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Seznam zkratek 

 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

 

EHP   Evropský hospodářský prostor 

 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

 

ES   Evropské společenství 

 

EU   European union 

   Evropská unie 

 

EUR   Euro 

   Euro 

 

JEA   Jednotný evropský akt 

 

OEEZ   Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

 

SES   Smlouva o založení Evropského společenství 

 

SESAE  Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii 

 

SEU   Smlouva o Evropské unii 

 

SFEU   Smlouva o fungování Evropské unie 

 

SVV   Spravedlnost a vnitřní věci 
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Úvod 

Nenáležitá transpozice směrnice Evropské unie je fenoménem, se kterým se 

můžeme setkat prakticky denně a rozhodně nemůžeme říci, že by k takovému jevu 

docházelo zřídkakdy. S chybnou transpozicí se spojuje řada následků a některé z nich 

jsou klíčové i pro jednotlivce, a proto je dané téma aktuální a konkrétní i v tomto 

ohledu. Na straně druhé může nenáležitá transpozice směrnice EU mít zároveň 

významné důsledky pro stát, respektive jeho státní pokladnu, neboť některá rozhodnutí 

na sebe vážou i povinnost zaplatit pokutu nebo penále a nesmíme zapomínat ani na 

samotné náklady řízení, které také nejsou nezanedbatelnou částkou. 

Hlavní cíl této práce leží v jejím praktickém těžišti, tedy v přiblížení řízení, která 

byla vedena před Soudním dvorem Evropské unie proti České republice a jejichž 

předmětem byla právě nenáležitá transpozice komunitárních, resp. unijních směrnic, 

přičemž práce bude pracovat jak s řízeními skončenými rozsudkem, tak s řízeními, 

která byla zastavena usnesením. 

Dílčí cíl následně směřuje k analýze výše uvedených řízení a k zařazení České 

republiky do kontextu všech zemí evropské osmadvacítky se zhodnocením současného 

stavu. Konečně dílčím cílem je rovněž zachycení argumentace členských států 

Evropské unie, kterou používají při řízení o nesplnění povinností v němž jde o 

nenáležitou transpozici směrnice. 

Výše uvedené téma jsem si vybral, protože během studia na Právnické fakultě mě 

začala disciplína evropského práva velmi zajímat a zároveň si myslím, že dané téma 

může být zajímavé z hlediska jeho praktické provázanosti s Českou republikou. Téma 

tak není pouhým teoretickým pojednáním, ale spíše praktickou ukázkou aplikace 

unijního práva a soudnictví.  

K  analýze nenáležité transpozice směrnic však nelze přistoupit bez širších 

souvislostí, které s sebou tento sekundární právní akt EU nutně nese. První   kapitola   

proto  obsahuje část  teoretického   ukotvení  daného tématu a poskytuje tak prostor pro 

orientaci v problematice právních aktů Evropské unie s logickým důrazem právě na 

směrnice EU. 

Druhá kapitola je rozdělena do dvou celků. V prvním se zaměřuje na otázku 

náležité transpozice směrnice EU a v obecné rovině tedy přibližuje nutné podmínky pro 

hladký průběh takového procesu. Ve druhé části příslušná kapitola následně zachycuje 
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situaci nenáležité transpozice směrnice EU z hlediska důsledků, které s sebou nese jak 

pro členský stát, tak pro jednotlivce. 

Třetí kapitola je začátkem praktické části této práce a také jedním z jejich styčných 

bodů. V této části jsou blíže popsány jednotlivé případy, kterými se zabýval Soudní 

dvůr v souvislosti s nenáležitou transpozicí směrnic EU, resp. ES, kdy žalovanou stranu 

představovala Česká republika. V první části zmíněné kapitoly nalezneme 

chronologicky seřazená řízení, která byla dospěla až do fáze rozsudku Soudního dvora. 

V druhé části se návazně setkáme s těmi řízeními, který byla ukončena zpětvzetím 

žaloby a tedy usnesením Soudního dvora. 

Z výše uvedené, tedy třetí kapitoly, vychází kapitola předposlední – čtvrtá. Ve svém 

úvodu analyzuje v práci popsaná řízení z hlediska jejich shodných znaků a poté se 

zaměřuje na komparaci hodnot relevantních ukazatelů transpozice, resp. transpozičního 

deficitu napříč Evropskou unii. V závěrečné části se zaměřuje na současný stav 

transpozice unijních směrnic v České republice a přináší přehled některých směrnic, 

kterým v nedávné minulosti vypršela transpoziční lhůta. 

Konečně poslední kapitola s sebou přináší přehled argumentů, které členské státy 

používají na svou obhajobu před Soudním dvorem v případě, že problematika 

nenáležité transpozice přesáhne i předsoudní fázi a Komise přistoupí k podání žaloby. 

Ospravedlňující důvody jsou v této šesté kapitole přiblíženy na základě deskriptivního 

výčtu některých zajímavých řízení vedených před Soudním dvorem tak, aby pokryla 

převážnou část členskými státy uplatňovaných argumentů ve snaze vyhnout se 

odsuzujícímu rozsudku.  
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1. Primární  a sekundární právo Evropské unie  

 

 Tato úvodní kapitola podá stručný přehled pramenů práva Evropské unie, přičemž 

se zaměří na hierarchicky nejvyšší právní prameny, které jsou představovány primárním 

právem, aby následně podala obecný výklad k sekundárním právním předpisům. V 

samotném závěru se posléze zaměří na konkrétní typ sekundárního aktu, kterým je právě 

směrnice Evropské unie.  

 

1.1.  Primární právo Evropské unie 

 Všeobecně můžeme rozdělit právo Evropské unie na právo primární a z něj 

vycházející právo sekundární, které má v hierarchii právních norem nižší postavení. 

Primární právo tak můžeme charakterizovat jako soubor multilaterálních mezinárodních 

smluv, jejichž subjekty jsou členské, resp. přistupující státy.  Součástí primárního práva 

jsou tak především zakládací smlouvy: 

 

 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (podepsaná dne 18. 

dubna 1951, expirovala dne 23. července 2002) 

 Smlouva o založení Evropského společenství  (podepsaná dne 25. března 1957) - 

SES 

 Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (podepsaná 

dne 25. Března 1957) - SESAE 

Další částí primárního práva EU jsou pak novelizace zakládacích smluv: 

 

 Jednotný evropský akt (podepsán dne 17. února 1986) - JEA 

 Smlouva o Evropské unii (podepsána dne 7. února 1992) - SEU 

 Amsterodamská smlouva (podepsána dne 2. října 1997) 

 Smlouva z Nice (podepsána dne 26. února 2001) 

 Lisabonská smlouva (podepsána dne 13. prosince 2007) 

 

 Kromě výše uvedených dokumentů představují nedílnou součást primárního 

práva Evropské unie rovněž dodatky a protokoly, jako například Protokol o výsadách a 
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imunitách Evropských společenství (podepsán dne 8. dubna 1965) aj. Jako další část 

primárního práva jsou chápány také přístupové smlouvy (a jejich protokoly a přílohy) 

mezi členskými státy a zeměmi, které k Evropské unii přistupují. Konečně také normou, 

která má rovněž sílu primárního právního předpisu, je Listina základních práv Evropské 

unie, která se stala právně závazným dokumentem na základě přijetí znění Lisabonské 

smlouvy.
1
 

 

1.2.  Sekundární právo Evropské unie 

 Sekundární právní akty Evropské unie najdeme vyjmenované v článku 288 

SFEU
2
, který stanoví, že: „pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány nařízení, 

směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.“
3
 Nad výše uvedené je třeba také říci, že 

do sekundárního práva Evropské unie budou náležet ještě i další právní akty, jako se o 

tom zmiňuje například i článek 146 SFEU, který stanoví, že: „členské státy přispívají 

svou politikou zaměstnanosti slučitelnou s hlavními směry hospodářských politik 

členských států a Unie přijatými podle čl. 121 odst. 2 k dosažení cílů uvedených v článku 

145.“
4
 

 Co se formální stránky sekundárních právních předpisů týče, vychází se 

z rozhodnutí Komise, resp. Vysokého úřadu č. E 22/60
5
. Předmětné rozhodnutí stanoví 

ve svém článku prvním zásadu, že příslušné právní akty budou v nadpise výslovně 

označeny tím druhem, který odpovídá danému obsahu. Na základě výše uvedeného 

rozhodnutí se tedy vytvořilo obyčejové pravidlo, které zakotvilo, že právní akty budou 

označovány především podle svého druhu, resp. obsahu.
6
 Článek 296 SFEU následně 

stanoví, že právní akty musí obsahovat odůvodnění. Navazující článek 297 se zabývá 

publikací legislativních aktů Evropské unie a uvádí, že nařízení a směrnice jsou 

                                                           
1
 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 432s, ISBN 978-80-

7400-488-9, str.98 
2
 EUR-Lex. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie.   [on-line]. [cit.2014-01-20]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF 
3
 EUR-Lex. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie.   [on-line]. [cit.2014-01-20]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF 
4
 EUR-Lex. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie.   [on-line]. [cit.2014-01-20]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF 
5
 EUR-Lex. Entscheidung Nr. 22/60 vom 7. September 1960 über die Ausführung des Artikles 15 des 

Vertrages.   [on-line]. [cit.2014-01-20]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:P:1960:061:1248:1249:DE:PDF 
6
  TICHÝ, l., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ, T. Evropské právo. 4 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 1005 s, ISBN 978-90-7400-333-2, str. 246 
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publikovány v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem, který je 

v nich stanoven, nebo dvacátým dnem od vyhlášení. 

 Co se kategorizace sekundárních právních aktů týče, rozeznáváme tedy nařízení, 

které je „normativním aktem s obecným významem a závazností, který je závazný ve 

všech svých částech a bezprostředně použitelný v každém členském státě.“
7
 Jestliže 

bychom chtěli připodobnit nějakým způsobem tento typ sekundárního právní předpisu 

k normě českého práva, hovořili bychom o zákonu, viz i znění Smlouvy o Ústavě pro 

Evropu,
8
 které zcela běžně pracovalo s pojmy jako Evropský zákon. Nařízení dělíme 

v zásadě na legislativní a nelegislativní, přičemž nelegislativní nařízení jsou zpravidla 

tzv. prováděcí nařízení, která vydává mimo jiné Komise ke konkretizaci základních 

nařízení, která obsahují pouze obecné rysy dané právní úpravy. Nařízení dále nepotřebuje 

k přímému účinku žádnou transpozici ze strany členských států a dokonce jakákoliv 

úprava znění, resp. promítnutí nařízení do národního právního řádu je zakázána. 

 Dalším typem sekundárních norem je směrnice Evropské unie, k níž bude podán 

výklad v samostatných kapitolách 1.3. a 1.4. níže v této práci 

 Rozhodnutí, jakožto sekundární právní předpis EU charakterizuje článek 288 

SFEU, který stanoví, že: „rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v něm 

uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně“
9
 a může tak posloužit i jako 

rozhodnutí obecné povahy.
10

 Lisabonská smlouva přinesla z hlediska legislativních 

dopadů rozhodnutí zásadní změnu. Před přijetím Lisabonské smlouvy bylo rozhodnutí 

chápáno jako individuální akt, který je závazný pro všechny subjekty, kterým je 

adresován. Po přijetí Lisabonské smlouvy došlo však k rozšíření působnosti rozhodnutí, 

neboť to může nabýt i podoby tzv. normativního rozhodnutí s účinky obdobnými nařízení 

v případech, kdy není určen okruh konkrétních adresátů. Vlastností, která pak bude 

klíčová z hlediska odlišení takovéhoto rozhodnutí od nařízení, je nemožnost obecně 

závazné rozhodnutí přímo aplikovat v jednotlivých členských státech.
11

  

 Normativní rozhodnutí má zpravidla charakter prováděcího legislativního 

předpisu, který vydává Komise na základě výslovného zmocnění zakotveného v SFEU. 

                                                           
7
 POMAHAČ, R. Evropské právo. Praha: Karolinum, 2003, 203 s, ISBN 80-246-0576-7, str. 27 

8
 EUR-Lex. Smlouva o Ústavě pro Evropu   [on-line]. [cit.2014-01-20]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:CS:HTML 
9
 EUR-Lex. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie.   [on-line]. [cit.2014-01-20]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF 
10

 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 432s, ISBN 978-80-

7400-488-9, str.118 
11

 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA 3/2010, KRÁL, R. Prameny práva EU ve 

světle Lisabonské smlouvy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, 86s, ISBN 978-80-246-1855-5, str. 23 
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Kromě toho může mít charakter obecně závazného rozhodnutí také schválení 

mezinárodní smlouvy mezi Evropskou unií a třetí zemí nebo mezinárodní organizací.
12

 

 Posledním druhem právních aktů Evropské unie jsou doporučení a stanoviska, 

která nejsou právně závazná. Účelem jak doporučení, tak stanoviska je bližší 

konkretizace určitého chován nebo situace. Jedná se pouze o její zhodnocení či analýzu. I 

přes faktickou nevynutitelnost by doporučení mělo být jednotlivými členskými státy a 

příslušnými institucemi respektováno. Jedná se například o doporučení Komise č. 

361/2003 o definici mikro, malých a středních podniků.
13

 Toto doporučení je klíčové pro 

správné zacílení podpory malých a středních podniků, která je jedním z priorit současné 

průmyslové politiky a všeobecně koordinované hospodářské politiky EU. Doporučení 

definuje malé a střední podniky, resp. mikro podniky pomocí hraničních ukazatelů 

maximálního počtu zaměstnanců, obratu nebo bilanční sumy. Stanovisko pak většinou 

představuje východisko pro určitý další postup; doporučení může mít význam při 

výkladu právních norem Evropské unie.
14

 

 

1.3.  Směrnice Evropské unie obecně 

 Směrnice Evropské unie je legislativní právní akt sekundární povahy, který 

Smlouva o fungování Evropské unie definuje následovně: „směrnice je závazná pro 

každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž 

volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“
15

 Směrnic se užívá 

v rámci harmonizace jednotného vnitrního trhu Evropské unie a především pak 

v oblastech, jakými jsou ochrana spotřebitele, pracovní právo, právo obchodních 

společností, resp. obchodních korporací nebo životní prostředí aj. 

 Jedná se tedy o takový právní předpis, který stanoví pouze výsledný žádoucí stav 

a na uvážení členských států nechává, jako metodu pro promítnutí dané úpravy do 

národního právního řádu použijí. Musíme si ale položit otázku, zda-li je tato definice 

dostačující, resp. vyčerpávající. Řada autorů upozorňuje na deficitní definici směrnice 

                                                           
12

 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V., A KOLEKTIV. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013, 494 s, ISBN 

978-80-87576-53-3, str. 111. 
13

 EUR-Lex. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and 

medium-sized enterprises. [on-line]. [cit.2014-05-20]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/;jsessionid=XH6gTWJWvTpGywZLLD3xvxzRr7wTDHmhNfndFvbc1jvbsMZ68YVh!1

973990995?uri=CELEX:32003H0361 
14

 TICHÝ, l., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ, T. Evropské právo. 4 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 1005 s, ISBN 978-90-7400-333-2, str. 251 
15

 EUR-Lex. Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie.   [on-line]. [cit.2014-01-21]. 

Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF 
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tak, jak ji podává článek 288 SFEU, mezi nimi například Richard Král.
16

 Ten navrhuje 

vhodnější definici směrnice EU: „směrnice je, až na výjimky, bezprostředně 

neaplikovatelný komunitární právní akt, který je zpravidla určen členským státům EU, 

pro které je, až na výjimky, zavázaný, pokud jde o výsledek, jehož dosažení tento akt 

požaduje, s tím, že tyto státy mají omezenou volnost volby forem a prostředků dosažení 

tohoto výsledku.“
17

 

 Tato rozšiřující definice je zcela namístě, neboť v průběhu transpozice může dojít 

k několika situacím, které první uvedenou oficiální definici směrnice značně relativizují. 

V dalších částech tato práce dané situace blíže nastíní.  

