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Úvod
Dluhová krize v eurozóně která po roce 2008 zasáhla většinu zemí Evropské
unie je dnes znovu vysoce aktuálním tématem s ohledem na vývoj situace v Řecku. Byť
je dnes situace v ostatních zemích stabilizovaná, ukazuje se, že problém státního dluhu
je i nadále v Evropě přítomný a hrozí kdykoliv přerůst hranice jedné země a rozšířit se
po celé eurozóně.
Na dluhovou krizi zareagovaly země po celém světě nejrůznějším způsobem.
Evropská unie byla často kritizována za svůj liknavý přístup a pomalý postup v řešení
problémů předlužených zemí, které se mohly snadno změnit v problém celé Evropy a
potažmo i zbytku světa.
Pohled do průběhu jednání a jejich výsledků ovšem odkryl skutečnost, že
zatímco například USA se v otázce vypořádávání se s krizí zaměřily skutečně
především na ekonomické otázky, v Evropské unii se vedly jednání na dvou úrovních.
Na jedné úrovni byla zřetelná snaha států vyřešit akutní problémy předlužených
národních ekonomik, na druhé úrovni se vedl ideový spor o důsledky, jaké mohou mít
nové kontrolní nástroje k posílení odpovědnosti členských států v oblasti veřejných
rozpočtů pro volbu jejich budoucího hospodářského a sociálního modelu a s tím
související politická diskuse o rozsahu pravomocí Evropské unie a zvláštních institucí
zaměřených na vstřebání důsledků krize jako EFSF nebo ESM.
Zpětně lze pozorovat, že v debatách se zřetelně odrážela míra faktické
odpovědnosti, jakou jednotlivé státy mají za zvládnutí krizové situace. Specifickou roli
jak obecně v otázce integrace Evropy, tak v otázce řešení dluhové krize, hrálo Německo
jako nejsilnější evropská ekonomika a významná politická síla. Postoj Německé vlády
byl v mnoha ohledech rozhodující pro další vývoj situace a není proto divu, že jejím
krokům věnovala jak odborná tak laická veřejnost značnou pozornost veliká pozornost.
Do toho, jakým způsobem se přistoupilo k integraci i řešení dluhové krize zároveň
promlouvá Bundesverfassungsgericht (Německý Spolkový ústavní soud, Spolkový
ústavní soud), který formuluje limity a podmínky pro evropské působení vlády.
Spolkový ústavní soud je pečlivý strážce Základního zákona (ZZ) a při této
ochraně vychází z doktrín, které formuloval v Maastrichtském a Lisabonském
rozhodnutí. V letech 2010 až 2014 posuzoval a rozhodl sérii stížností, které významným
způsobem zasáhly do plánů německé vlády a potažmo i celé Evropy.
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Když jsem tuto práci psal jako Studentskou vědeckou a odbornou činnost v roce
2012, byla mnohá rozhodnutí velmi čerstvá a bylo tedy příliš brzo na jejich hodnocení v
širším kontextu. Od té doby došlo k posunu v několika významných věcech. Spolkový
ústavní soud uzavřel v březnu 2014 poslední z případů, ve kterém posuzoval soulad
finančních mechanismů tvořících ochranu před platební neschopností států eurozóny.
Ústavní soud České republiky se vypořádal s rozhodnutím Soudního dvora Evropské
unie ve věci Landtová svým nálezem Slovenské důchody XVII. A konečně, odborná
veřejnost měla čas předmětnou problematiku diskutovat a přijít s dalšími perspektivami.
Tato práce představuje příspěvek do pokračující diskuse o problematických aspektech
evropské integrace.
Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první dvě vytváří teoretický rámec
problematiky a třetí část konfrontuje závěry teoretických částí a rozvádí je v praktické
analýze rozhodovací činnosti Spolkového ústavního soudu. V první kapitole se věnuji
podrobnému rozboru pojmu rozpočtová autonomie a vymezení její role v soudobém
demokratickém právním státu. Mapuji zde vývoj koncepce rozpočtové pravomoci jako
jednoho z projevů panství nad územím od raného středověku až po současnost a
vymezuji její roli ve vztahu ke klíčovým aspektům státnosti. Poukazuji zde také na
některá omezení, která souvisí s moderní koncepcí státu a státnosti. Druhá kapitola je
zaměřena na vymezení národní identity ve smyslu Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy
o fungování Evropské unie. Opět zde postupuji od představení dějinného vývoje tohoto
pojmu ve smlouvách ke zkoumání současného stavu. Třetí kapitola obsahuje analýzu
jednotlivých rozhodnutí Německého Spolkového ústavního soudu. V závěru poté
diskutuji o výsledcích práce, nabízím několik úvah o možném vývoji v této otázce a
perspektivách dalšího studia oblasti.
Cílem práce je zhodnotit obsah pojmu rozpočtové autonomie národního
parlamentu a jeho význam z hlediska evropského integračního projektu. Hypotézou
práce je myšlenka, že rozpočtová autonomie je součástí pojmu národní identity dle čl.
4(2) Smlouvy o Evropské unii a požívá tedy ochrany proti případným zásahům unijních
orgánů ultra vires. Vedlejší výzkumnou otázku, kterou se budu v práci také zabývat, je
vymezení limitů zásahu do rozpočtové autonomie. Domnívám se totiž, že je-li rozpočet
jev kvantifikovatelný, pak by mělo na základě určitých indikátorů být možné také
vymezit rozsah akceptovatelnosti zásahů do rozpočtové autonomie.
Z hlediska použitých metod je práce z největší části analytickou kompliací, kde
sbírám, posuzuji a dávám do vzájemných vztahů dostupná teoretická východiska,
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průvodní dokumenty, legislativu a judikaturu. Z těchto posléze syntézou získávám
průběžné závěry a definice jednotlivých pojmů pro účely této práce. V dílčích aspektech
mají potom jednotlivé kapitoly komparativní charakter a to zejména mezi českou a
německou právní úpravou a judikaturou, používám ovšem také příklady z anglického
prostředí, je-li to vhodné k přiblížení a lepšímu vysvětlení určitých jevů.
V otázce přístupu ke zpracování vlastního výzkumného materiálu pak původní
zdroje zpracovávám v první řadě logickou a formalistickou metodou a následně také
provádím funkcionální analýzu.1 V první a druhé části je výrazný prvek rozboru
problému v časové posloupnosti. Domnívám se, že vzhledem ke komplexnosti obsahu
obou pojmů je nejvhodnější způsob představení právě jejich uvedení do historických
souvislostí, kde byly příslušný jevy podstatně jednodušší a snadněji uchopitelné.

