsudek SPS z 9. 9. 2009 T-437/05 Brink’s Security Luxemburg v. Komise [2009] ECR II-3233, bod 
75.
277 Viz rozsudek SPS z 3. 5. 2002 ve věci T-177/01 Jégo-Quéré v. Komise [2002] ECR II-2365; rozsudek 
SD z 1. 4. 2004 ve věci C-263/02 P Komise v. Jégo Quéré [2004] ECR I-3426.
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Seznam použitých zkratek

EP ........................................Evropský parlament
EU........................................Evropská unie
SD........................................Soudní dvůr
SES ......................................Smlouva o založení Evropského společenství
SEU .....................................Smlouva o Evropské unii
SFEU ...................................Smlouva o fungování Evropské unie
SPS ......................................Soud prvního stupně
/............................................odstavec, resp. pododstavec v článku předpisu
čl. .........................................článek
ex .........................................odkaz na číslování primárního práva před Lisabonskou 
smlouvou
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Abstrakt

Evropská unie, tak jako každý jiný vyspělý právní systém, disponuje kontrolní-

mi mechanismy pro přezkum legality opatření přijímaných jejími orgány. Existuje 

několik způsobů, kterými lze přímo či nepřímo napadnout legalitu právních norem EU 

(žaloba na neplatnost, předběžná otázka, námitka protiprávnosti, žaloba na náhradu 

škody), ale klíčovou roli mezi nimi hraje žaloba na neplatnost podle článku 263 Smlou-

vy o fungování Evropské unie (ex čl. 230 SES). 

Hlavním předmětem předkládané diplomové práce je prozkoumat podmínky ak-

tivní legitimace, které musí fyzická či právnická osoba splnit, aby mohla napadnout 

žalobou na neplatnost právní akt EU na základě čl. 263 SFEU (ex čl. 230 SES). Vzhle-

dem k tomu, že žaloba na neplatnost představuje klíčový prvek soudní ochrany 

jednotlivců proti právním aktům, které bezprostředně porušují jejich práva, je nezbytné, 

aby podmínky, které jednotlivec musí splnit při jejím podání, byly natolik široce a jasně 

formulovány, aby byla tato soudní ochrana dostatečně účinná. Tato práce si klade za cíl 

zjistit, zda tomu tak je, zejména s ohledem na změnu znění předmětného článku tzv. 

Lisabonskou smlouvou, platnou od 1. prosince 2009. 

Důraz je v práci kladen na judikaturu Soudního dvora EU a její vývoj, neboť při 

výkladu podmínek aktivní legitimace jednotlivce hraje naprosto zásadní roli. 



Locus standi of non-privileged applicants
to bring an action for annulment

Abstract

Every developed legal system is bound to have a mechanism for checking

the procedural and substantive legality of measures adopted by its institutions. 

In the European Union it was of significant importance to create a system 

of control over the acts of the EU institutions given the democratic deficit within the 

Union and the limited supervisory role of the European Parliament. Binding acts of the 

EU institutions are subject to review through a number of routes provided by the Treaty 

on the Functioning of the European Union (TFEU) and the Treaty on the European Un-

ion (TEU), namely action for annulment (Art. 263 TFEU), the plea of illegality (Art. 

277 TFEU), the preliminary reference (Art. 267 TFEU) and the action for damages

(Arts. 268 and 340 TFEU). The Court has consistently endeavoured to treat the several 

strands as a complex and coherent system of judicial review within the Union based on 

the rule of law. The action for annulment under Art. 263 TFEU plays a crucial role for 

individuals as it is in practice the only direct way open to individuals to challenge the 

acts of EU institutions. 

The main purpose of my thesis is to examine whether the current wording of 

Art. 263(4) TFEU provides for individuals a sufficiently broad way to directly challenge 

EU acts. The paper focuses on the requirements which have to be satisfied by individu-

als in order to establish locus standi and argues that they may be too strict and (even 

after Lisbon) unclear. The thesis examines these conditions in detail while devoting a 

significant part to recent case-law developments concerning Art. 263(4) TFEU [ex 

230(4) TEC].

The thesis is composed of six chapters. The first one provides a brief introduc-

tion to the problem and a general overview of the action for annulment. Chapter Two 

defines the term “locus standi” and distinguishes between privileged, semi-privileged 

and non-privileged applicants. Chapter Three deals with the concept of natural and legal 

person with regard to the action for annulment. Chapter Four concentrates in detail on 



conditions of locus standi (or standing) of non-privileged applicants, especially the con-

troversial requirements of direct and individual concern and the unclear term 

“regulatory acts.” Especially in this chapter, the emphasis is put on the key case-law 

dealing with the locus standi conditions, as well as cases in which the Court of Justice 

took more liberal approach. Chapter Five addresses the issue of an interest in the an-

nulment of the contested act. Chapter Six concludes the paper by an analysis of reasons 

which lead the Court of Justice of the EU to the restrictive interpretation of the locus 

standi requirements, above all the fear of opening floodgates, together with a desire not 

to unduly hamper the institutions in their task of implementing EU policies.

The paper maintains that such a restrictive interpretation does not provide for a 

sufficient judicial review of binding acts of EU institutions. Consequently, I suggest that 

the Court of Justice should change its approach and soften its restrictive interpretation, 

which will be the easiest and the less expensive way how to effectively protect indivi-

duals against unlawful EU acts.
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