 Vyjděme z definičních znaků, které podává výše uvedený článek Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Směrnice je tedy závazná pro členské státy EU, kterým je 

určena. Kdybychom se spokojili s tímto zněním, došli bychom k závěru, že adresáty 

obsahu směrnic jsou skutečně pouze členské státy, nicméně v jistých případech je okruh 

adresátů rozšířen o určité skupiny subjektů, neboť „za adresáty směrnic je možno 

považovat všechny subjekty, které směrnice přímo či nepřímo, výslovně či konkludentně 

k něčemu opravňuje či zavazuje.“
18

 

 Přistoupíme-li na tuto rozšiřující definici, nutně pak do okruhu adresátů směrnic 

musíme kromě členských států a jejich orgánů zařadit i subjekty práv a povinností, které 

zakládá směrnice v případě její nenáležité transpozice, dále pak ty subjekty práv a 

povinností, jejichž založení směrnice předpokládá a v neposlední řadě mohou být 

adresáty obsahu směrnice také orgány Evropské unie. K omezenému přímému účinku 

směrnice dále v kapitole 2.2. 

 Směrnice je pro adresáty závazná co do účelu, resp. výsledku, kterého má být 

dosaženo. Obecně není zakotvena žádná povinnost, která by zavazovala členské státy 

k doslovnému promítnutí znění směrnice, jak vyplývá z judikatury Soudního dvora. 

Nicméně podle rozsudku Soudního dvora ve věci 31/77
19

 je v některých případech 

nezbytné k řádné transpozici směrnice převzít její doslovné znění. Závaznost směrnice 

v rámci jejího účelu není rovněž zcela bezvýjimečná, neboť existují situace, kdy se stát 

může do značné míry od jejího obsahu odchýlit. Vodítkem pro určení, kdy se stát může 

                                                           
16

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 1 
17

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 2 
18

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 6 
19

 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 432s, ISBN 978-80-

7400-488-9, str.117 
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odchýlit, je mimo jiné také právní základ, na kterém byla směrnice přijata. Jedná-li se o 

články 114, 153 odst. 2, 168 odst. 4, písm. a), 169 odst. 4 písm. a) nebo článek 192 

SFEU, pak se může členský od obsahu směrnice odchýlit i tehdy, nezakotví-li tuto 

možnost explicitně daná směrnice sama. V případech, jako je článek 43 nebo 91 SFEU se 

však členský stát od znění směrnice odchýlit může pouze v případě, že tuto možnost 

stanoví vlastní směrnice. Jestliže hovoříme o tom, že směrnice je pro členský stát 

závazná „pouze“ co do výsledku, mohlo by dojít k pochybnostem, že směrnice obsahuje 

příliš obecný popis budoucího žádoucího stavu. Tak tomu však není, neboť tento 

sekundární právní akt zakotvuje daný výsledek, resp. účel zcela detailně.
20

 

 Dosažení požadovaného výsledku znamená, že předmětná směrnice musí být 

náležitě transponována, daná úprava poté v praxi uplatňována, resp. aplikována a 

konečně členský stát musí o krocích, které v rámci promítnutí unijní úpravy podnikl, 

informovat také Komisi tzv. notifikací. Nestačí tedy pouhé formální provedení obsahu 

směrnice do národního právního řádu. Vyžaduje se i její praktické uvádění v život, což je 

implikace pro možnost skutečného  a efektivního uplatnění dané právní úpravy.  

 Jedním z definičních pojmů směrnice je také volnost ohledně volby metody 

transpozice a formy předpisu, který bude danou úpravu promítat. Co se formy 

transpozice týče, pak podle judikatury Soudního dvora
21

 není vhodnou formou oběžník, 

jelikož nemá povahu závazné právní normy, ke které existuje všeobecný přístup. Pro 

podobu transpozičního předpisu ale na druhé straně není nikde zakotvena obecně forma 

zákona. V tomto případě záleží na každém členském státě a jeho vnitrostátních 

předpisech regulujících formu právních předpisů, blíže k tomuto v kapitole 2.1. 

 Jistou formu hierarchizace
22

 směrnic představuje jejich rozdělení na směrnice 

legislativní a nelegislativní. Hovoříme-li o legislativní směrnici, pak tato byla přijata 

řádným, nebo zvláštním legislativním postupem podle článku 289 SFEU, přičemž na 

schvalování se podílí jak Rada, tak i Evropský parlament, resp. pouze Rada.  Jestliže 

směrnice nebyla přijata ani řádným, ani zvláštním legislativním postupem, jedná se o 

směrnici nelegislativní. V rámci nelegislativních směrnic rozeznáváme další dva typy, a 

sice směrnice vydané v přenesené působnosti, tzv. delegované a směrnice prováděcí.
23

 

                                                           
20

 CRAIG, P., DE BÚRCA, G. EU LAW, text, cases and materials. 4th edition. Oxford: Oxford 

University Press, 1148s, ISBN 978-0-19-927389-8, str.85 
21

 EUR-Lex. Věc 239/85, Komise v. Belgie, 1986, odst. 7. [on-line]. [cit.2014-01-22]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985CJ0239:DE:PDF 
22

 Tato forma rozdělení je vlastní také nařízením a rozhodnutím. 
23

 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA 3/2010, KRÁL, R. Prameny práva EU ve 

světle Lisabonské smlouvy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, 86s, ISBN 978-80-246-1855-5, str. 25 
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 Delegované směrnice vydává Komise na základě  výslovného zmocnění, které je 

zakotveno v legislativním aktu, přičemž směrnice Komise slouží k doplnění či změně 

nepodstatných prvků aktu legislativní povahy. Prováděcí směrnice může vydat vedle 

Komise též Rada v případech, je-li nutné stanovit shodné podmínky pro provedení 

příslušných unijních právních předpisů.
24

 

 

1.4.  Struktura směrnic Evropské unie 

 Ačkoliv není zakotvena pevná forma, ve které musí být směrnice vydávána, lze 

konstatovat, že směrnice se skládá z následujících částí: název, preambule, vlastní text, 

přílohy a autentifikační podpisy. Uvedené části jsou blíže rozpracovány níže. 

 

 Název 

 V názvu směrnice musí být bezpodmínečně obsažen pojem „směrnice“ a dále pak 

uveden orgán, který příslušnou směrnici přijal. Tento údaj má význam u novějších 

směrnic pro rozlišení, zda se jedná o směrnici legislativní nebo prováděcí, či 

delegovanou, přičemž zároveň v případě delegovaných nebo prováděcích směrnic musí 

směrnice obsahovat příslušné označení. 

 Dále název směrnice zahrnuje i číslo, které se skládá z roku vydání a za lomítkem 

z údaje o pořadí v daném roce. (do roku 2000 se neuváděl celý rok, ale pouze číslo 

příslušné dekády a roku v ní, např. 85). Kromě toho název obsahuje rovněž datum přijetí 

směrnice, jakož i bližší konkretizaci jejího předmětu. Nad výše uvedené může směrnice 

ve svém názvu obsahovat rovněž ustanovení o tom, že se jedná např. o kodifikované 

znění, označení, která směrnice je směrnicí měněna nebo rušena, nebo údaj, že se jedná o 

směrnici s významem pro EHP atd. 

 V případech, kdy se jedná buďto o směrnici vydanou v přenesené působnosti, 

tedy delegovanou nebo o směrnici prováděcí, musí být v názvu rovněž obsažen dodatek, 

který na tuto skutečnost upozorní, konkrétně pak v případě delegované směrnice se jedná 

o slovní spojení „v přenesené pravomoci“, resp. slovo „prováděcí“, jedná-li se o  

prováděcí směrnici.
25

 

                                                           
24

 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V., A KOLEKTIV. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013, 494 s, ISBN 

978-80-87576-53-3, str. 112 
25

 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA 3/2010, KRÁL, R. Prameny práva EU ve 

světle Lisabonské smlouvy. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, 86s, ISBN 978-80-246-1855-5, str. 25 
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 Preambule 

 Preambule obsahuje zejména bližší označení právního základu, který byl použit 

pro přijetí dané směrnice. Tento údaj je důležitý pro určení legislativního postupu jejího 

přijetí a také dává vodítko pro určení, zda je možno se od znění směrnice odchýlit. Není-

li v preambuli obsažen údaj o právním základu, zavdává tento deficit možnost prohlášení 

směrnice za neplatnou.
26

 

 V preambuli směrnice je také odkaz na všechny návrhy, dokumenty a stanoviska, 

která se stala podkladem pro její přijetí. Dále je v této části směrnice rovněž právní a 

faktické zdůvodnění dané úpravy, z čehož vyplývá účel směrnice. Konečně preambule 

obsahuje taktéž prohlášení, že směrnice je v souladu s principem subsidiarity a že je 

v souladu s Listinou práv EU. 

 

 Vlastní text 

 Stěžejní část směrnice vymezuje věcný a osobní rozsah svých působností, 

přičemž v některých případech umožňuje členským státům Evropské unie vynětí určitých 

otázek z působnosti směrnice. Text směrnice dále obsahuje také vymezení některých 

důležitých pojmů, a to buď pomocí jejich detailního popisu nebo výčtovým způsobem, 

který obsahuje pojmy, které jsou dané problematice vlastní v jednotlivých členských 

státech. 

 Samotná úprava otázek, které jsou jádrem dané úpravy, pak je z hlediska 

struktury směrnice dvojí. Články směrnice mohou být určeny přímo dotčeným subjektům 

-   v tomto případě je vhodná doslovná transpozice, nebo články mohou být adresovány 

členským státům – zde je vhodné přeformulování.
27

  

 Konečně směrnice obsahuje také další, resp. doplňková  a závěrečná ustanovení. 

Jedná se zejména o transpoziční lhůtu, popř. datum, od kdy by transpoziční opatření měla 

nabýt účinnosti, dále pak notifikační povinnost nebo informační odkaz, který stanoví, že 

transponované předpisy musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o předpis, který 

zapracovává danou unijní úpravu a odkaz na ni. 

 

 

                                                           
26

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 14 
27

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 17 
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 Přílohy 

 Přílohy nejsou nutnou součástí všech směrnic. Uplatnění najdou především u těch 

směrnic, které se zabývají harmonizací určitých technických otázek, a z toho důvodu 

mohou přílohy obsahovat například technické požadavky. Další okruh, který mohou 

přílohy obsahovat, jsou například i konkretizace prováděcích pravidel, či rozlišné výčty 

subjektů a skutečností.  

 Důvod, proč jsou jistá ustanovení součástí přílohy, namísto vlastního textu 

směrnice, může být představován záměrem přehlednosti a strukturou jednoduchosti 

směrnic. Neopomenutelný je však i fakt, že přílohy lze zpravidla měnit snadněji, než je 

tomu v případě směrnic samotných.
28

 

                                                           
28

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 24 
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2. Náležitá transpozice směrnice Evropské unie 

a důsledky nenáležité transpozice 
  

 Vzhledem k nutnosti transponovat směrnici Evropské unie do národního právního 

řádu členského státu podá kapitola níže výklad k této tématice. Zaměří se však rovněž na 

problematiku důsledků nenáležité transpozice, jako východiska pro následující třetí 

kapitolu, která se věnuje již konkrétním řízením, která byla z důvodu nenáležité 

transpozice směrnice EU  proti České republice vedena. 

 

2.1.  Náležitá transpozice směrnice Evropské unie 

 Hovoříme-li o náležité transpozici unijní směrnice, potom musí členský stát dané 

transpoziční opatření přijmout včas, ono opatření musí být věcně správně a formulačně 

určité vzhledem ke znění směrnice a musí mít také náležitou formu. Aby došlo k náležité 

transpozici nestačí pouze řádně a včas promítnout obsah směrnice do národního právního 

řádu, ale členský stát musí také zajistit náležitou aplikační praxi a vymahatelnost daného 

právního předpisu. 

 O včasné přijetí transpozičního opatření jde tehdy, je-li přijato ve lhůtě, která je 

ve směrnici stanovena. Transpoziční lhůta je velmi bedlivě sledována Komisí a její 

nedodržení vede často k zahájení řízení o porušení povinností před Soudním dvorem (jak 

dokládají i řízení vedená proti České republice dále v této práci). Problémem při 

opožděné transpozici jsou totiž rozdílné právní úpravy jednotlivých otázek v rámci 

členských států a tedy často nejednotnost ohledně harmonizace jednotného vnitřního trhu 

Evropské unie. 

 Členské státy používají pro ospravedlnění nedodržení stanovené transpoziční 

lhůty různých argumentů, přičemž některé jsou uvedeny dále v této práci ve druhé části 

její praktické části, konkrétně pak v kapitole 6. Je nutno podotknout, že Soudní dvůr 

vyhoví takovýmto argumentům zřídkakdy a zpravidla vždy trvá na striktním dodržení 

příslušné transpoziční lhůty. Za určitých okolností ale může dojít k prodloužení 

transpoziční lhůty, přičemž žádat o takové prodloužení lze pouze před samotnou expirací 

dané lhůty. Jako možné důvody jsou uváděny následující: možnost připouští samotná 

směrnice, nemožnost dodržení lhůty z technických důvodů (dojde k prodloužení 

zpravidla všem členským státům), přechodné výjimky v souvislosti s přístupovými 

smlouvami, rozpor obsahu směrnice s mezinárodněprávním závazkem, který členský stát 
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přijal ještě před přistoupením k Evropské unii (dojde k prodloužení transpoziční lhůty až 

do řádného vypovězení kolidujícího mezinárodněprávního závazku) a konečně důvod pro 

prodloužení může být představován rovněž absolutní nemožností včasné transpozice 

směrnice z důvodu vyšší moci.
29

 

 Pro některé státy nicméně směrnicí zakotvená transpoziční povinnost nemusí 

vzniknout vůbec, a to především ze zeměpisných důvodů. Bezpředmětná by tak 

například byla pro vnitrozemské státy ta směrnice, která by upravovala rybolov, či 

kontrolu námořních přístavů v rámci Evropské unie.
30

 Další situací, která zprošťuje 

členský stát transpoziční povinnosti je tzv. opt-out, neboli trvalá výjimka, kterou si 

příslušný členský stát vyjednal – Česká republika má dvě trvalé výjimky, přičemž první 

se týká limitu obratu pro registraci podnikatele jako plátce DPH (ponechán vyšší limit) a  

druhá spadá do oblasti potravinářství, resp. domácího pálení ovocných destilátů, které je 

v České republice zatíženo nižší DPH než stanoví příslušná směrnice. 

 V rámci náležité transpozice směrnice EU musí dále národní právní předpis, který 

daný obsah promítá, náležitě reflektovat obsah unijního legislativního aktu a být zároveň 

ve věci jeho interpretace formulačně přesný. Obsah transpoziční úpravy tak musí zcela 

významově odpovídat obsahu konkrétní směrnice. O věcně správné a formulačně náležité 

promítnutí směrnice se nejedná v případě, že transpoziční opatření obsahuje užší 

působnost nežli směrnice či případ, kdy transpoziční opatření není konformní 

s primárním právem Evropské unie. V souvislosti s obsahovými náležitostmi se někdy 

jeví jako vhodné a účelné převzít doslovné znění směrnice,
31

 přičemž užitečné je to 

zejména v oblasti technické harmonizace. 

 Co se týče formy transpozičního opatření, nejsou stanovena žádná pevná pravidla, 

avšak každé takovéto opatření musí být v souladu s vnitrostátními požadavky na vlastní 

prameny práva. Článek 4 odst. 1 Listiny například stanoví, že: „povinnosti mohou být 

ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a 

svobod.“
32

 Z dikce uvedeného článku tedy plyne, že směřuje-li směrnice k založení 

povinností jednotlivce, musí mít transpoziční opatření v České republice formu zákona. 

                                                           
29

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 56 
30

 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA 1/2011, KRÁL, R. Vnitrostátní účinky směrnic 

EU.. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, 86s, ISBN 978-80-246-1947-7, str. 27 
31

 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. Praha: C. H. Beck, 2002, 158 s, 

ISBN 80-7179-688-3, str. 59 
32

 POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Listina základních práv a svobod.   [on-line]. [cit.2014-01-29]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
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 Proces náležité transpozice však není ukončen přijetím příslušného transpozičního 

opatření, nýbrž až zajištěním náležité aplikace dané úpravy a také zajištěním její 

vymahatelnosti, s čímž souvisí i přijetí vhodných sankčních či procesních předpisů. 

Existence transpozičního opatření také  znamená omezený ústavní přezkum dané normy, 

neboť přezkoumatelný je daný akt pouze co se případné kolize s materiálním jádrem 

ústavy týče. 