1

BLAHOŽ, J., BALAŠ, V., KLÍMA, K., Srovnávací ústavní právo. 3. přepracované vydání. ASPI. Praha
2007. str. 15-17
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1. Rozpočtová autonomie
V této části práce se věnuji především objasnění pojmu rozpočtové autonomie a
budování teoretického základu, který mi umožní další postup v úvahách nezbytných pro
nalezení odpovědi na výzkumnou otázku. Základním východiskem je historická
diachronní komparace vývoje institutu rozpočtu a daní v českých zemích, ze které
vyvozuji první závěry ohledně postavení rozpočtu v rámci ústavního pořádku a vztahy
jednotlivých státních orgánů a jednotlivých mocí k rozpočtu. Dále zasazuji rozpočet do
kontextu pojmu státnosti, když ukazuji, jak se vztahuje k jednotlivým prvkům státnosti
– obyvatelstvu, území, moci. S takto vydefinovaným pojmem rozpočtové autonomie
provádím analýzu aspektů, které mají vliv na rozsah volnosti, kterou má zákonodárce
při dispozici s rozpočtem. Zvlášť zkoumám vnitřní vlivy, vyplývající z nastavení státu
jako takového a zvlášť vlivy vnější, vyplývající z postavení státu v rámci společenství
států. Mou snahou bylo teoretický výklad o vnitřních a vnějších omezeních rozpočtové
autonomie doplnit o aktuální data a údaje, protože závěry práce z nich do značné míry
vycházejí. Z opačné strany teoretický rámec vymezený v této části práce dává datům
nezbytný kontext, bez kterého by jejich interpretace byla komplikovanější.
Vzhledem k celkovému zaměření práce uvádím příklady jak z českého tak z
německého prostředí a je-li to možné a vhodné, provádím také dílčí srovnání podobných
a rozdílných aspektů. V dalších částech bude toto srovnání představovat referenční
rámec, ke kterému bude možné se vracet při posuzování rozdílu v závěrech, ke kterým
dospěly při rozhodovací činnosti ústavní soudy obou zemí.

1.1 Historický kontext rozpočtové autonomie
Rozpočtová pravomoc je jedním z nejvýznamnějších projevů panství nad určitým
územím neboť právě peníze a ekonomická síla státu, od které se odvozovala také síla
vojenská, hrály v minulosti významnou roli v tom, zda se stát prosadí vůči svým
sousedům nebo nikoliv. Pohled do historie má své místo v této práci proto, že umožňuje
nahlédnout vývoj toho, jaký význam byl v tom kterém období přikládán dispozici
s financemi státu a jak se moc nad nimi přesouvala mezi státními institucemi. Zároveň
zde již naznačuji některá specifika mezinárodněprávního postavení českých zemí
v tehdejších nadnárodních uskupeních, která posléze využiji pro srovnání. Konečně
hlavním důvodem, proč jsem do práce zařadil tuto diachronní komparaci je, že mi
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umožňuje popsat teoretický rámec obsahu pojmu rozpočtové pravomoci a způsobu její
realizace.

1.1.1 Původ finanční moci panovníka a feudální stát
V raně feudálním státě, kde hlavou státu byl kníže a později král, leželo těžiště
moci v rukou panovníka jako představitele vládnoucího rodu.2 Panovníci na českých
územích odvozují svou moc od představy, že přemyslovský rod je vlastníkem českého
státu a všeho jeho bohatství.3 Vzhledem ke specifickému vývoji v českých zemích, kdy
panovník je dosazován z vůle představitelů ostatních rodů, posléze zástupců šlechty
nebo stavů, byly střety o rozsah pravomocí panovníka nedílnou součástí politického
vývoje. Panovníkovi původně příslušela nejvyšší zákonodárná, soudní, finanční i
vojenská moc z nichž pro účely této práce bude významné sledovat vývoj jeho
pravomoci ve finanční oblasti.
Nejmenším omezením podléhal panovník zpočátku v období budování moci
Přemyslovců. Kníže se zde opíral o knížecí družinu, která představovala základ jeho
moci a kterou si sám vybíral. Z ní se formovala colloquia, kde byly reprezentovány
zájmy vrchnosti4. Knížecí družina byla zpravidla knížeti loajální a jejím prostřednictvím
zajišťoval výkon státních funkcí prostřednictvím rozsáhlé sítě hradů, takzvané hradské
správy, přičemž jednotliví členové družiny obsazovali významné úřednické pozice v
rámci státní organizace.5 Hradské správě potom příslušela moc berní, tedy oprávnění na
základě rozhodnutí knížete vybírat dávky a poplatky k zajištění chodu státu.6
V období vzniku Státu České Koruny disponuje panovník ještě stále poměrně
rozsáhlými pravomocemi v oblasti rozhodování o financích a kromě nařizování berní
disponuje královskými regály, ze kterých mu plyne finanční prospěch. V jiných
oblastech nicméně začíná být omezován rostoucí mocí šlechty, která prostřednictvím
sněmů upevňuje své postavení vůči panovníkovi. V rámci Svaté říše Římské potom
nedochází k žádnému dalšímu systematickému zdaňování, neboť postavení České
Koruny bylo na Říši do značné míry nezávislé a veškeré finanční aspekty byly omezeny
na platby vojska.
2