 

2.2.  Důsledky nenáležité transpozice směrnice Evropské 

  unie 

 Výše uvedený popis představuje nutné podmínky pro náležitou transpozici unijní 

směrnice. V průběhu transpozičního procesu se však může vyskytnout řada situací, které 

jeho hladký průběh zmaří či pozdrží a hovoříme tak o problematice tzv. nenáležité 

transpozice, která s sebou nese nutné důsledky, o kterých práce blíže pojedná níže; může 

se jednat o případ omezené přímé aplikovatelnosti, povinnosti eurokonformního výkladu, 

odpovědnosti za způsobení škody nenáležitou transpozicí směrnice, případně může nad 

výše uvedené členský stát ještě stanout před Soudní dvorem jako žalovaná strana v rámci 

žaloby na porušení Smluv. 

 

 Omezená přímá aplikovatelnost 

 Omezená přímá aplikovatelnost směrnice vychází z několika předpokladů. 

Prvním z nich je fakt, že došlo k vypršení transpoziční lhůty, resp. nenáležité transpozici. 

Další východisko je představováno dostatečnou přesností a bezpodmínečností znění 

směrnice a konečně na základě přímého účinku směrnice nesmí dojít k uložení 

povinnosti jednotlivci. 

 Zásadním se z hlediska zakotvení přímého účinku směrnice ukázal být rozsudek 

Soudního dvora ve věci 148/78 Ratti,
33

 kde Soudní dvůr vyslovil, že stát nemůže 

benefitovat z porušení povinností, kterého se sám dopustil a členský stát tudíž musí nést 

                                                           
33

 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Věc 148/78, Tullio Ratti, 1979 [on-line]. [cit.2014-05-21]. 

Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130deefa655aeb1264f1eb97f8f6ab3bc4cb9.e34

KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNuLe0?text=&docid=90084&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&

occ=first&part=1&cid=173307 
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důsledky. Poruší-li tedy stát povinnost řádně a včas provést směrnici, musí ji aplikovat 

přímo s výše uvedenými omezujícími podmínkami.
34

 

 Z hlediska omezené přímé aplikovatelnosti směrnice rozlišujeme její horizontální 

a vertikální účinek. V případě účinku vertikálního – tedy v případě, že se aktivně 

legitimovaná osoba dovolává směrnice ve vztahu ke státu – není zpravidla žádných 

výjimek
35

 a aplikovatelnost je možná. 

 Složitější je situace v  rámci horizontálních vztahů, resp. ve vztazích na úrovni 

jednotlivců. Musíme rozlišovat situaci, kdy jednotlivec požaduje přímé uložení 

povinnosti jinému a situaci, kdy k takovému uložení povinnosti dojde nepřímo 

prostřednictvím tzv. trojúhelníkového vztahu. V první situaci je přímý účinek vyloučen 

s výjimkou případu, kdy dané ustanovení provádí obecnou právní zásadu EU,
36

 přičemž 

průlomovým byl v rovině horizontálního přímého účinku směrnice rozsudek ve věci C-

144/04 Mangold,
37

 který zakotvil pravidlo o obecné právní zásadě práva Evropské unie.  

 Pohybujeme-li se v rovině zmíněných trojúhelníkových vztahů, musíme naznat, 

že přímá aplikovatelnost ustanovení směrnice v zásadě možná je. Jedná se o případ, kdy 

se jednotlivec dožaduje prostřednictvím správního orgánu vydání rozhodnutí vůči jinému 

jednotlivci. Na základě tohoto vztahu může tedy dojít i ke zhoršení postavení jednotlivce 

na základě rozhodnutí orgánu státní správy, viz judikatura Soudního dvora.
38

 

 Doplňkovým efektem omezeného přímého účinku je ještě tzv. blokační 

legislativní a interpretační účinek. Blokační legislativní účinek se uplatní již za běhu 

transpoziční lhůty a nevyžaduje tedy ke svému nástupu její marné uplynutí a znamená, že 

členský stát se musí vyvarovat přijímání takových národních legislativních opatření, 

která by mohla vážně ohrozit dosažení výsledku předpokládaného směrnicí.
39

 Svou 

                                                           
34

 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V., A KOLEKTIV. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013, 494 s, ISBN 

978-80-87576-53-3, str. 72 
35

 Výjimkou je zákaz tzv. obráceného vnitrostátního účinku, což znamená, že stát nesmí vůči jednotlivci 

uplatňovat netransponovanou úpravu k jeho tíži. 
36

 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 432s, ISBN 978-80-

7400-488-9, str.152 
37

 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Věc C-144/04, Werner Mangold proti Rüdigeru Helmovi, 2005, 

[on-line]. [cit.2014-05-21]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56134&pageIndex=0&doclang=CS&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=174080 
38

 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Věc C-201/02, Delena Well proti Secretary of State for 

Transport, Local Government and the Regions, 2004, odst. 57. [on-line]. [cit.2014-02-01]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d62b53c42c146a439a941bcf41322d6eb9.e3

4KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNeMe0?text=&docid=48824&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=200971 
39

 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA 1/2011, KRÁL, R. Vnitrostátní účinky směrnic 

EU.. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, 86s, ISBN 978-80-246-1947-7, str. 27 
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oporu nalezla tato zásada v rozsudku Soudního dvora ve věci C-129/96 Inter-

Environnement Wallonie.
40

 

 Blokační interpretační účinek byl naproti tomu zakotven v rozhodnutí ve věci C-

212/04 Adeneler
41

 a rovněž ke svému uplatnění nevyžaduje marné uplynutí transpoziční 

lhůty. Vyznačuje se tím, že v průběhu transpoziční lhůty nesmí členský stát, resp. jeho 

soudy vykládat národní právní předpisy takovým způsobem, který by mařil účel 

zamýšlený směrnicí.
42

 

 

 Eurokonformní výklad 

 I tento následek vychází z předpokladu marného uplynutí transpoziční lhůty, 

přičemž se v tomto případě jedná o tzv. nepřímý účinek směrnice, resp. princip Von 

Colson.
43

 Výše uvedený princip vychází z povinnosti vykládat národní právní předpis 

v souladu se zněním netransponované směrnice za předpokladu, že tuto možnost národní 

právní předpis umožňuje, respektive s ní není v rozporu. Nutnou podmínkou pro možnost 

uplatnit eurokonformní výklad je tedy vůbec existence národního právního předpisu, 

který danou normu evropského práva provádí a také možnost ji tímto způsobem vyložit. 

Nelze tedy principu Von Colson užít tam, kde je národní norma zcela v rozporu s unijní 

směrnicí, neboť v takovém případě by se jednalo o výklad contra legem.  

 Další omezující podmínka je shodná s omezeným přímým účinkem, a to v tom 

smyslu, že nelze na základě eurokonformního výkladu uložit státem povinnost 

jednotlivci. Avšak založit povinnost mezi jednotlivci navzájem lze. Zároveň také 

použitím nepřímého účinku nesmí dojít k porušení zákazu retroaktivity a právní jistoty.
44

 

                                                           
40

 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Věc C-129/96, Inter Environnement Wallonie a Valonský region, 

1997.  [on-line]. [cit.2014-05-21]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43562&pageIndex=0&doclang=CS&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=174840 
41

 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Věc 202/04, Konstantinos Adeneler a další proti  Ellinikos 

Organismos Galaktos., 2006. [on-line]. [cit.2014-02-01]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56282&pageIndex=0&doclang=CS&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=174994 
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 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE - IURIDICA 1/2011, KRÁL, R. Vnitrostátní účinky směrnic 

EU.. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, 86s, ISBN 978-80-246-1947-7, str. 28 
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 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Věc 14/83, Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land 

Nordrhein-Westfalen., 1984, odst. 26 [on-line]. [cit.2014-02-01]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=92351&pageIndex=0&doclang=cs&mod

e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31708 
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Nepřímý účinek tedy znamená, že příslušné soudy jsou povinny vykládat národní právní 

předpisy extenzivně vzhledem k obsahu a účelu předmětné směrnice.
45

 

 

 Odpovědnost za škodu 

 Oporu nachází tento důsledek nenáležité transpozice směrnice rovněž v judikatuře 

Soudního dvora.
46

 Soudní dvůr tak judikoval, že povinnost členského státu k náhradě 

škody plyne přímo z unijního práva samotného a není tedy závislá na rozhodnutí v řízení 

pro porušení povinnosti.
47

Aby však mohl jednotlivec řádně uplatnit nárok na náhradu 

škody, musí být splněny jisté podmínky.  

 První podmínkou pro uplatnění odpovědnosti členského státu za škodu je 

existence normy, která zakládá práva jedince nebo chrání jeho zájmy, dále pak 

dostatečně závažné porušení unijní právní normy, vznik samotné škody a konečně také 

příčinná souvislost mezi uvedeným porušením a vzniklou škodou. 

 Dostatečně závažným porušením se mj. rozumí netransponování směrnice vůbec, 

nesprávná transpozice, či opomíjení judikatury. Poškozený má za uvedených podmínek 

možnost žalovat stát o náhradu škody. Žalovanou stranou by byla konkrétní organizační 

složka státu, které měla předmětnou transpozici v gesci, resp. které lze nenáležitou 

transpozici přičítat.  

 Samotným obsahem odpovědnosti členského státu za škodu není pouze náhrada 

škody, ale dále pak také odstranění protiprávního stavu alternativním právní cestou, 

nejčastěji změnou již pravomocného správního rozhodnutí.
48

 

 

 

 Žaloba na porušení Smluv 

 Žaloba na porušení Smluv podle článku 258 a 260 SFEU je jedním z dozorčích 

prostředků, které může použít Komise k vynucení požadavků, které pro členské státy 

                                                           
45

 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V., A KOLEKTIV. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013, 494 s, ISBN 

978-80-87576-53-3, str. 74 
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http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97140&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=
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z unijního práva plynou. Jestliže Komise, nebo členský stát Evropské unie jako žalobce 

nabude dojmu, že došlo k porušení povinnosti ze strany jiného členského státu, pak jako 

privilegovaný žalobce
49

 může podat proti tomuto státu před Soudním dvorem žalobu na 

porušení Smluv, resp. žalobu pro nesplnění povinností. Výsledkem uvedeného řízení je 

vydání deklaratorního rozsudku Soudního dvora, který buď konstatuje, že k porušení, 

resp. nesplnění povinností došlo, nebo takovou eventualitu vyloučí a žalobě nevyhoví. 

 V rámci řízení o porušení Smluv existují různé typy takového porušení, přičemž 

výklad v této části se zaměří na problematiku směrnice EU a zahájení řízení ze strany 

Komise. Členský stát může jednak neprovést v příslušné lhůtě směrnici EU, resp. nesplní 

svou notifikační povinnost, nebo sice směrnici transponuje avšak chybně. Další možnost 

způsobu porušení představuje situace, kdy stát sice transponuje směrnici náležitě, ale 

nezajistí již její náležitou a bezchybnou vnitrostátní aplikaci a konečně posledním 

případem porušení je stav, kdy národní právní předpisy jsou v rozporu s normami práva 

EU.
50

 

 Členský stát se tudíž může dopustit porušení práva primárního, ale i 

sekundárního, přičemž k obojímu může dojít jak konáním, tak opomenutím. Při uplatnění 

odpovědnosti státu za porušení svého závazku je nutnou podmínkou rovněž přičitatelnost  

a z hlediska hodnocení odpovědnosti se uplatní objektivní kritérium, tedy odpovědnost za 

výsledek. Samotné řízení  o porušení Smluv se rozpadá do fáze předsoudní, neboli 

správní a soudní fáze, která je fakultativním stádiem.   

 

 Předsoudní fáze řízení 

 

 Na samotném počátku provádí Komise nezbytná šetření, která buď odůvodní 

zahájení či nezahájení řízení jako takového. Od roku 2008 existuje standardizovaný 

systém konzultací EU Pilot na úrovni Komise a příslušného členského státu, který má za 

cíl usnadnit komunikaci v této fázi neformálního řízení. Komise upozorní členský stát na 

domnělé porušení jeho povinností a stanoví potřebnou lhůtu k vyjádření. Je třeba říci, že 

až 80 % všech sporů se vyřeší v této neformální fázi a k dalšímu stádiu zpravidla 
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nedojde.
51

 Nevede-li nicméně tento krok, tedy neformální upozornění Komise a následná 

reakce členského státu, ke zdárnému vyřešení sporné otázky, přistoupí Komise k vydání 

formálního upozornění a zároveň stanoví i lhůtu pro odpověď členského státu.   

 „Pokud členský stát nepředloží v rámci odpovědi na formální upozornění 

přesvědčivé argumenty anebo nenavrhne pro Komisi uspokojivé řešení spočívající 

v nápravě namítaného porušení unijního práva, může Komise vydat tzv. odůvodněné 

stanovisko.“ 
52

 Odůvodněným stanoviskem je následně Komise vázána v případě podání 

žaloby co do jejího rozsahu a zároveň obsahuje detailní popis rozhodných skutečností a 

také dodatečnou lhůtu ke zjednání nápravy, která činí v zásadě dva měsíce.
53

 V případě, 

že ani tato část předsoudní fáze nevede k napravení pochybení členského státu, přistoupí 

Komise k podání žaloby k Soudnímu dvoru. 

 

 Soudní fáze řízení 

 

 Rozhodnutí Soudního dvora s sebou nese nutně i konkrétní účinky, které mají 

svůj základ v deklaratorní povaze onoho rozhodnutí. Jedním z možných důsledků 

odsuzujícího rozsudku je možnost domáhat se na jeho základě náhrady škody u 

národních soudů v případě, že vznikla právě kvůli porušení dané povinnosti. Dalším 

důsledkem je pak eventualita uložení pokuty, či penále.
54

 

 Výsledkem řízení před Soudním dvorem může být jednak plné, či částečné 

zamítnutí žaloby, kterou podala Komise, nebo vynesení odsuzujícího rozsudku proti 

členskému státu. Primárně není první rozhodnutí Soudního dvora v dané věci sankčního 

charakteru, neboť pouze konstatuje (ne)porušení, nicméně existuje i eventualita, kdy lze 

přiznat peněžitou sankci. Jedná se o tzv. nenotifikační řízení, v rámci kterého může 

Komise podle článku 258 SFEU rovnou žalovat také uložení zaplacení paušální částky 

nebo příslušného opakujícího se plnění podle článku 260 odst. 3 SFEU.
55

 

 Výše uvedený postup je výjimkou z obecné zásady, že sankční řízení následuje až 

ex post po nesplnění povinnosti, jejíž porušení bylo v rozhodnutí Soudního dvora 
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konstatováno. I toto dodatečné řízení je zahajováno Komisí, a to po uplynutí přiměřené 

lhůty ke zjednání nápravy.
56
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3. Řízení vedená proti České republice z důvodu 

nenáležité transpozice směrnice EU 

 

 Tato kapitola podá výklad ke konkrétním a důležitým sporům, které vyústily až 

v podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie, přičemž teoretický základ podaly 

předchozí kapitoly. Tato část je řazena chronologicky, tedy od sporů nejstarších, až po ty 

z doby nedávné. Případy jsou řazeny podle čísla řízení vzestupně za daný rok a dále jsou 

pak popsány heslem v závorce, které uvádí, jaké oblasti se daný spor dotýká. Popis 

daných případů se skládá z přiblížení skutkové podstaty a následně z rozhodnutí 

Soudního dvora tam, kde se jedná o řízení ukončená rozsudkem. V první části pak 

kapitola informuje o řízeních, která dospěla do fáze rozsudku, v druhé části se věnuje 

těm, která byla ukončena usnesením. 

 

3.1. Rozsudky Soudního dvora v řízeních zahájených 

 v roce 2006 

 

 V tomto oddíle se nachází skupina řízení, která obsahuje poměrně stejnorodou 

problematiku. Hlavním problémem v raných letech členství České republiky v Evropské 

unii se ukázala být především oblast zdravotnictví. 

 

 Řízení ve věci C-203/06 (volný pohyb lékařů) 

 

 Jedná se o jeden z prvních případů po přistoupení České republiky k Evropské 

unii a souvisí s absencí transpozice směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 

o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení 

a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci. Transpozici předmětné směrnice mělo být 

vyhověno k datu přistoupení.
57

 Po neúspěšné předsoudní fázi podala Komise dne 4. 

května 2006 u Soudního dvora žalobu proti České republice pro nesplnění povinnosti. 
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 Komise namítala, že daná směrnice nebyla transponována do národního právního 

řádu České republiky včas, čemuž přisvědčila i samotná Česká republika. Ta však 

zároveň poukazovala na probíhající legislativní proces, jehož cílem je právě promítnutí 

obsahu výše uvedené směrnice do národního právního řádu. 

 Soudní dvůr v tomto případě dne 18. ledna 2007 rozhodl, že Česká republika 

nesplnila povinnost plynoucí pro ní ze článku 44 směrnice 93/16/EHS z níže uvedených 

důvodů: „(…) stačí připomenout, že podle ustálené judikatury se existence nesplnění 

povinnosti posuzuje vzhledem ke stavu, v němž se členský stát nacházel v době, kdy 

uplynula lhůta stanovená v odůvodněném stanovisku. V projednávaném případě je 

nesporné, že v okamžiku uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku nebyla 

opatření nezbytná k zajištění úplného provedení směrnice přijata.“
58

 

 

 Řízení ve věci C-204/06 (volný pohyb lékařů – zubařů) 

 

 Zde se jedná o veskrze shodný případ, jako tomu bylo ve věci výše uvedeného 

řízení. Komise žalovala (žaloba podána dne 4. května 2006) Českou republiku před 

Soudním dvorem kvůli nedodržení lhůty pro transpozici směrnice Rady 78/686/EHS ze 

dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů 

o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu 

práva usazování a volného pohybu služeb. 

 Komise zde namítala, že Česká republika nepromítla včas obsah směrnice do 

národních právních a správních předpisů a pakliže se tak stalo, tak ale Komisi o tomto 

nijak neinformovala. Česká republika namítla, že seznam uznávaných diplomů byl 

publikován ve Sbírce zákonů České republiky. Dalším problémem byl fakt, že Česká 

republika neprovedla včas transpozici článků, které se dotýkaly volného pohybu služeb, 

což zdůvodnila konáním voleb do Poslanecké sněmovny a sdělením, že v dohledné době 

bude daný právní předpis přijat.  

 Soudní dvůr i v tomto případě rozhodl v neprospěch České republiky (rozsudkem 

ze dne 18. ledna 2007), přičemž zdůvodnění je do jisté míry shodné s výše uvedeným 

případem. K námitce konání voleb pak Soudní dvůr judikoval, že: „(…) krom toho se 

členský stát nemůže dovolávat ustanovení, praxe nebo situací svého vnitrostátního 
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právního řádu, včetně těch vyplývajících z jeho správní organizace, coby důvodu, proč 

nesplnil povinnosti a nedodržel lhůty určené směrnicí.“
59

 

 

3.2. Rozsudky Soudního dvora v řízeních zahájených 

 v roce 2007 

 

 Ani v roce následujícím nedošlo k významným změnám v oblasti témat, která 

zapříčinila, že se Česká republika stala žalovanou stranou před Soudním dvorem. Jedná 

se tak opět o řízení ve věcech zdravotnictví. 

 

 Řízení ve věci C-60/07 (krev a krevní složky) 

 

 I v tomto případě se Komise domáhala u Soudního dvora vůči České republice 

určení, že Česká republika porušila svou povinnost tím, že nepřijala právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Komise 2004/33/ES (co se 

technických požadavků na krev a její složky týče) ze dne 22. března 2004, kterou se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, 

kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, 

skladování a distribuci lidské krve a krevních složek a kterou se mění směrnice 

2001/83/ES. 

 V předsoudní fázi Komise požádala (3. října 2005) Českou republiku o 

zpřístupnění informací, které se týkají transpozice dané směrnice, načež Česká republika 

reagovala ve smyslu, že příslušná legislativní opatření se připravují. Situace po 

zveřejnění odůvodněného stanoviska (4. července 2006) a následné repliky se nezměnila 

a Česká republika stále vykazovala v dotčené věci transpoziční deficit.  

 Následně tedy Komise podala dne 7. února 2007 žalobu, ve které se domáhá 

určení, že Česká republika nesplnila příslušnou povinnost. V odpovědi na žalobu členský 

stát připustil nedodržení transpoziční lhůty, což ale opět, jako i v případě C-204/06 výše, 

odůvodnil konáním voleb. Konkrétně pak tvrzením, že skončilo čtvrté volební období 
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Poslanecké sněmovny, a že návrh zákona o léčivech musí být předložen až nově 

ustanovené Poslanecké sněmovně.  

 Soudní dvůr se logicky v tomto řízení neodklonil od svého již i v předchozím 

případě vysloveného názoru a rozhodl opět v neprospěch České republiky dne 8. 

listopadu 2007 za použití stejné argumentace, kterou použil již v řízení ve věci C-204/06. 

Nekomplikovanost daného případu dokládá mimo jiné i absence stanoviska generálního 

advokáta, kterým byl v tomto případě Ján Mazák.
60

 

 

 Řízení ve věci C-114/07 (humánní léčivé přípravky) 

 

 Dne 27. února 2007 podala Komise žalobu proti České republice pro 

netranspozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/24/ES ze dne 31. března 

2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu 

Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků. 

 I v tomto případě se konalo řízení bez stanoviska generálního advokáta a Soudní 

dvůr judikoval dne 25. října 2007 nesplnění povinností Českou republikou, které pro ni 

z výše uvedené směrnice plynou, neboť danou směrnici včas netransponovala. Česká 

republika se hájila tím, že zákon, který by promítl komunitární úpravu, bude přijat 

v dohledné době, konkrétně v druhé polovině roku 2007.  

 K tomuto argumentu se Soudní dvůr vyjádřil opět zcela předvídatelně podle jeho 

konstantní judikatury následovně: „v tomto ohledu je třeba připomenout, že podle 

ustálené judikatury se existence nesplnění povinnosti musí posuzovat vzhledem ke stavu, 

v němž se členský stát nacházel v době, kdy uplynula lhůta stanovená v odůvodněném 

stanovisku, a že změny, ke kterým došlo následně, nemohou být Soudním dvorem brány 

v úvahu (…)“
61
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 Řízení ve věci C-115/07 (humánní léčivé přípravky podruhé) 

  

 Uvedený případ je do značné míry shodný s výše uvedeným řízením. Týká se 

rovněž neprovedení směrnice, kterou se mění směrnice 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 

2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků; v tomto případě 

se však jednalo o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 

2004. Žaloba byla zde podána shodně s předešlým řízením, tedy dne 27. února 2007. 

 Jelikož je tento případ obdobou řízení předešlého, ani zde nebylo velkých 

komplikací a řízení se opět obešlo bez stanoviska generálního advokáta. Shodná 

argumentace týkající se politicko-technických obtíží české strany nebyla opět brána jako 

relevantní důvod pro zdržení v transpozičním procesu a soud tedy rozhodl dne 27. září 

2007, že Česká republika nesplnila povinnost, která pro ní z výše uvedené směrnice 

vyplývá.
62

 

 V obou případech, byla transpozice obou pozměňovacích směrnic adekvátně 

promítnuta do českého právního řádu až přijetím zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů.
63

 

 

 Řízení ve věci C-117/07 (klinická praxe a humánní léčivé přípravky) 

 

 Problém zde představuje rovněž nenáležitá transpozice směrnice Komise 

2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, kterou se stanoví zásady a podrobné pokyny pro 

správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních léčivých přípravků a také 

požadavky na povolení výroby či dovozu takových přípravků. 

 Ani tato zmíněná problematika se veskrze nijak neliší od předchozích dvou 

případů a nelze tedy očekávat, že argumentace České republiky by byla nějakým 

způsobem odlišná. Česká strana se zde pouze odkázala na informaci, že legislativní 

změny nutné k provedení směrnice probíhají.  

 Soud opět zopakoval svoje stanovisko, že rozhodný je stav věci v době uplynutí 

lhůty zakotvené v odůvodněném stanovisku, a tudíž shledal, že Česká republika porušila 
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směrnicí danou transpoziční povinnost. Rozsudek ve věci žaloby podané Komisí dne 27. 

února 2007 padl dne 27. září 2007, přičemž očekávatelným faktem byla také opětovná 

absence stanoviska generálního advokáta.
64

 

 Zajímavostí je, že ani po odsuzujícím rozsudku nepromítla Česká republika znění 

směrnice do národního právního předpisu. Tak se tomu stalo až po upozornění Komise 

(6. června 2008), kdy následně česká vláda vydala vyhlášku č. 226/2008 Sb., o správné 

klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.
65

 

 

3.3. Rozsudky Soudního dvora v řízeních zahájených v 

 roce 2008 

 

 Skupina níže uvedených řízení je o poznání rozmanitější, než tomu bylo ve 

skupině rozsudků za rok 2007 nebo 2006. Problematika se pohybuje od rovného 

zacházení přes organizaci investičních celků až po velmi často diskutovanou 

problematiku zaměstnaneckého penzijního pojištění. 

 

 Řízení ve věci C-41/08 (rovné zacházení pro muže a ženy) 

 

 Komise podala 4. prosince 2008 k závaznému rozhodnutí žalobu na určení 

nesplnění transpoziční povinnosti České republiky. Mělo se tak stát neúplnou transpozicí 

směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení a směrnice Rady  

96/97/ES ze dne 20. prosince 1996, kterou se mění směrnice Rady 86/378/EHS. 

 Podle Aktu o podmínkách přistoupení České republiky a ostatních států
66

 měly 

být veškeré předmětné směrnice transponovány k datu přistoupení. Jelikož se tak v tomto 

případě nestalo, přistoupila po předsoudní fázi Komise k podání žaloby. Česká republika 
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již poněkolikáté informovala o probíhajícím legislativním procesu, který dotčenou 

směrnici řádně promítne a nadto dodala, že současná česká právní úprava již částečně 

obsah daných směrnic promítá.  

 Soudní rozhodnutí se znovu vystříhalo stanoviska generální advokátky a soud 

rozhodl jasně a předvídatelně v duchu několika předešlých rozhodnutí. Určil, že Česká 

republika nesplnila povinnost, která pro ni ze znění směrnic plynula a pouze připomněl, 

že rozhodný je stav transpozice ke dni uplynutí lhůty, která je dána Komisí 

v odůvodněném stanovisku.
67

 

 

 Řízení ve věci C-87/08 (investiční podniky) 

 

 Tematicky jiný spor, ačkoliv obsahově opět totožný s řízeními předešlými, je věc, 

která vyústila až v podání žaloby k Soudnímu dvoru. Komise žalovala  Českou republiku 

dne 26. února 2008 z důvodu nenáležité transpozice směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 

10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES 

ze dne 21. dubna 2004. Problémem zde byla konkrétně část, která se zabývala 

investičními podniky, resp. jejich organizací a provozováním. 

 Po předsoudní fázi, která podle Komise nevedla k úspěšnému vyřízení věci, kdy 

se  česká strana odvolávala na probíhající legislativní proces transpozice dané směrnice, 

následovalo soudní řízení. I tentokráte se rozhodnutí soudu konalo bez stanoviska 

generálního advokáta. Česká republika pouze navrhla, aby se v řízení nepokračovalo, 

protože daný legislativní předpis bude přijat záhy a účel žaloby Komise je tak podle ní 

bezpředmětný. 

 Soud však v souladu se svou konstantní judikaturou rozhodl dne 25. září 2008 

v neprospěch České republiky, a sice z totožného důvodu jako v případech minulých - 

neboť stav věcí se posuzuje podle lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku. 

V souvislosti s výše uvedeným nadto Soudní dvůr dodal, že: „změny, ke kterým došlo 

následně, nemohou být Soudním dvorem brány v úvahu.“
68
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 Po  skončení řízení posléze Česká republika notifikovala Komisi přijetí 

následujících právních předpisů pro vyhovění náležité transpozici dané směrnice: Zákon 

č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 

ve znění pozdějších předpisů a  vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých 

pravidel při poskytování investičních služeb.
69

 

 

 Řízení ve věci C-343/08 (zaměstnanecké penzijní pojištění) 

 V daném řízení se jedná o komplikovaný a komplexní problém, který se svou 

podstatou dotkl i primárního práva EU. Jedná se také o řízení, jehož výsledek následně 

posloužil jako základ pro podání nové žaloby Komise. 

 Komise v tomto konkrétním případě napadla Českou republiku před Soudním 

dvorem z důvodu nenáležité, resp. neúplné transpozice směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění a dohledu nad nimi. V notifikačním řízení Česká republika 

informovala Komisi o existenci zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. Komise však na základě této notifikace vytkla (a 

následně rovněž i v odůvodněném stanovisku) České republice absenci transpozice 

některých článků dané směrnice. Česká republika v návaznosti  argumentovala tím, že 

současný právní řád neumožňuje legální existenci a založení instituce poskytující 

zaměstnanecké penzijní pojištění, a tudíž transponovala pouze tu část směrnice, která 

umožní fungování zahraničních subjektů, které dané finanční služby poskytují.  

 Komise podala žalobu dne 28. července 2008, stanovisko generálního advokáta 

Yvese Bota bylo zveřejněno 6. října 2009, přičemž Soudní dvůr rozhodl dne 14. ledna 

2010, že Česká republika porušila povinnost tím, že ve stanovené lhůtě nepřijala všechny 

právní a správní předpisy nutné k dosažení souladu s články směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003,
70

 neboť Soudní dvůr uvedl: „to, že 

některá činnost upravená směrnicí v určitém členském státě neexistuje, nemůže zprostit 
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tento stát jeho povinnosti přijmout právní nebo správní předpisy k zajištění řádného 

provedení všech ustanovení této směrnice.“
71

 

 Významným bodem obhajoby České republiky bylo tvrzení, že pakliže by byla 

nucena transponovat veškeré články dané směrnice a uvést s nimi do souladu národní 

právní prostředí, musela by Česká republika zároveň upravit své předpisy týkající se 

důchodového, resp. sociálního zabezpečení. Zároveň uvedla, že tato oblast leží ve 

výlučné pravomoci členských států, jak již zakotvuje samotné primární právo Evropské 

unie. K tomuto uvedl Soudní dvůr: „tato povinnost provést směrnici není takové povahy, 

že by zasahovala do pravomoci uvedeného státu týkající se uspořádání jeho 

vnitrostátního důchodového systému a zachování jeho finanční rovnováhy tím, že by ho v 

rozporu s výsadami, které jsou mu přiznány čl. 137 odst. 4 první odrážkou ES, nutila 

zavést v rámci této transpozice takový druhý pilíř.“
72

  

 Výše uvedená argumentace se do značné míry opírá také o stanovisko 

generálního advokáta, který uvedl následující: „jeví se tedy z mého pohledu 

představitelné, že členský stát může, aniž by porušoval právo Společenství, založit svůj 

systém důchodového zabezpečení výhradně na prvním a třetím pilíři, a rozhodnout tak, že 

instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění nebudou hrát v tomto systému žádnou 

roli. Uvádím k tomuto, že Komise nezpochybnila soulad českého systému důchodového 

zabezpečení s právem Společenství ohledně toho, že se Česká republika rozhodla založit 

tento systém výhradně na prvním a třetím pilíři. Tato pravomoc vyhrazená členským 

státům nicméně nemůže odůvodnit stanovisko České republiky, protože dotčená 

ustanovení směrnice 2003/41 neurčují úlohu a funkce institucí zaměstnaneckého 

penzijního pojištění ve vnitrostátních systémech důchodového zabezpečení. Nesměřují 

k harmonizaci míry a podmínek, za kterých se mohou podniky usazené na území 

členských států stát přispívajícími podniky takových institucí.
73

 

 Význam plné transpozice směrnice byl Soudním dvorem zdůvodněn zásadou 

právní jistoty a eventuelní připraveností členských států na případnou změnu budoucí 

situace, kdy všechny subjekty budou schopny přesně určit svá práva a povinnosti. 
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3.4. Rozsudky Soudního dvora v řízeních zahájených v 

 roce 2009 

 

 Řízení v těchto věcech z části navazuje na problematiku předchozí, a to jedním 

případem sporu, jehož jádrem je regulace podnikání na kapitálovém trhu. Další oblastí 

níže popsaných řízení je pak problematika ochrany životního prostředí, která je rovněž 

jedním z ústředních bodů všeobecného politického směru, kterým se  Evropské unie 

ubírá.  