MALÝ, K. a kol. Dějiny Českého a Československého práva do roku 1945. Linde. Praha 2005. str. 30
Ibid. str. 30, 38
4
MALÝ, K. Počátky českého sněmovnictví (do konce 14. století). In: VANĚČEK, V. Česká národní
rada. Sněm českého lidu. Česká národní rada. Praha 1970. str. 75 a násl.
5
MALÝ, K. a kol. Dějiny Českého a Československého práva do roku 1945. Linde. Praha 2005. str. 31
6
Ibid. str. 30-31
3
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1.1.2 Oslabování finanční moci panovníka
Po skončení husitských válek se plně prosazuje moc stavů jako dominantní vůči
panovníkovi a to i v oblasti financí státu. Zatímco králi zůstává výtěžek z privilegií,
regálů a královských měst, v oblasti berně podléhá jeho rozhodnutí souhlasu sněmu.
Jedinou výjimkou v tomto ohledu byly významné příležitosti, například korunovace
nebo královské svatby.7
V rámci organizačního členění státu zůstávala většina pravomocí v rukou zemí a
tedy i zemských sněmů. Právě pravomoc schvalovat berně byla nejsilnějším
mechanismem stavů vůči panovníkovi8, neboť tím byl nucen sněmy pravidelně svolávat
a tím jim umožnit rozhodovat i o jiných věcech státu.
Po porážce českých stavů a upevnění vlády Habsburků prostřednictvím
Obnoveného zřízení zemského byla moc stavů a zemských sněmů výrazně omezena,
pravomoc schvalovat berně jim však zůstala zachována stejně jako pravomoc
rozhodovat o rozvržení vybraných daní, což se dělo zpravidla prostřednictvím
specializovaných komisí a posléze Zemského výboru9. Teprve poddanské reformy
Josefa II. změnily dosavadní koncepci výběru daní. Došlo ke zřízení katastrálních obcí a
jim byla svěřena pravomoc při rozpisu daní. Feudální pánové tak to budoucna měli být
daňově zatíženi stejně jako poddaní10.
19. století se vyznačovalo turbulentním ústavním vývojem, který byl ovlivněn
mezinárodně-politickou situací Rakouského císařství a posléze Rakousko-Uherska a
který položil základy parlamentnímu zřízení a nastartoval demokratizační proces.
Zakončuje se tak přechod rozhodovací moci ve finanční oblasti od panovníka směrem k
zastupitelskému orgánu.
V roce 1851 byla březnovou ústavou zřízena Říšská rada jako centralizační
orgán císařství a poradní orgán císaře.11 Vzhledem k následnému vývoji ovšem nebyla
svolávána, tak se stalo až v roce 1860 za účelem projednání státního rozpočtu. Říšská
rada neměla zákonodárnou pravomoc ani iniciativu, nicméně měla výlučnou pravomoc

7

Ibid. str. 60
Ibid. str. 68
9
Ibid. str. 157, 168
10
Ibid. str. 181
11
GERLOCH, A., HŘEBEJK. J, ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. Základy českého
ústavního práva. Prospektrum. Praha 1996. str. 12
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rozhodovat o daních, dávkách a státním rozpočtu a z této pozice budovala svou
politickou moc a postavení.12
Prosincovou ústavou z roku 1867 a zejména pak zákonem č. 141/1867 ř. z.,
jímžto se změňuje základní zákon o zastupitelstvu říšském, daný dne 26. února 1861
(zákon o Říšské radě), byla zakotvena nová podoba Říšské rady a to jako
dvoukomorového parlamentu. Na rozhodování se podílely obě dvě komory, jak
sněmovna poslanecká, tak sněmovna panská a zákon musel projít oběma komorami, aby
byl přijat. Rozhodování o financích tak příslušelo Říšské radě jako celku na základě §
11 odst. 1 písm. c) zákona o Říšské radě: “náleží k ní, ustanovovati na jisto předchozí
rozpočty státního hospodářství, a zvláště dávati výroční povolení k vybírání daní, dávek
a důchodků; zkoušeti závěry počtů státních a resultátů hospodaření s financemi, dávati
absolutorium; zaváděti nové výpůjčky, konvertovati nynější dluhy státní, prodávati,
zjinačovati neb zavazovati nemovité jmění státní; kromě toho k ní náleží zákonodárství
v příčině monopolů a regalií a vůbec všeliké záležitosti finanční, ježto jsou královstvím
a zemím v říšské radě zastoupeným společné.”
Moc Říšské rady byla omezována § 14 zákona o Říšské radě, který umožňoval
panovníkovi vydávat nařízení se silou zákona v období, kdy rada nezasedala. Vzhledem
k tomu, že to byl právě panovník, kdo svolával a ukončoval zasedání sněmovny, mohl v
příznivé situaci vládnout bez Říšské rady i dlouhodobě. Nicméně rozsah § 14 zákona o
Říšské radě nebyl bezbřehý: “[…] císařským nařízením učiniti, pokud nemá za účel
nějaké změny základního zákona státního, nemá se jím nijakého trvalého břemena na
poklad státní uvaliti, a pokud se netýče prodeje nějakého statku státního.” Finanční
záležitosti státu tak zde opět stojí v centru pozornosti a dostává se jím výsadní ochrany
vůči svévolným zásahům, podobně jako u samotného ústavního zřízení státu.
Vedle Říšské rady na úrovni zemské působí Zemské sněmy a Zemské výbory
jako výkonné orgány sněmů. Zemské rozpočty a závěrečné účty byly projednávány a
schvalovány právě na těchto fórech jako výsledek vnitřních politických tlaků uvnitř
císařství a snahu historických regionů o uznání určité míry autonomie a také jako
zárodek principu subsidiarity.