 

 Řízení ve věci C-100/09 (emitenti cenných papírů) 

 

 Česká republika se stala žalovanou stranou v rámci řízení před Soudním dvorem i 

na základě žaloby podané Komisí dne 11. března 2009. Důvodem byla opět neúplná 

transpozice směrnice; v tomto případě směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 

2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci 

požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou 

přijaty k obchodování na regulovaném trhu.  

 Během předsoudní fáze, která dospěla až k odůvodněnému stanovisku, Komise 

vytýkala České republice neúplnou transpozici dané směrnice, konkrétně opoždění 

v transpozičním procesu. Česká republika uznala, že nebyl dosud do národního právního 

řádu promítnut obsah všech článků zmíněné směrnice, že však ale zákon, kterým se mění 

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, byl již schválen vládou České 

republiky a jeho přijetí se očekává k začátku roku 2009. 

 I toto návazné rozhodnutí Soudního dvora bylo vydáno (1. října 2009) bez 

stanoviska generální advokátky a soud opět konstatoval nesplnění povinností ze strany 

České republiky, které pro ni ze znění uvedené směrnice vyplývají. Důvod pro takové 

rozhodnutí byl shodný s důvody předešlých řízení, kdy se Česká republika dostala rovněž 

do prodlení s transpozicí směrnice vzhledem ke lhůtě stanovené v odůvodněném 

stanovisku.
74
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 Zajímavostí může být fakt, že transpozici směrnice bylo vyhověno ještě před 

vydáním rozsudku Soudního dvora, konkrétně ke dni 1. srpna 2009, kdy nabyl účinnosti 

zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky České národní 

banky.  

 

 Řízení ve věci C-378/09 (posuzování vlivu na životní prostředí) 

 

 Dne 10. června 2010 rozhodl Soudní dvůr v neprospěch České republiky ve věci 

Komisí podané žaloby pro nesplnění povinností v rámci transpozice směrnice Rady 

85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných 

a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání 

některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 

85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně. 

 Při předsoudní fázi informovala Komise Českou republiku o transpozičním 

deficitu, který se týkal článku 10a odst. 1 až 3 předmětné směrnice. Česká republika 

odvětila, že danou směrnici transponovala do národního právního řádu na základě přijetí 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nicméně připustila, že 

daná právní úprava obsažená v tomto zákoně není plně v souladu s výše uvedeným 

článkem 10a směrnice. Věc nebyla uspokojivě vyřešena v předsoudní fázi a po vydání 

odůvodněného stanoviska a následné odpovědi české strany bylo přistoupeno k soudnímu 

řízení, a to na základě žaloby ze dne 23. září 2009.  

 Během soudního řízení se Česká republika hájila tím, že právní předpis, který 

mění výše uvedený zákon, nebyl přijat z důvodu prezidentského veta. Dále uvedla, že ale 

práce na přepracovaném znění dále probíhají, očekává se jejich brzké ukončení a účel 

žaloby Komise se tak v dohledné době stane bezpředmětným.  

 I k těmto argumentům se Soudní dvůr vyjádřil zcela v souladu se svou konstantní 

judikaturou a nedošlo tak k žádnému překvapivému rozhodnutí. Soud tedy logicky 

setrval na svém názoru, že stav věci se posuzuje podle lhůty, která je stanovena 

v odůvodněném stanovisku a na pozdější změny nemůže být brán v rámci probíhajícího 

soudního řízení zřetel.
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 Směrnice byla náležitě transponována až přijetím zákona č. 38/2012 Sb., kterým 

se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti k 31. 

12. 2012. 

 

 Řízení ve věci C-481/09 (jakost vod) 

 

 Ve zmíněné kauze se opět jedná o neprovedení sekundárního právního aktu, 

konkrétně pak směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 

2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. 

prosince 1975 o jakosti vod ke koupání. 

 Žaloba následovala po neúspěšné předsoudní fázi, kdy česká strana informovala, 

že adekvátní legislativní akt bude v nejbližší době předložen Poslanecké sněmovně. Po 

vypršení lhůty dané v odůvodněném stanovisku byla situace nezměněná, a tak Komise 

přistoupila dne 27. listopadu 2009 k podání žaloby u Soudního dvora.  

 Během řízení před Soudním dvorem Česká republika potvrdila neexistenci 

transpozice dané směrnice a zopakovala, že legislativní proces probíhá a účel žaloby se 

v brzké budoucnosti stane bezpředmětným. Ani v tomto případě nepřisvědčil Soudní 

dvůr České republice a rozhodl dne 30. září 2010, že k porušení povinnosti skutečně 

došlo. Kromě soudních argumentů,  které spočívají na stavu věci ke dni uplynutí lhůty 

dané odůvodněným stanoviskem, vyřkl ještě Soudní dvůr následující výrok, kterým se 

vypořádal s tvrzením České republiky, že podání žaloby je v případě brzkého vyhovění 

transpozici nadbytečně: „krom toho je pouze věcí Komise, aby posoudila, v jakých 

případech je vhodné podat žalobu pro nesplnění povinnosti a na této žalobě trvat (…)“
76

 

 Samotný transpoziční proces byl následovně ukončen přijetím zákona č. 151/2011 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a také vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení 

                                                                                                                                                                            

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82803&pageIndex=0&doclang=cs&mod

e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508934 
76

 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Věc C-481/09, Komise v. Česká republika, 2010, odst. 10.      

[on-line]. [cit.2014-02-12]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83735&pageIndex=0&doclang=cs&mod

e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=513734 

 



- 36 - 

 

hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch. 

 

3.5. Rozsudky Soudního dvora v řízeních zahájených v 

 roce 2010 

 

 Níže jsou uvedeny dva případy, kterými se Soudní dvůr zabýval v souvislosti 

s Českou republikou. První případ z části navazuje na řízení z předešlého roku 2009, kdy 

se jedná o problematiku životního prostředí, konkrétně ochranu podzemních vod. Ve 

druhém případě jde o problematiku zcela odlišnou, a sice liberalizaci železnic a 

poskytování služeb s nimi souvisejícími v členských státech Evropské unie v rámci tzv. 

prvního železničního balíčku.  

 

 Řízení ve věci C-276/10 (ochrana podzemních vod) 

 

 Česká republika byla ve zmíněné věci žalována Komisí pro nesplnění povinností, 

které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 

12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu.  

 V průběhu předsoudní fáze byla Česká republika formálně upozorněna dopisem 

Komise, na který reagovala argumentem, že směrnice bude plně transponována přijetím 

příslušných zákonných předpisů a prováděcích vyhlášek. Následovalo vydání 

odůvodněného stanoviska a reakce České republiky, že v návaznosti na implementaci 

směrnice došlo k přijetí zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Přesto ale nebyly včas přijaty potřebné 

prováděcí vyhlášky a Komise tak zahájila řízení před Soudním dvorem podáním žaloby 

dne 2. června 2010. 

 V žalobní odpovědi uvedla česká strana, že k plnému souladu s unijním právem 

dojde ke konci roku 2010, kdy mají být příslušné prováděcí vyhlášky přijaty a opět 

poukázala, že žaloba Komise se tak brzy stane bezpředmětnou. Soudní dvůr ve svém 

rozsudku ze dne 22. prosince 2010 rozhodl předvídatelně, jako v případech minulých, 
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v neprospěch České republiky a neodchýlil se od své judikatury, když vyjádřil konstantní 

názor, že stav věci se posuzuje podle lhůty uvedené v odůvodněném stanovisku.
77

 

 

 Řízení ve věci C-545/10 (tzv. první železniční balíček) 

 

 Ve zmíněném řízení se Komise proti České republice domáhala určení nesplnění 

povinností vyplývajících v prvním bodě ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, 

zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydání osvědčení o bezpečnosti, v bodě druhém 

pak ze směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic 

Společenství.
78

 

 V rámci bodu jedna (směrnice 2001/14/ES) bylo mimo jiné namítáno porušení 

článku 4 odst. 1 směrnice tím, že Česká republika stanovila samotnou nejvyšší možnou 

výši poplatků za použití dané infrastruktury, přičemž adresáti směrnice, tedy členské 

země EU byli oprávněni ke stanovení pouze rámcového určení daného poplatku. Dále 

bylo České republice například vytýkáno nesprávné provedení článku 30 odst. 5 

směrnice. 

 Základem tohoto problému je (ne)vytvoření dostatečně konkurenčního prostředí 

v národní železniční dopravě v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ze 

stejného titulu žalovala Komise i některé další členské státy jako například Německo 

nebo Polsko.  

 Žaloba byla podána dne 23. listopadu 2010 a na podporu České republiky 

intervenovalo v tomto řízení Španělsko. 13. prosince 2012 bylo vyhlášeno stanovisko 

generálního advokáta Nila Jääskinena, které přisvědčilo ve většině z bodů žalobnímu 

návrhu Komise, nicméně například v bodě druhém (v otázce porušení směrnice 

91/440/EHS) nesdílelo zmíněné stanovisko názor Komise.
79
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svou povinnost tím, že nepřijala vhodné právní a správní normy k dosažení souladu 
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s článkem 4 odst. 1,  článkem 6 odst. 2, článkem 11 a článkem 30 odst. 5 směrnice 

2001/14/ES. V ostatních bodech – tedy ohledně článku  7 odst. 3 směrnice 2001/14/ES a 

směrnice 91/440/EHS byla žaloba zamítnuta.
80

 

 

3.6. Rozsudky Soudního dvora v řízeních zahájených v 

 roce 2011 

 

 V roce 2011 byla hlavním tématem sporů před Soudním dvorem Evropské unie 

daň z přidané hodnoty, následovaná dohrou řízení o zaměstnaneckém penzijním 

pojištění. Daňové povinnosti se týkaly dva případy, první z nich se zabýval 

problematikou osob nepovinných k dani a druhý zvláštním režimem ziskové přirážky pro 

cestovní kanceláře. Konečně pak pokračující případ zaměstnaneckého penzijního 

pojištění se  dotkl oblasti penále a  pokuty, kterou po odsuzujícím rozsudku v minulém 

řízení požadovala po České republice Komise.  

 Řízení ve věci C-109/11 (DPH a osoby nepovinné k dani) 

 V této věci Komise podala dne 3. března 2011 žalobu proti České republice 

k Soudnímu dvoru, přičemž České republice bylo vytýkáno nesplnění povinností 

plynoucích pro ni z článků 9 a 11 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 

o společném systému daně z přidané hodnoty. V tomto konkrétním případě podporovalo 

Českou republiku mimo jiné Dánsko, Irsko nebo Finsko, neboť ve stejné věci bylo proti 

uvedeným členským státům vedeno rovněž řízení před Soudním dvorem. 

 Během postupu před soudním řízením upozornila Komise Českou republiku na 

nesprávnou transpozici výše uvedených článků, načež se jí dostalo odpovědi, že dané 

články jsou transponovány správně. Následně po zveřejnění odůvodněného stanoviska 

zpochybnila Česká republika výklad Komise k článkům 9 a 11.  

 Podle článku 9 předmětné směrnice se osobou povinnou k dani rozumí osoba, 

která na určitém území vykonává samostatně jistou ekonomickou činnost bez ohledu na 

výsledek takové činnosti. Článek 11 pak dále rozšiřuje, že za jedinou osobu povinnou 

k dani lze považovat i osoby, které jsou v daném členském státě usazené, a ač právně 

nezávislé, existují mezi nimi např. finanční nebo organizační vazby. Výše uvedeným 
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článkům směrnice odpovídá § 5a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který 

definuje jak skupinu, tak osoby spojené. Kritika Komise, která je předmětem dané 

žaloby, se opírá o tvrzení, že Česká republika umožnila osobám nepovinným k dani stát 

se členy skupiny osob, které jsou podle výše uvedeného zákona považovány za jedinou 

osobu povinnou k dani z přidané hodnoty.
81

 

 Komise podepřela svou argumentaci na výkladu článku 11 směrnice v tom 

smyslu, že nemůže zahrnovat všechny osoby, jako například osoby nepovinné k dani. 

Česká republika naproti tomu uvedla, že znění § 5a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty se plně shoduje se zněním směrnice a dále uvedla, že na území České 

republiky nebyla dosud zaregistrována žádná skupina, jejíž součástí by byla osoba 

nepovinná k dani.  

 Soud poté dne 25. dubna 2013 zamítnul žalobu Komise z důvodu nedostatku 

důkazů ohledně existence skupin povinných k dani v rámci České republiky, jejichž 

součástí by byly i osoby k dani nepovinné.  

 Řízení ve věci C-241/11 (zaměstnanecké penzijní pojištění podruhé) 

  

 V návaznosti na předešlý případ, který se týkal zaměstnaneckého penzijního 

pojištění, podala Komise dne 19. května 2011 k Soudnímu dvoru novou žalobu proti 

České republice. Meritem žaloby bylo jednak určení nesplnění ustanovení článku 260 

SFEU Českou republikou tím, že nepřijala dodatečná transpoziční opatření, která 

zakládal rozsudek ve věci C-343/08 uvedený výše a jednak uložení penále ve výši 

22 364, 16 EUR za každý den prodlení do doby přijetí vhodných legislativních opatření a 

dále pak uložení zaplacení paušální částky 5 644, 80 EUR za každý den ode dne 

vyhlášení prvního rozsudku ve věci C-343/08, který byl vyhlášen 14. ledna 2010, až do 

dne vyhlášení rozsudku nového v této věci.  

 V průběhu řízení Česká republika vyhověla nutnosti implementace příslušných 

právních norem, a to přijetím zákona č. 260/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 

Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, přičemž zákon nabyl 

účinnosti dne 31. srpna 2011. Z tohoto důvodu také Komise upustila od požadavku 
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uložení zaplacení příslušného penále, stále však trvala na uložení zaplacení paušální 

částky, kterou vyčíslila na 3 364 891,20 EUR. 

 Soudní dvůr 25. června 2013 rozhodl, že „Česká republika tím, že ke dni uplynutí 

lhůty stanovené ve výzvě dopisem, kterou jí zaslala Evropská komise podle čl. 260 

odst. 2 SFEU, nepřijala veškerá opatření, jež vyplývala z rozsudku ze dne 14. ledna 

2010, Komise v. Česká republika (C-343/08), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají 

z čl. 260 odst. 1 SFEU (…) České republice se ukládá povinnost zaplatit evropské komisi 

na účet „Vlastní zdroje Evropské unie“ paušální částku ve výši 250 000 eur.“
82

 

 Řízení ve věci C-269/11 (DPH a cestovní kanceláře) 

 Dne 31. května 2011 podala Komise u Soudního dvora žalobu proti České 

republice, kdy se domáhala určení, že Česká republika nesplnila povinnosti, které pro ní 

plynou z článků 306 až 310 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 

společném systému daně z přidané hodnoty. I v tomto řízení, stejně jako v řízení 

předcházejícím intervenuje ve prospěch České republiky řada států jako například Řecko, 

Španělsko nebo Francie. 

 K nesplnění této povinnosti mělo dojít tím, že Česká republika umožnila, aby 

cestovní kanceláře mohly uplatnit zvláštní režim podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty při poskytování služeb osobám odlišným od cestujících, přičemž 

zvláštní režim se týká tzv. přirážky. Při postupu před soudním řízení Česká republika 

opakovaně trvala na správné transpozici a kompatibilitě příslušných ustanovení zákona č. 

235/2004 Sb., s články 306 až 310 směrnice 2006/112/ES a napadla zároveň výklad 

Komise.  

 Základ argumentace Komise spočívá v tvrzení, že zvláštní režim mohou cestovní 

kanceláře uplatnit pouze při poskytování služeb cestujícím a nikoliv třetím osobám. 

Jádrem sporu je termín „zákazník“ popř. „cestující“, neboť první z nich je podle Komise 

nevhodný a právě tento termín umožňuje uplatnit zvláštní režim i pro poskytování služeb 

třetí osobě během tzv. přeprodávání. Ze skutkového zjištění plyne, že některé jazykové 

verze směrnice obsahují termín „zákazník“, zatímco jiné pojem „cestující“. Soudní dvůr 

se k tomuto vyjádřil následovně: „(…) nelze přisvědčit doslovnému výkladu zvláštního 

režimu pro cestovní kanceláře, který je založen na znění jedné či několika jazykových 
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verzí za současného vyloučení ostatních verzí. V souladu s ustálenou judikaturou je třeba 

mít za to, že ustanovení unijního práva musejí být vykládána a používána jednotně na 

základě znění vypracovaných ve všech jazycích Unie. V případě rozdílů mezi různými 

jazykovými verzemi unijního textu musí být dotčené ustanovení vykládáno podle celkové 

systematiky a účelu právní úpravy, jejíž je součástí (…).“
83

 

 Soudní dvůr dále poznamenal, že z hlediska komplexnosti, ve kterém cestovní 

kanceláře poskytují služby, kdy se jedná jak o dopravu, ubytování, stravu apod., pak 

právě zvláštní režim umožňuje dostatečně rozprostřít daňově náklady na subjekt, který je 

konkrétně nese. Kromě toho naznal, že k realizaci rovnoměrného rozložení výnosů a 

nákladů z poskytování takovýchto služeb se jako nejvhodnější jeví právě termín 

„zákazník“.  

 Další argument Komise, že cestovní kanceláře budou zvláštní režim uplatňovat i 

když budou jednat jako zprostředkovatelé, Soudní dvůr vyvrátil poukázáním na znění 

samotné směrnice a jejího článku 306 odst. 1, který tuto možnost výslovně vylučuje.  

 Z výše uvedených důvodů rozhodl soud dne 26. září 2013 tak, že žalobu Komise 

zamítl
84

 a ztotožnil se tak se závěry, které ve svém stanovisku zveřejnila dne 6. června 

2013 generální advokátka Eleanor Sharpston.
85
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4. Zastavená řízení proti České republice 

z důvodu nenáležité transpozice směrnice EU 

 

 Kapitola obsahuje výběr řízení, která se sice dostala v rámci problematiky 

nenáležité transpozice směrnice Evropské unie až před Soudní dvůr, avšak byla rovněž 

v rámci tohoto řízení zastavena usnesením Soudního dvora, a to z důvodu vyhovění 

transpozičním požadavkům a zpětvzetí žaloby ze strany Komise. 

 

4.1. Usnesení Soudního dvora v řízeních zahájených 

 v roce 2006 

 Za rok 2006 byla ve dvou případech řízení zastavena. Bylo tomu tak jak v případě 

prvním, který se zabýval oblastí práva autorského, tak i ve druhém, kdy hlavním tématem 

žaloby Komise byla směrnice o hluku ve venkovním prostředí.  

 Řízení ve věci C-46/06 (autorské právo) 

 Předseda Soudního dvora v tomto řízení usnesením vyškrtl danou věc z rejstříku 

Soudního dvora, neboť Komise vzala svou žalobu vůči České republice zpět. Bylo tak 

rozhodnuto dne 28. září 2006.
86

 

 7. února 2006 podala Komise žalobu, v níž namítala nesplnění transpoziční 

povinnosti českou stranou, kterou pro ni zakládala směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského 

práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. V návaznosti na vyhovění 

transpoziční povinnosti přijala Česká republika novelu zákona č. 216/2006 Sb., kterým se 

mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
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některé další zákony. Následně požádala Komisi o zpětvzetí žaloby, čemuž Komise 

vyhověla.
87

 

 Komise ve svém dopise Soudnímu dvoru o zpětvzetí žaloby dále uvedla, že žádá, 

aby byla České republice uložena náhrada nákladů řízení, a to v souladu s článkem 69 

odst. 5 jednacího řádu. Česká republika s tímto nesouhlasila a sdělila, že navrhuje, aby si 

každá ze stran řízení nesla své vlastní náklady sama.  

 Článek  69 odst. 5 jednacího řádu Soudního dvora stanoví následující: „vezme-li 

účastník řízení svoji žalobu nebo návrh zpět, uloží se mu náhrada nákladů řízení, jestliže 

to druhý účastník řízení požadoval ve svém vyjádření ke zpětvzetí. Nicméně na návrh 

účastníka, který oznámil zpětvzetí, se náhrada nákladů uloží druhému účastníku, 

odůvodňuje-li to chování tohoto druhého účastníka.“
88

 

 Podle názoru Soudního dvora bylo namístě v tomto případě uložit náhradu 

nákladů řízení České republice, protože ke splnění svých povinností přikročila až po 

podání žaloby Komisí. Stejný způsob určení povinného v rámci náhrady nákladů řízení 

se následně uplatňuje i u dalších řízeních ukončených zpětvzetím žaloby z důvodu 

dodatečného splnění povinností. 

 Řízení ve věci C-140/06 (hluk ve venkovním prostředí) 

 Taktéž v této věci došlo ke zpětvzetí žaloby ze strany Komise na základě žádosti 

České republiky. Žaloba byla podána dne 14. března 2006 z důvodu neúplné transpozice 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o 

hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Po zahájení soudní fáze žalobou došlo 

z české strany k vyhovění transpoziční povinnosti přijetím prováděcí vyhlášky č. 

523/2006 Sb. k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých 

souvisejících zákonů. Následně tedy Soudní dvůr vyhověl stažení žaloby a jeho předseda 

vydal dne 21. května 2007 usnesení, kterým došlo k vyškrtnutí věci z rejstříku Soudního 

dvora.
89
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4.2. Usnesení Soudního dvora v řízeních zahájených v 

 roce 2007 

 I v tomto roce se jedná o případ, který skončil vyškrtnutím z rejstříku Soudního 

dvora. Níže uvedený spor se týkal opět z části oblasti zdravotnictví, jak tomu bylo 

v počátcích již mnohokrát – jednalo se o nenáležitou transpozici směrnice z oblasti 

veterinárních léčivých přípravků.  

 Řízení ve věci C-116/07 (veterinární léčivé přípravky) 

 Řízení ve výše uvedené věci se týkalo neúplné transpozice směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 

2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků. Po 

neúspěšné správní fázi, resp. předsoudní fázi došlo k podání žaloby vůči České republice, 

přičemž žaloba byla Komisí podána dne 27. února 2007. 

 Česká republika poté opět požádala Komisi o stažení žaloby z důvodu přijetí 

příslušného legislativního předpisu – zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 31. prosince 2007. Komise 

tomuto vyhověla a žalobu vzala zpět. Následně tedy dne 23. dubna 2008 předseda 

Soudního dvora rozhodl usnesením o vyškrtnutí věci ze soudního rejstříku.
90

 

4.3. Usnesení Soudního dvora v řízeních zahájených v 

 roce 2008 

 Řízení zahájená v tomto roce mají společnou hlavní problematiku, kterou je 

podnikání na kapitálovém trhu. Jde v zásadě o dva případy, přičemž první se vyznačuje 

působností v oblasti trhu s finančními nástroji a těžiště druhého řízení pak zaujímá oblast 

zajištění a zajišťoven. 
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 Řízení ve věci C-71/08 (trh finančních nástrojů) 

 Rovněž řízení, které se týkalo neúplné transpozice směrnice  Evropského 

parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o 

změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS, dospělo do soudní fáze a 

následně bylo rozhodnutím předsedy Soudního dvora na základě usnesení vyškrtnuto 

z rejstříku Soudního dvora.  

 Komise podala 20. února 2008 žalobu, v níž namítala nenáležitou transpozici 

výše uvedené směrnice. Během řízení před soudem však byla transpoziční povinnost 

splněna přijetím zákona č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony a 

vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování 

investičních služeb, přičemž jak uvedený zákon, tak i vyhláška nabyla účinnosti k 1. 

červenci 2007. Česká republika proto požádala Komisi o stažení žaloby, která této 

žádosti vyhověla a Soudní dvůr tedy řízení dne 14. října 2008 zastavil.
91

 

 Řízení ve věci C-544/08 (zajištění) 

 Česká republika netransponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 

92/49/EHS, jakož i směrnice 98/78/ES a 2002/83/ES, dále pak směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad 

pojišťovnami v pojišťovací skupině a konečně směrnici  Evropského parlamentu a Rady 

2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění. 

 Po bezvýsledné správní fázi následovalo formální podání žaloby dne 4. prosince 

2008, přičemž vhodné právní předpisy (mimo jiné zákon č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví) byly přijaty k 31. srpnu 2009. Zákon o pojišťovnictví tak kromě jiného 

zavádí také jednotný evropský pas pro zajišťovny a umožňuje tak další liberalizaci 

finančních trhů a představuje další stupeň v realizaci volného pohybu kapitálu. Komise 

tedy v návaznosti na přijetí potřebných právních předpisů požádala Soudní dvůr o 
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zpětvzetí žaloby, který 4. prosince 2009 žádosti vyhověl a následně vyškrtnul věc 

z rejstříku.
92

 

4.4. Usnesení Soudního dvora v řízeních zahájených v 

 roce 2009 a 2011 

 Spory, které byly oficiálně zahájeny žalobou u Soudního dvora v těchto letech, se 

vyznačují velkou rozdílností v předmětu žaloby. V prvním případě z roku 2009 se 

jednalo o oblast rovného zacházení s muži a ženami, což je opět jedno ze stěžejních 

témat vnitřního politického směru Evropské unie. Rok 2011 se pak nesl ve znamení 

netranspozice směrnice, která se věnovala oblasti chemického průmyslu.  

 Řízení ve věci C-15/09 (rovné zacházení s muži a ženami) 

 

 Upozornění Komise ve věci neúplné transpozice směrnice Rady 2004/113/ES ze 

dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v 

přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, obdržela Česká republika dne 29. ledna 

2008. O skoro pět měsíců později následovalo vyhotovení odůvodněného stanoviska a 

žaloba byla pak formálně podána dne 12. ledna 2009. 

 V průběhu soudního jednání přijala česká strana nezbytné legislativní akty nutné 

k promítnutí znění směrnice do národního právního řádu. Stalo se tak přijetím zákona č. 

198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a 

o změně některých zákonů, přičemž tento fakt spolu s žádostí o stažení žaloby 

notifikovala Komisi. Komise následně oznámila Soudnímu dvoru, že svou žalobu bere 

zpět a ten dne 26. listopadu 2009 rozhodl usnesením o vyškrtnutí věci a zastavení 

řízení.
93
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 Řízení ve věci C-353/11 (akrylaldehyd) 

 Jak již bylo zmíněno výše, tento spor vedla Komise s Českou republikou kvůli 

netranspozici směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 

akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice.  

 Podle znění směrnice bylo povinností členských států, aby do 31. srpna 2010 

adaptovaly svůj národní právní řád takovým způsobem, aby vyhověl účelu předmětného 

sekundárního právního aktu Evropské unie. Protože se tak v případě České republiky 

nestalo a správní fáze nevedla k vyřešení věci, podala Komise dne 5. července 2011 

žalobu u Soudního dvora.  

 Jelikož však 18. listopadu 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 343/2011 Sb., o 

seznamu účinných látek, která daný předpis Evropské unie zapracovává, sdělila toto 

Česká republika Komisi, která následně vzala žalobu zpět. Soudní dvůr v návaznosti na 

výše uvedené pak usnesením rozhodl o zastavení řízení a vyškrtnutí věci z rejstříku 

Soudního dvora dne 11. července 2012.
94
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5. Sumarizace a statistické údaje 

 Podle rešerše výše uvedených řízení vedených před Soudním dvorem je patrné, že 

nejčastějším problémem, co se týče nenáležité transpozice směrnic EU, je absence 

transpozice vůbec, resp. zpožděná transpozice. Méně častým fenoménem je pak 

transpozice částečná. Můžeme také shrnout, že ve valné většině řízení Česká republika 

nerozporuje případnou nenáležitou transpozici.  

 K nepřisvědčení žalobnímu důvodu tak v případě České republiky došlo pouze 

v několika málo případech, konkrétně se jednalo o věc zaměstnaneckého penzijního 

pojištění, přičemž podle české strany by se případnou transpozicí muselo zasahovat i do 

systému sociálního zabezpečení, jakožto autonomní oblasti každého členského státu; dále 

se pak jednalo především o oblasti daňové, konkrétně pak daň z přidané hodnoty, jejíž 

určení, resp. určení jejího rozmezí je v kompetenci Evropské unie a konečně pak Česká 

republika rozporovala argumenty Komise v řízení ve věci implementace tzv. prvního 

železničního balíčku, tedy v oblasti liberalizace železniční dopravy.  

 Mezi nejčastější argumenty, které Česká republika na svou obhajobu uváděla, 

patřilo poukázání na probíhající legislativní proces, jenž má za cíl promítnout úpravu 

zakotvenou směrnicí Evropské unie. Z tohoto důvodu také často namítala budoucí 

bezpředmětnost dané žaloby, neboť její účel bude zanedlouho přijetím národní právní 

úpravy zmařen, nicméně Soudní dvůr setrval v tomto na svém konstantním názoru a 

judikatuře a připomněl, že stav věci se posuzuje podle lhůty uvedené v odůvodněném 

stanovisku a na pozdější změny není brán zřetel. Dalším častým důvodem, kterým se 

Česká republika pokoušela hájit, bylo konání voleb do Poslanecké sněmovny jako 

překážka pro náležitou transpozici daného komunitárního resp. unijního právního 

předpisu. Jedenkrát bylo jako důvod pro nedodržení transpoziční lhůty použito dokonce i 

poukázání na fakt, že zákon byl vetován prezidentem republiky.  

 Hovoříme-li o oblastech, kvůli kterým se na základě výše uvedené analýzy řízení 

Česká republika dostávala před Soudní dvůr EU, pak na čelním místě se umístila oblast 

zdravotnictví, která dělala českému státu problémy především v dobách časně po 

přistoupení k Evropské unii. Druhé místo pak zaujímá tématika regulace finančního, 

resp. kapitálového trhu. Shrnutí výše uvedených ukazatelů z hlediska četnosti a oblastí 

řízení pro porušení povinnosti, která byla proti České republice z podnětu Komise před 

Soudním dvorem zahájena,  ukazuje komplexní tabulka č. 1 na straně 44. 
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Tabulka č.1: Komplexní zhodnocení žalob Komise proti České republice před Soudním dvorem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Pokud vyjdeme ze statistik Komise
95

 za rok 2012, zjistíme, že co se týče 

opožděného provedení směrnic, zaujímá Česká republika k 31. prosinci 2012 s celkovým 

počtem 11 otevřených řízení 10. příčku – bráno vzestupně, od států, které zaznamenaly 

nejnižší počet řízení z důvodu pozdního provedení směrnic Evropské unie. 

 Srovnáme-li tuto hodnotu s rokem předcházejícím, tedy rokem 2011,
96

 dojdeme 

k závěru, že číslo otevřených řízení se výrazným způsobem snížilo, neboť v roce 2011 

dosahovala hodnota těchto řízení pro Českou republiku 41 a Česká republika se tímto 

zařadila na poslední místo s největším transpozičním deficitem ze všech členských států 

Evropské unie.  

 Zaměříme-li se na hodnoty transpozičního deficitu, zjistíme, že k 10. listopadu 

2013 vykazovala Česká republika třetí nejnižší transpoziční deficit v rámci celé Evropské 

unie, konkrétně se jednalo o hodnotu 0,3 % při celkovém počtu čtyř nenotifikovaných 

směrnic Evropské unie.
97
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Počet zkoumaných řízení 17 (ukončených rozsudkem Soudního dvora) 

ČR uznala žalobní důvod 12 případů 

Hlavní argument 

 

Probíhající legislativní 

proces 

 

Politicko-technické obtíže 

(volby, veto) 

 

8 případů 4 případy 

K transpozici nedošlo ani po 

odsuzujícím rozsudku 
3 případy 

Problematické oblasti Zdravotnictví (6x) 
Finanční 

trh (6x) 
Životní prostředí (3x) 
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 Dále pak podle výkonnostní tabulky č. 2 níže vidíme, že v oblasti transpozice 

směrnic patří Česká republika k nadprůměrně úspěšným zemím v rámci EU, přičemž 

jediným vážnějším problémem je česká pobočka SOLIVIT, která vykazuje potenciál pro 

zlepšení. Referenční hodnotou byl v tomto případě průměr zemí EU, který byl 

představován žlutou barvou, přičemž nadprůměrné hodnoty byly vykazovány barvou 

zelenou, podprůměrné červenou a bílá barva představovala nenaměřené hodnoty. 