12

MALÝ, K. a kol. Dějiny Českého a Československého práva do roku 1945. Linde. Praha 2005. str. 222
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1.1.3 Rozpočtový proces ve 20. století
Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku samostatného Československého státu
připadla v souvislosti s parlamentní podstatou nové republiky pravomoc rozhodovat o
financích Národnímu shromáždění. Ústava z roku 1920 dává v § 41 výlučnou pravomoc
předkládat zákon o státním rozpočtu vládě a to tak, že se nejprve předkládá Poslanecké
sněmovně. V § 43 potom dále stanovuje Senátu zvláštní zkrácenou lhůtu pro přijetí
zákona na 1 měsíc oproti standardním 6 týdnům, během kterých má přijmout usnesení k
ostatním návrhům zákonů přijatým Poslaneckou sněmovnou. Výslovně je v témže
ustanovení zakázáno tuto lhůtu prodlužovat, k čemuž u jiných návrhů zákona mohlo
dojít na základě dohody obou komor.
Ústava z roku 1920 převzala model užšího pléna rozhodujícího v období, kdy
parlament nezasedá a po vzoru Zemského výboru zřizuje v § 54 Výbor Národního
shromáždění. Tomu přísluší rozhodování v neodkladných věcech, ke kterým by jinak
bylo potřeba zákona. Výjimky z tohoto generálního zmocnění jsou uvedeny v § 54 odst.
8, kde pod písm. c) je mimo jiné vyloučeno “ukládati svými opatřeními nové trvalé
finanční povinnosti občanům, rozšiřovati brannou povinnost, trvale zatěžovati státní
finance nebo zcizovati státní majetek.” Ústava pak výslovně ukládá, aby při předkládání
zákona byl předložen finanční dopad a návrh na úhradu nákladů z návrhu vyplývajících.
V období 2. světové války byla rozpočtová pravomoc přenesena a vykonávána
dekrety prezidenta. Akty vyžadující souhlas Národního shromáždění bylo možné
vydávat na návrh vlády na základě poradní zprávy Státní rady.13 Všeobecný rámec
rozhodování o financích státu se ovšem i nadále řídí Ústavou z roku 192014, státní
rozpočet je nicméně realizován prostřednictvím dekretů prezidenta republiky15. Zvláštní
situace nastává po návratu prezidenta republiky a exilové vlády do Československa. I
nadále zůstává formální rozhodovací pravomoc prezidentu republiky, materiálně se
ovšem již neobejde bez Národní fronty a vlády.16 Z hlediska výkonu pravomoci
disponovat s majetkem státu byly v tomto období provedeny prostřednictvím dekretu
dva významné zásahy, jednalo se o konfiskaci majetku provedenou dekretem č.
108/1945 Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy a

13

Ibid. str. 506
JECH, K. a KAPLAN, K. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Dokumenty 1. Doplněk. Brno 1995.
str. 50-51
15
Ibid. 50-51
16
KUKLÍK, J. a kol. Vývoj Československého práva 1945-1989. Linde. Praha 2009. str. 15
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znárodnění17, provedené především dekrety č. 100 - 103/1946 Sb. kterými se
upravovalo znárodnění dolů, průmyslových podniků, potravinářského průmyslu, bank a
pojišťoven.18
Ústava z roku 1948 potom přebírá formulace Ústavy z roku 1920, včetně
existence Výboru Národního shromáždění a omezení, která ne jeho rozhodovací činnost
dopadají.19 Ústava z roku 1960 lakonicky svěřuje rozhodovací pravomoc Národnímu
shromáždění a pravomoc předkládat rozpočet vládě bez toho, aby podrobněji
rozpracovávala rozpočtový proces.20 Oproti tomu Ústavní zákon o československé
federaci z roku 1968 specifikuje nejenom rozhodovací pravomoc, ale také rozlišuje
federální rozpočet a rozpočty jednotlivých republik, což je dáno odlišným způsobem
organizace státu. Logika Ústavy potom vychází z taxativního vypočtení příjmů, výdajů
a daní o nichž rozhodování přísluší Federálnímu shromáždění s tím, že v ostatních
věcech rozhodují Národní rady jednotlivých republik.21
V současné Ústavě přijaté jako zákon č. 1/1993 Sb. se svěřuje rozhodování o
rozpočtu a státním závěrečném účtu pouze Poslanecké sněmovně, která o něm
rozhoduje na návrh předložený vládou. Senát není oprávněn o otázkách státního
rozpočtu rozhodovat zákonnými opatřeními v době, kdy je Poslanecká sněmovna
rozpuštěna.