Tabulka č. 2: Výkonnost zemí EU v rámci transpozice jednotného vnitřního trhu 

 

Zdroj: EUROPA. Performance overview [on-line]. [cit.2014-03-30]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm 

 

  

 Vrátíme-li se k ukazateli transpozičního deficitu, dojdeme k poznání, že Česká 

republika je mezi pěti zeměmi s nejlepšími výsledky. Současná hodnota 0,3 % je rovněž 

nižší než nejvyšší doporučená výše deficitu, která činí 0,5 %. České republice se také 

daří snižovat dobu zpoždění v transpozičním procesu, neboť tato činila v roce 2013 

celkem 4,6 měsíce.
98

 Vývoj transpozičního deficitu uvádí níže graf č. 1, který najdeme na 

další straně, přičemž modrá linie je určena Českou republikou a červená barva reflektuje 

vývoj Evropské unie jako celku. 

 

 

 

                                                           
98

 KOMISE. The EU single market [on-line]. [cit.2014-03-30]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/czech_republic/index_en.ht

m#maincontentSec1 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm


- 51 - 

 

Graf č. 1: Vývoj transpozičního deficitu České republiky 

 

Zdroj: KOMISE. The EU single market [on-line]. [cit.2014-03-30]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/czech_republic/index_en.ht

m#maincontentSec1 

  

 Můžeme si všimnout, že k listopadu roku 2004 zaznamenala Česká republika 

vysokou hodnotu transpozičního deficitu o celkové výši 9,6 %, což znamená, že zhruba 

každá desátá směrnice nebyla řádně transponována. Toto číslo se také projevilo 

v relativně vysokém počtu soudních řízení z důvodu nenáležité transpozice směrnic 

v prvních letech členství v EU. V květnu následujícího roku 2005 to bylo již jen 3,6 %, 

došlo tedy k znatelnému snížení transpozičního deficitu.  

 Ačkoliv hodnoty stále kolísají a v určitých obdobích klesají a následně opět 

narůstají, může vypozorovat klesající trend v oblasti transpozičního deficitu, jehož 

hodnota se přibližně od května 2012 dostala pod průměr Evropské unie a navzdory mírně 

vzrůstající tendenci se pod ním stále drží.  

 Zaměříme-li se na stav transpozice směrnic Evropské unie k 30. listopadu 2013, 

zjistíme, že Česká republika netransponovala celkově 8 směrnic, kterým již uplynula 

transpoziční lhůta, přičemž nejvíce netransponovaných směrnic bylo vykázáno v rámci 

gesce Ministerstva dopravy, financí a zdravotnictví (všechny po dvou netransponovaných 

směrnicích). Po jedné netransponované směrnici pak zaznamenala Ministerstva kultury a 

životního prostředí. Jako důvod pro opožděné provedení určitých směrnic je uváděno 

rozpuštění Poslanecké sněmovny a nutnost opětovného předložení daných legislativních 

předpisů k novému projednání.  

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/czech_republic/index_en.htm#maincontentSec1
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/czech_republic/index_en.htm#maincontentSec1
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 Na následujících řádcích se nachází přehled směrnic, které bylo, nebo stále je 

nutné do českého právního řádu provést. Do konce roku 2013 bylo nutné transponovat 

mimo jiné následující směrnice:
99

  

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o 

usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu  

 Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech   

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, 

kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a 

určitých práv s ním souvisejících 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o 

uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči   

 Směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví 

opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném 

členském státě 

 Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech 

 Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na 

rozpočtové rámce členských států 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o 

boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o 

jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na 

území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru 

práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském 

státě 
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 Podle Zprávy vlády o přejímání legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013 v první čtvrtině 

roku 2014, resp. nejpozději do 14. února následně vyprší transpoziční lhůta u 

následujících směrnic Evropské unie:
100

 

 Směrnici Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se mění směrnice 

93/109/ES, pokud jde o některá pravidla pro výkon práva být volen ve volbách do 

Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském 

státě a nejsou jeho státními příslušníky. (Transponováno vyhláškou č. 

63/2014Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 

62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů) 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o 

kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o 

změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Transponováno zákonem č. 

61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění 

zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony.) 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). (Transpozice stále 

ještě probíhá. Vláda na prvním zasedání v dubnu 2014 schválila novelu zákona o 

odpadech, který má za úkol danou unijní úpravu promítnout do národního 

právního řádu)
101

 

 Dále je třeba podotknout, že veškeré výše uvedené sekundární legislativní akty 

Evropské unie budou do českého právního řádu provedeny přijetím příslušných zákonů, 

které jsou v současné době ve fázi návrhů. Ve valné většině jde o přijetí právních 

předpisů, které mění stávající právní úpravu, jako například  zákon, kterým se mění 

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění 
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směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících). 

 V několika málo případech je ovšem k promítnutí unijní úpravy zapotřebí 

přijmout zákon zcela nový, jako je tomu například u Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 

8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. V rámci 

transpozice této směrnice bude nutné mimo jiné přijmout ústavní zákon o rozpočtové 

odpovědnosti a zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
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6. Argumenty zakládající obhajobu členských 

států 

 Jak jsme zjistili z případů výše uvedených v rámci řízení proti České republice, 

Soudní dvůr ve valné většině nepřisvědčil ospravedlňujícím důvodům, které na svou 

obhajobu Česká republika uvedla. Nejinak je tomu i v případě řízení s jinými členskými 

státy Evropské unie. Níže jsou uvedeny některé argumenty, které členské státy použily na 

obhajobu před Soudním dvorem během řízení pro nesplnění povinnosti z důvodu 

opožděné transpozice směrnice EU. 

 Řízení ve věci 52/75 (Komise proti Itálii) 

 Problémem se stala ve věci žaloby Komise proti Itálii směrnice Rady 70/458/EHS 

ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh, konkrétně pak její nenáležitá 

transpozice, která tkvěla v opožděném promítnutí obsahu směrnice do národní legislativy 

(transpoziční lhůta vypršela 1. července 1972). 

 Obhajoba Itálie stavěla především na napadení samotné transpoziční lhůty jako 

příliš krátké. V průběhu transpozičního procesu se totiž v plném světle ukázalo, jak 

komplexní tato problematika je a bylo nutno provést celou řadu konzultací a výzkumů 

v zemědělském sektoru. Itálie dále na podporu svých tvrzení uvedla, že v předepsaném 

časovém limitu netransponoval směrnici žádný členský stát.  

 Soudní dvůr následně uvedl, že žádný členský stát se nemůže dovolávat v rámci 

nesplnění svých povinností odkazu na nesplnění téže povinnosti jiným členským státem, 

jako účelu k ospravedlnění svého pochybení: „any delays there may have been on the 

part of other Member States in performing obligations imposed by a directive may not be 

invoked by a Member State in order to justify its own, even temporary, failure to perform 

its obligations.“
102

(Jakékoliv zpoždění, kterého se během transpozice směrnice dopustí 

jeden členský stát, nemůže sloužit jako ospravedlňující důvod pro nesplnění povinnosti 

jiným členským státem.)
103
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 Poté Soudní dvůr vyslovil názor, že ukáže-li se daná transpoziční lhůta jako příliš 

krátká, lze následně iniciovat její prodloužení pouze na základě příslušného 

legislativního postupu v rámci dotčených orgánů Společenství: „if the period allowed for 

the implementation of a directives proves to be too short the only means of action 

compatible with Community law available to the Member State concerned consists in 

taking the appropriate initiatives within the Community in order to obtain the necessary 

extension of the period by the competent Community institution.“
104

 (Ukáže-li se lhůta 

určená k implementaci směrnice příliš krátká, jediný možný krok v souladu s právem 

Společenství, který může členský stát podniknout, je podnítit uprostřed Společenství 

vhodnou iniciativu za účelem prodloužení lhůty na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu Společenství)
105

 

 Řízení ve věci 301/81 (Komise proti Belgii) 

 Sporným bodem se ve zmíněném případu stalo nesplnění povinností Belgie 

v rámci transpozice směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci 

právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a 

jejího výkonu.  

 Jelikož k 15. prosinci 1979 neobdržela Komise žádnou informaci, resp. notifikaci 

od vlády Belgie ohledně přijatých právních aktů v rámci transpozice dané směrnice, 

zaslala Komise Belgii formální upozornění, a to v květnu 1980. Odpovědí jí bylo tvrzení, 

že na nutném transpozičním opatření se již shodla vláda a potřebný zákon bude brzy 

předložen Parlamentu. V březnu roku 1981 následovalo vydání odůvodněného 

stanoviska, jelikož situace nebyla nikterak napravena a následovalo podání žaloby 

k Soudnímu dvoru.  

 Belgie ve své žalobní odpovědi zdůraznila značné technické, institucionální a 

politické obtíže, které provázely přijetí transponujícího zákona, což zapříčinilo, že i přes 

veškerou snahu belgické vlády nebyl daný zákon předložen Parlamentu. Zároveň 

s transpozicí směrnice se Belgie rozhodla upravit celý systém legislativy finančního 

práva v oblasti bankovnictví. Dalším argumentem byla údajně nedostatečná doba, kterou 

Belgii poskytla Komise ve svém odůvodněném stanovisku a konečně belgická strana 
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také řekla, že v současné době není žádný právní, ani správní národní akt v rozporu 

s obsahem dotčené směrnice. 

 Soudní dvůr rozhodl, že existence obtíží v rámci implementačního procesu 

nemůže ospravedlnit nesplnění povinností členského státu, které pro něj ze znění 

směrnice plynou: „although those circumstance may explain the difficulties in applying 

the directive, they cannot expunge the Kingdom of Belgium's failure to fulfil its 

obligations. The Court has consistently held that a Member State may not plead 

provisions, practices or circumstances in its internal legal order to justify a failure to 

comply with obligations under Community directives.“
106

 (Ačkoliv tyto okolnosti mohou 

objasnit obtíže během procesu transpozice směrnice, nemohou vyloučit pochybení 

Belgického království ve splnění svých povinností. Soud konstantě judikoval, že členský 

stát se nemůže dovolávat ustanovení, praxe nebo okolností ve svém národním právním 

řádu za účelem ospravedlnění pochybení v rámci vyhovění povinností směrnice 

Společenství.)
107

 

 S důvodem nedostatečné doby, kterou Komise uvedla ve svém odůvodněném 

stanovisku, se Soudní dvůr vypořádal poukázáním na samotnou směrnici, která poskytla 

transpoziční lhůtu dva roky a uvedl, že lhůta, kterou poskytne Komise je pouze 

dodatečná. 

 Řízení ve věci 101/84 (Komise proti Itálii) 

 V této věci Komise žalovala Itálii pro nesplnění povinností, které zakotvila 

směrnice Rady 78/546/EHS ze dne 12. června 1978 z důvodu nesestavování statistických 

údajů o silniční přepravě zboží. Směrnice stanovila, že od roku 1979 jsou členské státy 

povinny ročně zpracovávat a předkládat statistické údaje o silniční přepravě zboží 

(konkrétně pak roční tonáž) motorovými vozidly registrovanými  v členském státě. 

 Itálie, resp. italské Ministerstvo dopravy nejprve upozornilo Komisi dopisem ze 

dne 18. ledna 1979, že není možné dodržet termín stanovený v předmětné směrnici, 

neboť došlo k bombovému útoku na italské centrum, které zpracovává data pro tuto 

agendu a následnému poškození registru vozidel. Poté dne 12. září 1979 upozornila 
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Itálie, že nejdříve je schopna sestavit potřebná data k lednu 1980. Následovalo ještě 

několik málo dopisů, přičemž v jednom z nich (dopis z 3. dubna 1981) Itálie 

informovala, že nemohla provést znění směrnice z důvodu nepředvídatelných 

praktických obtíží, konkrétně z důvodu nedostatku zaměstnanců a přetížení počítačového 

centra.  

 Obhajoba Itálie tedy stavěla na výskytu praktických obtíží a argumentu vis major. 

Soud vyslovil názor, že situace vzniklá na základě bombového útoku mohla představovat 

případ vyšší moci, avšak pouze po určitý čas nutný k náhradě poškozeného vybavení a 

přípravě a sběru dat. Soudní dvůr odmítl, že by takováto situace mohla představovat 

ospravedlňující argument i pro neplnění povinností v průběhu následujících let. 
108

 

 Řízení ve věci C-42/89 (Komise proti Belgii) 

 Bylo to právě neprovedení směrnice Rady 80/778/EHS ze dne 15. července 1980 

o jakosti vody určené k lidské spotřebě, které se stalo předmětem sporu mezi Komisí a 

Belgií. Těžištěm řízení byla jednak belgická právní úprava, která měla danou směrnici 

provést a podle názoru Komise nebyla v souladu s obsahem směrnice, jednak fakt, že 

voda, která byla dodávána do města Verviers, neodpovídala požadavkům na kvalitativní 

složení tak, jak jej zakotvovala daná směrnice (předmětná voda překročila nejvyšší 

povolené množství olova). 

 Komise od dubna roku 1986 průběžně informovala belgickou stranu o 

nevyhovující transpozici dané směrnice a existenci nedostatečně kvalitní vody ve městě 

Verviers, přičemž Belgie si dodatečnou časovou lhůtu k transponování směrnice 

vyžádala až na začátku roku 1989. 

 Během soudního řízení Belgie tvrdila, že problémem ve městě Verviers nebyl 

výskyt olova ve vodě, nýbrž úroveň kyselosti vody (která nepodléhá podle dané směrnice 

žádné regulaci) u odběratelů, kteří měli olověné potrubní vedení. Dále pak byl vznesen 

argument, že podle dané směrnice měla být kvalita vody sledována pouze tam, kde je 

umožněn odběr. Nad výše uvedené Belgie uvedla, že i kdyby ke znečištění vody došlo, 

tak tímto by bylo ohroženo pouze malé množství obyvatel, přibližně 10 000.  
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 Během soudního řízení se ukázalo nesporným, že místní čistička vod Eupen, která 

zásobuje část města Verviers, nevyhovuje požadavkům, které výše zmíněná směrnice 

stanovila. Belgická strana k tomuto uvedla, že vzhledem k nutným úpravám čističky tak, 

aby její technické vybavení bylo v souladu s obsahem směrnice, nebude možné 

zásobovat město Verviers zdravotně plně nezávadnou vodou dříve, než ke konci roku 

1990. 

 K argumentu existence praktických obtíží se Soudní dvůr vyjádřil negativně, když 

rozhodl, že nezakládají ospravedlnění vzhledem k neprovedení dané směrnice: „a 

Member State may not plead practical or administrative difficulties in order to justify 

non-compliance with the obligations and time-limits laid down in Community directives. 

The same holds true of financial difficulties, which it is for the Member States to 

overcome by adopting appropriate measures.“
109

 (Členský stát se nemůže dovolávat 

praktických nebo administrativních obtíží ve snaze obhájit nevyhovění povinnostem a 

časovým lhůtám, které zakotvuje směrnice Společenství. To samé platí rovněž i o 

finančních potížích, které musí členský stát překonat na základě přijetí vhodných 

opatření.)
110

 

 Řízení ve věci C-374/89 (Komise proti Belgii) 

 Uvedený případ se týkal nesplnění povinnosti, kterou stanovila směrnice Rady 

76/491/EHS ze dne 4. května 1976 o postupu Společenství při získávání informací a při 

konzultacích o cenách ropy a ropných produktů ve Společenství. Belgie v tomto případě 

opakovaně neplnila oznamovací povinnost vůči Komisi ohledně ceny ropy a ropných 

produktů tak, jak to zakotvila výše uvedená směrnice.  

 Belgie nepopírala, že měla obtíže  uvést obsah směrnice v reálný život, uvedla 

však, že ačkoliv vláda vydala dvě nařízení, která měla příslušnou oblast regulovat, tak 

celé zainteresované průmyslové odvětví vyjádřilo znepokojení a obavy, co se týče 

shromažďování takovýchto informací, a to prostřednictvím Belgické federace ropného 

průmyslu. Belgie dále informovala, že proto, aby vyhověla znění směrnice, zřídila 

zvláštní postup pro přímou komunikaci s ropnými společnostmi tak, aby mohlo dojít ke 

stanovenému sdělení potřebných informací.  
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 Belgie v tomto případě postavila svou obhajobu na stejném základě jako Itálie 

v řízení 101/84, a to na existenci praktických obtíží s aplikací ustanovení směrnice. 