1.1.4 Shrnutí
Z výše provedeného rozboru lze vyvodit následující závěry :
(i) historicky byly otázky rozpočtu spojeny s otázkou výběru daní, resp. práva na
jejich vyhlašování, jako projevu panství nad obyvatelstvem;
(ii) právo panovníka, resp. výkonné moci, zatěžovat státní finance nebo uvalovat
daně na obyvatelstvo pak bylo navázáno na předchozí souhlas zastupitelského
sboru, bez něhož nemohlo být uplatněno;

17

Ibid. str. 35
JECH, K. a KAPLAN, K. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Dokumenty 2. Doplněk. Brno 1995.
str. 481 a násl.
19
KUKLÍK, J. a kol. Vývoj Československého práva 1945-1989. Linde. Praha 2009. str. 117-122
20
Ibid. str. 323-327
21
Ibid. str. 333-343
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(iii)pravomoc

schvalovat

daně

a

posléze

státní

rozpočty

představovala

nejvýznamnější vyvažovací mechanismus mezi mocí panovníka, resp. výkonné
moci, a zastupitelského sboru.22
(iv)pravomoc nakládat s financemi státu požívala zvláštní ochrany nebo byla řízena
zvláštním režimem i v rámci procedurálních postupů při schvalování.
Pokud se nyní podíváme podrobněji na samotný obsah toho, co pro jednoduchost nadále
budu

nazývat

rozpočtovou

pravomocí,

můžeme

identifikovat

následující

charakteristické znaky, kterými lze definovat obsah tohoto pojmu. Rozpočtová
pravomoc je:
(i) právo vybírat daně, dávky a autoritativně rozhodovat o jiných příjmech
rozpočtu; a
(ii) právo nakládat s prostředky ve státním rozpočtu a prostředky státu stanoveným
postupem.
Tato definice je prvním myšlenkovým krokem, a sama o sobě představuje základ pro
následnou interpretaci. Její přímá aplikace by patrně vyvolala více otázek než odpovědí
a než pokročím dále, vypořádám se v následujících kapitolách alespoň s těmi
nejzávažnějšími. Postupně budu k takto definovanému pojmu rozpočtové pravomoci
přidávat další atributy, které ji budou zpřesňovat a umožní její aplikaci na konkrétní
případy moderních států.

1.2 Složky státnosti
Moderní státověda a ústavněprávní teorie vychází z koncepce Georga Jellinka,
který rozlišuje tři základní prvky státu: státní území, státní národ a obyvatelstvo a státní
moc23. S postupem času a změnami ve společenském prostředí docházelo k upřesňování
a proměně obsahu některých pojmů, zejména státní národ a obyvatelstvo bylo
nahrazeno pojmem státního občanství, který lépe definuje vztah mezi lidem a státem
zejména se zohledněním stále výrazněji se projevujících koncepcí sociálního státu a
obecněji potom otázky vzájemných práv a povinnosti mezi občanem a státem přičemž
nelze opominout, že původní koncepce rozuměna státním národem souhrn lidí nadaných

22

KLÍMA, K a kol. Komentář k Ústavě a Listině, 1. díl, 2. rozšířené vydání. Aleš Čeněk. Plzeň 2009. str.
352
23
JELLINEK, G. Všeobecná státověda. Nákladem Jana Laichtera. Praha 1906. 866 s.
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individuálními právy občanskými24. Ve státech, které staví na principu rovnosti a
lidských práv je proto rozlišování mezi těmito pojmy zbytečné25.
Za další významný vliv, který měl podíl na terminologickém posunu, lze
považovat také celkovou proměnu v politickém a společenském smýšlení po druhé
světové válce. Mnohem výrazněji se zde projevují prvky ochrany menšin, včetně
menšin národnostních, a také postupující internacionalizace a globalizace, kdy státy
dříve národnostní se stávají postupem času mnohonárodnostními vlivem imigrace nebo
včleněním do nadnárodních integračních projektů.
Z důvodů, které budou podrobněji vysvětleny v dalších částech, je nezbytné
ukázat, že rozpočtová pravomoc je nejenom tradičně formálně upravený postup
nakládání s financemi státu, jak vyplývá z výše uvedené definice, ale že materiálně
souvisí s ústavností státu. Hledání těchto vazeb jsou věnovány následující podkapitoly.

1.2.1 Státní území
Státním územím rozumíme určenou a určitelnou oblast, část zemského prostoru,
náležící státu. Jenom na takovém území může být vykonávána činnost státu26. V Ústavě
České republiky (Ústava ČR) je státní území upraveno v Čl. 11, který stanoví, že:
“Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen
ústavním zákonem.” Je zde patrné, že kromě pozitivního vymezení území státu je v
textu zároveň imanentně přítomno omezení, které má zabránit případným změnám
územního rozsahu.
Jedním ze základních úkolů státu ve vztahu ke státnímu území je zajištění územní
celistvosti27, jak ostatně vyplývá z Čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o
bezpečnosti České republiky (ÚZB) a tímto zákonem se také řídí postupy v případě
ohrožení území. Bezpečnost státu a tedy i územní celistvost ve smyslu čl. 3 ÚZB
zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní
služby, přičemž za jejich správné fungování a řízení odpovídá vláda prostřednictvím
příslušných resortních ministerstev.

24

PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. díl. Obecná státověda. Linde. Praha 1998. str. 53
PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda II. díl, Ústavní právo České republiky Část 1. Linde.
Praha 2008. Str. str. 284
26
DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŘIL, F. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Leges. Praha 2008.
str. 74
27
WINTR, J. Principy českého ústavního práva s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního.
Eurolex Bohemia. Praha 2006. str. 144
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Základní zákon Spolkové republiky Německo (ZZ, Základní zákon) obsahuje
ustanovení o “stavu tísně” a “stavu obrany” v hlavě Xa. Také v něm se předpokládá, že
v případě ohrožení státního území dojde k přesunu pravomocí řídit armádu na
Spolkového kancléře a spolková vláda získá oprávnění nasadit pohraniční policejní
sbory i uvnitř hranic spolkových zemí.
Zejména v oblasti státního území a jeho ochrany hrají od poloviny 20. století
významnou roli mezinárodní organizace, které si kladou za cíl zajistit mír a bezpečnost
ať už regionálně (OBSE, NATO) nebo celosvětově (OSN) a k naplňován těchto cílů
využívají různých metod a mají za tím účelem přístup k odlišným zdrojům.

1.2.2 Státní občanství
Ústavní soud České republiky (ÚS, Ústavní soud) vymezuje státní občanství
následujícím způsobem: “Z obecného hlediska lze státní občanství definovat jako
časově trvalý, místně neomezený právní vztah fyzické osoby a státu, který je proti vůli
fyzické osoby zpravidla nezrušitelný, na jehož základě vznikají jeho subjektům
vzájemná práva a povinnosti, spočívající zejména v právu fyzické osoby na ochranu ze
strany státu na jeho území i mimo ně, v právu pobytu na jeho území a na právu účasti na
jeho správě veřejných záležitostí. Povinností občana je především věrnost státu, závazek
k jeho obraně, výkon určitých funkcí, ke kterým je povolán, a dodržování právních
předpisů státu i mimo jeho území. Konkrétní obsah státního občanství je určen
zákonodárstvím jednotlivého svrchovaného státu. Je výsostným právem státu určovat
podmínky, za kterých se nabývá a pozbývá státní občanství.”28 Ústava ČR v čl. 12
stanoví, že “Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.” Podobně čl.
vylučuje možnost vyhoštění občanů státu.
Z hlediska teorie je významné poukázat na pojmové propojení státu a občanství.
Jedno bez druhého nemohou existovat29 a jejich vztah je řízen principem vzájemné
loajality30. Rozsah práv občana a tomu odpovídající povinnost státu vymezil ÚS v
kontextu řešeného případu, nicméně pro účely této práce mají větší význam povinnosti
státu obsažené v Listině základních práv a svobod (LZPS). Stát se zavazuje v Čl. 30
zabezpečit občany ve stáří, při nezpůsobilosti v práci, ztrátě živitele nebo v hmotné
nouzi, v Čl. 31 zajistit bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky na základě

28
29

Nález Pl. ÚS 9/94 ze dne 13. 9. 1994.
PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. díl. Obecná státověda. Linde. Praha 1998. str. 62
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veřejného zdravotního pojištění a konečně v Čl. 33 umožnit občanům bezplatné
vzdělávání na základních a středních školách a podle schopností občana a možností
společnosti také na vysokých školách.
Všechny uvedené povinnosti jsou projevem principů sociálního státu a ačkoliv
tento cíl není v českém ústavní pořádku nikde výslovně definován, lze jej ze znění
LZPS snadno dovodit. Základní zákon naproti tomu v Čl. 20 odst. 1 výslovně stanoví,
že “Německá spolková republika je demokratický a sociální spolkový stát.” Tomu také
odpovídá celková koncepce sociálního státu která je ve Spolkové republice naplňována
prostřednictvím Sociálního zákoníku (Sozialgesetzbuch) a pokrývá oblasti důchodového
zabezpečení, zajištění zdravotní péče a podpory pro případ nemoci, podporu při potřebě
dlouhodobé péče a při ztrátě zaměstnání. Přímo v ZZ je v rámci základních práv
zmíněna oproti LZPS pouze otázka vzdělávání. I zde je uplatňován podobný princip
jako v LZPS, tedy bezplatné státní základní a střední vzdělávání a možnost zpoplatnění
vysokoškolského vzdělávání, které potvrdil také Spolkový ústavní soud Německé
spolkové republiky (Spolkový ústavní soud) svým nálezem 2 BvF 1/03 z 26. ledna
2005, kdy zrušil spolkový zákon zakazující zemím zpoplatňovat vysokoškolské
vzdělávání. Specifikum vzdělávání v Německu spočívá v tom, že těžiště pravomocí leží
v rozhodovacím procesu zemí a ingerence ze stranu Spolkové vlády nebo Parlamentu je
významným způsobem omezena nebo vyloučena.

1.2.3 Státní moc
Státní moc je původní moc vládní, která má možnost přikazovat a zajišťovat
provádění a vynucovat plnění příkazů31, disponuje monopolem na legální násilí32 a
realizuje se věcnými a osobními úkony jednotlivců a dalších právních subjektů33.
Z teoretického hlediska je důležité zdůraznit, že existuje rozdíl mezi tím, zda je
povaha vůle státní moci faktická nebo právní34. V demokratických státech, kde je
státoprávní organizace na pokročilém stupni vývoje se bude prakticky bez výjimek
jednat o právní povahu státní moci. Naproti tomu v nekonsolidovaných oblastech, v
případě občanských válek, revolucí, nebo jiných mimořádných situací, kdy dochází k
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významným změnám v uspořádání států se bude jednat o povahu faktickou, státní moc
není v takovém případě formalizovaná a podřízená pravidlům, která stanovuje. V
současné době je patrně nejznámějším příkladem faktické moci Islámský stát, který se
sice odkazuje na islámské právo šaría, nicméně míra institucionalizace a stability této
státní moci nedosahuje takové míry, abychom mohli uvažovat o její právní povaze.
Jelikož je státní moc tradičně založena na poslušnosti příslušníků státu nebo
členů státu jako veřejnoprávní korporace sui generis, lze moc a sílu státu vyjádřit mírou
poslušnosti a plnění povinností jeho členy35. Rozvedeme-li tuto úvahu dále, pak ve
smyslu výše řečeného existuje souvztažnost mezi schopností státu účinně vynucovat
plnění povinností uložených státem, respektive sankcionovat porušení těchto povinností,
a dobrovolným se podřízeným členů státu jeho pravidlům. Jako vhodný příklad zde
může posloužit trestní právo, jehož “[d]alší funkcí […] je, aby působilo preventivně, tj.
k předcházení a zamezování trestné činnosti - funkce preventivní. Rozlišujeme tzv.
individuální prevenci zaměřenou ke konkrétnímu pachateli a tzv. generální prevenci
zaměřenou na ostatní (potenciální) pachatele trestných činů.”36
Dodržování norem trestního práva je realizováno úkony policejních orgánů,
soustavou státních zastupitelství a soudů, které dohlížejí na zákonnost postupu dříve
jmenovaných. Robustnost a síla těchto orgánů státu je rozhodující pro jejich schopnost
účinně řešit případy porušení pravidel a jejich schopnost účinně řešit případy porušení
má vliv na to, jak jsou vnímány veřejností. Vykazují-li tak orgány činné v trestním
řízení dlouhodobě vysokou efektivitu při rozplétání a řešení jednotlivých kauz, vytvářejí
tím také atmosféru vymahatelnosti práva. Jsou-li naopak dlouhodobě neefektivní,
vznikne ve společnosti pocit, že je možné pravidla porušovat aniž by za to následovala
odpovídající sankce, což může mít za následek zvýšení počtu případů porušení norem.
V jiných oblastech se potom státní moc projevuje činností úřadů a jejich
pracovníků, orgánů státu nebo státem zřizovaných organizací. I zde platí, že míra
respektu k jejich činnosti odpovídá efektivitě práce příslušných organizací státu.