Soudní dvůr ani tentokrát uvedenému argumentu nepřisvědčil a zdůraznil, že členský stát 

se nemůže dovolávat vnitřních okolností pro zdůvodnění nesplnění svých povinností, 

které pro něj z daného právního aktu plynou. Dále byl vyjádřen názor, že členský stát se 

nemůže rozhodnout nedodržet své závazky, jestliže se při národní aplikaci dané právní 

úpravy vyskytnout praktické obtíže.
111

 

 Řízení ve věci C-45/91 (Komise proti Řecku) 

 Sporným bodem v tomto řízení, které zahájila Komise proti Řecku, se stalo 

neprovedení směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech. Komise 

žalovala Řecko konkrétně kvůli tomu, že nepřijalo potřebná opatření, která by zajistila 

zdraví nezávadné a životní prostředí nepoškozující odstraňování tuhých, toxických a 

nebezpečných odpadů. Na začátku roku 1988 se totiž Komise dozvěděla o problémech 

při nakládání s odpady v oblasti Chania na Krétě a zaslala řecké vládě dopis, ve kterém 

požadovala vysvětlení k situaci ohledně skládky odpadů, která byla provozována u ústí 

tamější řeky. 

 Dopisem z března 1988 odpověděla řecká strana, že si je zmíněné skládky 

vědoma, a že provoz zmíněné skládky ukončí a uvede do provozu nová místa určená 

k nakládání s odpady. Dále však uvedla, že skládka v Chanii bude pokračovat až do 

srpna roku 1988, resp. dokud nebude hotová potřebná infrastruktura v nových 

spalovnách určených k šetrné likvidaci nebezpečných odpadů.  

 Řešení nebylo Komisí shledáno jako uspokojivé a došlo k formálnímu upozornění 

Řecka na zmíněné problémy, načež Řecko reagovalo poukázáním na nesouhlas místního 

obyvatelstva v Chanii s vytvořením nových spaloven. S tímto argumentem se Soudní 

dvůr vypořádal následovně – rozhodl stejně jako ve věci C-374/89, a to tak, že členský 

stát se nemůže jako ospravedlňujícího důvodu dovolávat vnitřních okolností, které 

nastaly během implementace daného právního aktu: „a Member State may not plead 

domestic difficulties, such as difficulties of implementation which emerge at the stage 

when a Community measure is put into effect, to justify a failure to comply with 
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obligations and time-limits laid down by Community law.“
 112

 (Členský stát se nemůže 

dovolávat  národních obtíží, jako např. obtíží při implementaci, které se objeví 

v momentu, kdy je opatření Společenství reálně uskutečňováno, aby tak ospravedlnil své 

pochybení v rámci splnění povinností a dodržení časových limitů, které jsou zakotveny 

komunitárním právem.)
113

 

 Řízení ve věci C-214/98 (Komise proti Řecku) 

 Řecko bylo ve zmíněné věci obžalováno z nesplnění povinností plynoucích pro 

něj ze směrnice Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna 1985 o financování veterinárních 

inspekcí a kontrol čerstvého masa a drůbežího masa. Komise o nedostatcích Řecko 

informovala průběžně (od roku 1995), nicméně řecká vláda opakovaně neodpovídala na 

dopisy zaslané Komisí. Následovalo tedy vydání odůvodněného stanoviska v srpnu roku 

1997, ale ani na to nebylo řeckou stranou odpovězeno.  

 Problematických bylo více oblastí, mimo jiné však fakt, že Řecko vyloučilo 

z dotčených transpozičních předpisů poplatek za kontrolu masa lichokopytníků. Řecko 

tento problém nepopíralo, přesto však na svou obhajobu uvedlo, že nebylo potřeba 

transponovat ustanovení o lichokopytnících, neboť v současné době nejsou v Řecku 

autorizována ani jedna jatka, která by mohla porážku lichokopytníků provádět, a tudíž 

vynechání příslušného ustanovení nemá žádných právních následků. 

 Soud k tomuto argumentu uvedl, že fakt, že určitá činnost, která je regulována 

směrnicí, není v členském státě prováděna, nemůže zprostit ten který konkrétní členský 

stát od povinnosti daný sekundární právní akt do svého národního zákonodárství 

implementovat. Rovněž skutečnost, že daná činnost nemůže být provozována na území 

členského státu nezakládá budoucí status quo: „the fact that an activity referred to in a 

directive does not exist in a particular Member State cannot release that State from its 

obligation to adopt laws or regulations in order to ensure that all the provisions of the 

directive are properly transposed.(…) The Greek Government, far from showing that it is 

not possible for slaughter of solipeds/equidae to take place on Greek territory, merely 

points to a factual situation which exists at a given point in time, but may subsequently 
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change.“
114

 (Skutečnost, že činnost, ke které se vztahuje obsah směrnice v určitém 

členském státě neexistuje, nevyjímá členský stát z povinnosti přijmout právní nebo 

správní předpisy nutné k zajištění řádné transpozice veškerého obsahu směrnice. 

Argumentace řecké vlády, která upozorňuje, že je nemožné zřídit na řeckém území jatka 

lichokopytníků, směřuje k faktické situaci, která existuje v daný časový okamžik, avšak v 

budoucnu se může následně změnit.)
115
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Závěr 

 Jedním z cílů této práce bylo přiblížit skutkové situace řízení vedených proti 

České republice právě z důvodu nenáležité transpozice směrnice EU. Celkově bylo 

zkoumáno na 17 řízení, jejichž jádrem byla nenáležitá transpozice a řízení se dostala se 

až do fáze vyhlášení rozsudku, který byl ve valné většině případů odsuzující. Kromě toho 

bylo v práci zachyceno ještě 7 řízení, která sice dospěla do soudní fáze, avšak na základě 

toho, že Komise vzala svou žalobu zpět, vyhlásil Soudní dvůr usnesení o zastavení řízení. 

 Jako neproblematičtější se ukázaly být oblasti zdravotnictví a finančního, resp. 

kapitálového trhu, přičemž oblast zdravotnictví představovala problém především 

v raných letech po přistoupení České republiky k Evropské unii. Odhlédneme-li od 

povinnosti nahradit náklady řízení, nevznikla nikde, až na výjimku, žádná povinnost 

České republiky hradit peněžní prostředky. Výjimkou bylo řízení ve věci 

zaměstnaneckého penzijního pojištění. V prvním řízení bylo konstatováno, že Česká 

republika nesplnila povinnosti, které pro ní ze znění předmětné směrnice plynuly, avšak 

na základě tohoto odsuzujícího rozsudku nepodnikla česká strana žádné relevantní a 

efektivní kroky, a tudíž přistoupila Komise k novému řízení. V tomto navazujícím řízení  

požadovala Komise uhrazení paušální částky a penále, přičemž od penále bylo v průběhu 

řízení ustoupeno, ale výše paušální částky byla vyčíslena na 3 364 891,20 EUR. Soud ve 

svém rozsudku paušální částku sice razantně snížil na celkových 250 000 EUR, přesto se 

ale jedná o nemalé finanční prostředky.   

 Jestliže tedy vyjdeme z tvrzení, že v minulosti byla pozice České republiky 

z hlediska výkonnosti v rámci transpozice směrnic v oblasti jednotného vnitřního trhu 

spíše na chvostu členských zemí Evropské unie, pak dnes musíme konstatovat, že se 

situace znatelně zlepšila. Ke dni 10. listopadu 2013 vykazovala Česká republika podle 

statistik Komise hodnotu transpozičního deficitu pouze 0,3 %, přičemž tento ukazatel má 

za základ celkem čtyři nenotifikované směrnice. Procentuální velikost daného 

transpozičního deficitu je pozitivní i vzhledem ke komparaci s ostatními členskými státy, 

neboť díky takto nízké hodnotě se Česká republika zařadila do první pětky členských 

států v rámci Evropské unie. Slibný je taktéž vývoj zpoždění v rámci transpozice směrnic 

EU. I když se tedy Česká republika dopustí nenáležité transpozice směrnice EU, daří se jí 

snižovat dobu, po kterou tento stav trvá a v minulém roce dosáhla předmětná doba 

historického minima, a to 4 měsíce a 18 dní.  
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 Zároveň se však i v současnosti vznáší nad Českou republikou dluh v podobě 

netransponovaných směrnic, kterých bylo ke dni 14. února 2014 celkem 12, z toho u 

devíti z nich vypršela transpoziční lhůta ještě před koncem roku 2013 a u ostatních z nich 

tomu tak bylo v únoru tohoto roku. Musíme však dodat, že transpozice výše uvedených 

směrnic byla již ve fázi návrhů příslušných legislativních předpisů. Jedná se veskrze o 

pozměňovací zákony, ale například co se směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 

2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států týče, musí být pro náležité 

promítnutí obsahu směrnice do národního právního řádu přijat ústavní zákon o 

rozpočtové odpovědnosti. 

 Zaměříme-li se na argumentaci členských států, kterou používaly, aby se vyvinily 

z odpovědnosti z nenáležité transpozice, zjistíme, že země byly na jedné straně značně 

vynalézavé, na straně druhé však mnohdy opakovaly tytéž argumenty. Začneme-li 

Českou republikou, pak musíme konstatovat, že nejčastěji používala odkaz na probíhající 

legislativní proces, který má za cíl obsah dané směrnice promítnout do národního 

právního řádu. Dalším relativně často uváděným důvodem byl fakt, že se v České 

republice konaly volby a ke zpoždění došlo v souvislosti s čekáním na nově ustanovenou 

Poslaneckou sněmovnu. Jednou se pak objevil také případ, kdy se česká strana 

dovolávala jako ospravedlňujícího důvodu veta prezidenta republiky.  

 Soudní dvůr nepřisvědčil ani jednomu z oněch uvedených důvodů a vždy shodně 

konstatoval, že stav věcí se posuzuje vzhledem ke lhůtě, který je stanovena 

v odůvodněném stanovisku a dále poznamenal, že legislativně-technické obtíže 

neumožňují členskému státu účinně vyloučit svou odpovědnost z nenáležité transpozice 

směrnice EU. 

 Vynalézavější byly v tomto ohledu ostatní členské státy, samozřejmě také 

s přihlédnutím k délce jejich členství v Evropské unii. Itálie byla v tomto ohledu 

značným inovátorem, když se dovolávala jak nepřiměřeně krátké lhůty, kterou jí poskytla 

Komise v odůvodněném stanovisku, tak odkazu na ostatní státy, které danou úpravu 

rovněž nestihly včas transponovat. Soudní dvůr těmto argumentům nepřisvědčil, lhůtu 

v odůvodněném stanovisku označil pouze za dodatečnou a odvolání se na ostatní členské 

státy, resp. jejich potíže s transpozicí neshledal jako možnost pro automatické 

prodloužení transpoziční lhůty. Dalším zajímavým případem ve věci Itálie bylo jiné 

řízení, ve kterém se italská vláda snažila ospravedlnit svou nečinnost v rámci 

transpoziční procesu poukázáním na údajný vis major, kterým byl v onom případě 

výbuch bomby ve výpočetním centru, kterého se Itálie dovolávala ještě několik let poté.  
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 Neméně zajímavým případem byla také situace v Řecku, které netransponovalo 

určitou část směrnice týkající se kontroly masa lichokopytníků s odůvodněním, že na 

řeckém území se nenachází žádná jatka, která by porážku lichokopytníků umožňovala. 

K tomu Soudní dvůr uvedl, že i přestože není daná činnost v rámci členského státu 

upravena, nezakládá tato absence důvod pro vynětí dotčeného obsahu směrnice z její 

transpozice, především z důvodu právní jistoty v budoucnu.  

 Celkově vzato se Soudní dvůr k nedodržení transpoziční lhůty staví velmi 

nekompromisně a striktně trvá na dodržení lhůty, kterou poskytla Komise 

v odůvodněném stanovisku. Většinou se tak jedná o vcelku jednoduché případy, které se 

často obešly i bez stanoviska generálního advokáta, resp. advokátky. Kontroverzním se 

přesto stalo řízení ve věci C-343/08, které se týkalo zaměstnaneckého penzijního 

pojištění v České republice. 

 Právní názor, který byl Soudním dvorem v tomto řízení vyřknut, nepovažuji za 

nejpřiléhavější, ačkoliv setrval na své konstantní judikatuře a v duchu rebus sic stantibus 

požaduje náležitou transpozici předmětné směrnice z důvodu možného budoucího vývoje 

a požadavku právní jistoty. Zároveň také zopakoval, že to, že určitá činnost není v daném 

státě právně regulována, nemůže členský stát zprostit jeho povinnosti náležitě 

předmětnou směrnici transponovat. V tomto případě ale došlo k vytvoření zcela 

nepochopitelné situace, kdy je Česká republika nucena k formální transpozici úpravy, 

jejíž vnitrostátní aplikaci brání překážka, která není v rozporu s právem Evropské unie.   
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Abstrakty a klíčová slova 

Abstrakt: 

 Nenáležitá transpozice směrnice EU je jev, ke kterému dochází vcelku 

v nezanedbatelném množství a v rámci plnění povinnost tudíž pro jednotlivé členské 

státy představuje poměrně běžný, ač nežádoucí fenomén. Předkládaná diplomová práce 

se pak tématem zabývá v rámci České republiky ve světle jednotlivých řízení, která byla 

proti České republice vedena.  

 Práce je rozdělena do celkem šesti kapitol, přičemž vychází z teoretických 

základů, které následně aplikuje v praktických příkladech. První kapitola představuje 

teoretické těžiště pro zakotvení pojmu primární a sekundární právo s důrazem na 

směrnice EU, kdy je tento unijní právní předpis analyzován jak z obecného hlediska, tak i 

z hlediska své struktury. Navazující druhá kapitola následně podává výklad 

k problematice náležité a také nenáležité transpozice směrnice a uvádí jednotlivé 

následky, které se s nenáležitou transpozicí směrnice EU spojují.  

 Praktická část začíná od třetí kapitoly, která obsahuje analytickou sumarizaci 

veškerých řízení, která byla proti České republice dosud vedena z důvodu nenáležité 

transpozice směrnice EU a zároveň skončila rozsudkem, zatímco čtvrtá kapitola obsahuje 

ta řízení, která byla zastavena a skončila usnesením. Obsahem předposlední kapitoly je 

především sumarizace předešlých řízení a rešerše příslušných dokumentů EU a Senátu 

Parlamentu ČR, které se zabývají výkonností jednotlivých států v rámci transpozice 

směrnic, resp. situací České republiky. Šestá kapitola podává v závěru informace 

k ospravedlňujícím důvodům, které členské státy používají k vyvinění se v rámci řízení o 

nesplnění povinností, přičemž důvody jsou charakterizovány na základě relevantních 

rozsudků Soudního dvora. 

 

Klíčová slova: 

Směrnice, Evropská unie, nenáležitá transpozice, Česká republika, Soudní dvůr Evropské 

unie 

 

Abstract: 

 Improper transposition of an EU Directive is a phenomenon that occurs in quite 

an appreciable amount and in the performance of duty of individual Member States this 
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represents a relatively common, although undesirable situation. The submitted diploma 

thesis deals with this issue within the Czech Republic in the light of individual 

proceedings for the failure to fulfill an obligation resulting from EU Treaties, which  

were concucted against the Czech Republic.  

 This thesis is divided into six chapters, based on the theoretical foundations that 

are subsequently applied in practical examples. The first chapter presents the theoretical 

center of gravity for embedding the concept of primary and secondary law with emphasis 

on the EU Directive, while the this EU legislation is analyzed both in general terms and 

in terms of its structure. The following second chapter then gives an explanation to the 

issue of proper and improper transposition of an EU Directive and individual 

consequences that are associated with improper transposition of an EU Directive. 

 The practical part starts from the third chapter, which contains analytical 

summarization of the all proceedings against the Czech Republic, which were conducted 

because of improper transposition of an EU Directive and ended with a judgement, while 

the fourth chapter contains the proceedings, which were stopped and ended with an 

order. The contents of the penultimate chapter is primarily to summarize the previous 

proceedings and research of both the EU and the Senate of the Czech Republic relevant 

documents, which deal with the performance of individual states in transposing the 

Directives, or situation in the Czech Republic. 

 The last – sixth – chapter provides information about justifying  reasons used by 

Member States to warrant the improper transposition of an EU Directive in the 

infringement proceedings, while this reasons are characterized on the basis of the 

relevant judgments of the Court. 

 

Key words: 

Directive, European Union, improper transposition, Czech republic, Court of Justice of 

the European Union 
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