1.2.4 Vztah rozpočtu ke složkám státnosti
Z předcházejících podkapitol, ve kterých kromě všeobecné teorie jednotlivých
složek státnosti poukazuji i na některé aspekty toho, jak se promítají v ústavní praxi
34
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České republiky a Spolkové republiky Německo, vyplývá, že odpovědnost za ně nesou
všechny složky státní moci, těžiště jejich realizace ovšem leží v rukách moci výkonné.
Česká republika i Spolková republika Německo jsou zastupitelské parlamentní
demokracie, ve kterých lid vykonává svou moc prostřednictvím orgánů moci
zákonodárné, výkonné a soudní a demokratická legitimita je odvozována od
Parlamentu.37
Ústava České republiky stanovuje v čl. 42, že: „(1) Návrh zákona o státním
rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda. (2) Tyto návrhy projednává
na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna.” V České republice se
tedy projednávání zákona o státním rozpočtu účastní pouze Poslanecká sněmovna jako
komora, které je vláda odpovědna za výkon své činnosti38. Proces schvalování rozpočtu
tedy představuje velmi silný nástroj Poslanecké sněmovny vůči vládě39. Takové
nastavení vztahů a vzájemných práv a povinností vychází z klasické teorie dělby moci40
a z hlediska českého ústavního pořádku je proto logické, že rozpočet jako nástroj
provádění politiky vlády podléhal ingerencím pouze té komory Parlamentu, která přímo
může ovlivnit vládu v její činnosti.
Zároveň § 2 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech stanoví, že
„Vláda může financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze prostřednictvím
státního rozpočtu a Národního fondu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.” V tomto
ustanovení jsou obsaženy dvě klíčové informace, které navazuji na výše řečené. Zaprvé,
zákon zde deklaruje, že právě vládě přísluší zajišťovat funkce státu. Zadruhé, prostředky
na zajišťování funkcí státu pocházejí ze státního rozpočtu nebo Národního fondu a
vyjma zvláštní zákonné úpravy nemá vláda k dispozici jiné zdroje.
Základní zákon Spolkové republiky Německo v článku 110 stanoví, že „Všechny
spolkové příjmy a výdaje budou zahrnuty v rozpočtu.“ Spolkový zákon o rozpočtovém
řádu (Bundeshaushaltsordnung) v § 28 a násl. stanovuje, že návrh zákona o státním
rozpočtu se schvaluje zároveň v návrhem rozpočtu na příslušné období a že tento návrh
předkládá Parlamentu Spolková vláda. Oproti procedurálnímu postupu v České
republice je návrh zákona o spolkovém rozpočtu předkládán zároveň Spolkovému
37
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sněmu i Spolkové radě. Odlišnost procedury vyplývá z federativního charakteru SRN,
ve které je rozpočtová pravomoc rozdělena mezi zákonodárné sbory zemí a federace a
není výjimkou, že spory o pravomoc v určitých oblastech jsou řešeny také u Spolkového
ústavního soudu.
Spolkový zákon o rozpočtovém řádu dále v § 2 stanoví, že „rozpočet má stanovit a
uspokojit finanční potřeby, u kterých lze předpokládat, že jich bude potřeba k naplnění
úkolů Federace během příslušného období.“ a v § 3 upřesňuje, že „rozpočet opravňuje
výkonnou moc k výdajům a přejímáním závazků.“ Podobné jako formulace
rozpočtových pravidel v České republice tak Spolkový zákon o rozpočtovém řádu
svěřuje naplňování úkolů Federace tak, jak jsou vymezeny Základním zákonem a
zákony Spolkové vládě a dává jí pro plnění těchto úkolů rámec stanovení státním
rozpočtem.
Obě ústavy tak obsahují shodné principy v otázkách nakládání s financemi státu, a
to jak z hlediska procedurálního postupu při rozhodování o nich tak i v otázkách
specifikace rozdělení povinností mezi zákonodárnou a výkonnou moc. Co je ale
nejvýznamnější, rozpočet je identifikován jako ústřední mechanismus a základní zákon
pro fungování státu41, jehož prostřednictvím dochází v jednom bodě k realizaci funkcí
státu i rozhodovací pravomoci lidu prostřednictvím volených zástupců42.

1.2.5 Shrnutí
Jan Wintr poeticky definuje podstatu státu následujícím způsobem: „Smyslem státu
je stát – stát má stát neochvějně, stát a chránit pokoj a bezpečnost lidu i lidí, stát a
přetrvávat, stát a spravovat svěřený díl zemského povrchu, [...].“43 Tato část definice
vychází z historické role státu a jeho postavení do poloviny 19. století. Stát zde
vystupuje jako osamocený suverén, jehož hlavním zájmem je především on sám.
V kontextu rozpočtových pravomocí jde o stát jehož výdaje směřují k zachování sebe
sama a svého panství. Od poloviny 19. století se ovšem v rámci států prosazují další
zájmy a státy se začínají obracet i ke svému prostředí, jak dokladuje pokračování
40
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definice: „jakož i stát po boku jiných států, v míru, vzájemné spolupráci a společné
odpovědnosti za osud lidstva i planety.“44 Státu začínáme přisuzovat další atributy, jako
právní, liberální, demokratický, sociální, které s sebou nesou množství důsledků
z hlediska uspořádání vnitřních i vnějších poměrů státu.
Doposud jsem pracoval s pojmem rozpočtová pravomoc v rovině formální, čímž
rozumím zakotvený systémem pravidel, zpravidla na ústavní a zákonné úrovni, který
upravuje pravidla a postupy při nakládání s financemi státu. Tato složka je nepochybně
důležitá zejména v právním státě, kde vázanost státu zákony umožňuje v plné míře
vyvažování mezi jednotlivými složkami státní moci, jejich vzájemnou kontrolu a
omezování. V případě rozpočtové pravomoci to znamená, že do vztahu zákonodárné
moci, která formuluje vůli lidu a rozhoduje, a výkonné moci, která uvádí rozhodnutí
zákonodárné moci v život každodenní činností, může vstoupit přezkumná moc soudní a
upravit poměry odlišně, mnohdy k velikému překvapení jiných složek moci.
K úvahám o rozpočtové pravomoci patří ovšem také rovina materiální, otázka
rozpočtové autonomie, která odpovídá na otázku kdo činí rozhodnutí, kde je těžiště
rozhodovací moci, jaká je míra nezávislosti toho, kdo rozhoduje, a konečně kdo nebo co
tuto nezávislost omezuje, jak a v jaké míře. Jak se pokusím ukázat dále, posuzování
autonomie, respektive její míry, vychází do značné míry z formálních struktur a toho,
jak jsou nastavena pravidla. Je ovšem potřeba brát v potaz mnohem širší rámec pravidel,
než je běžně zvykem a to i přesto, že jejich dopady nemusí být vždy na první pohled
zřetelné. Ostatně zákonodárný proces předpokládá, že při předkládání zákonů bude
součástí návrhu také posouzení rozpočtových dopadů souvisejících s přijetím dané
úpravy a analýzou dostupnosti zdrojů buď již v rozpočtu existujících nebo takových,
které budou dodatečně získány. Kromě formální roviny je ale nutné mít na paměti i jiné
faktory, které do autonomie zasahují, ať již se jedná o otázky ekonomické, politické
nebo sociologické.
V kontextu této práce rozumím plnou rozpočtovou autonomií situaci, kdy stát
rozhoduje o svých financích nezávisle na vnějších vlivech a mezinárodní situaci ale také
bez vnitřních restrikcí, které by jej v dispozici s majetkem státu omezovaly. Plná
rozpočtová autonomie je ovšem v dnešním propojeném světě nemyslitelná a byla by
možná pouze v izolovaných společenstvích, která nevědí o existenci jiných společenství
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ale ani s nimi nejsou v žádném kontaktu. Konstrukce plné rozpočtové autonomie
poslouží nicméně jako měřítko, ke kterému se budou jednotlivá omezení vztahovat.

1.3 Vnitřní omezení rozpočtové autonomie
První rovinou omezení rozpočtové autonomie představují vnitřní omezení. Jedná se o
rovinu autonomos, což znamená „řídící se vlastními zákony,“45 a je to systém omezení,
které na sebe vztahuje každý stát a to především z jednoho důvodu – aby uchoval svou
existenci. Omezení, která vyplývají z této roviny totiž bezprostředně souvisí s tím, co
činí stát státem a jaká je jeho úloha ve vztahu ke společenství obyvatel, které jej tvoří.

1.3.1 Ústavní rámec, zákony a základní funkce státu
Charakter státu je ukotven v ústavním pořádku země a z něj vyplývá celkový
rámec toho, co se stát zavazuje zajišťovat. Vycházím zde z koncepce Jean-Jacques
Rousseaua, kde ústava je společenskou smlouvou, jejímž prostřednictvím lid mění část
svobody za garanci a ochranu vymezených práv. Touto dohodou je státu uložen soubor
povinností a úkolů, které je povinen dodržovat a služeb svým obyvatelům, které
poskytuje. Dohoda je pro stát závazná a představuje základní omezení dispozice s
majetkem.
Omezení v tomto smyslu mohou být v ústavě stanoveny explicitně tím, že na sebe
stát výslovně převezme určitou povinnost. Příkladem explicitního pokynu je například
čl. 80 Ústavy ČR: “(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení;
vykonává I další úkoly, stanoví-li tak zákon. (2) Postavení a působnost státního
zastupitelství stanoví zákon.” Státní zastupitelství je zakotveno na ústavní úrovni jako
orgán jehož prostřednictvím je ve smyslu přechozího výkladu zajišťována poslušnost
obyvatel, byť je jenom jedním z článků donucovacího aspektu státní moci.46 Povinnosti
vztahující se k rozpočtu mohou být obsaženy v ústavním pořádku také implicitně tím, že
se hlásí k určitým ideovým východiskům a pokyn zákonodárci, aby určité aspekty
upravil a rozvedl například zákonem nemusí být výslovně uveden, jak je například
uvedeno v čl. 6 Základního zákona: “(1) Manželství a rodina budou požívat zvláštní
ochrany.”
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Demokratický stát tak zajisté ponese náklady související se zajištěním voleb,
odměn pro zastupitele a členy státních orgánů. Právní stát bude zatížen výdaji na
zajištění chodu samotného státu, tedy administrativu, zajišťování bezpečnosti a
vynucování práva a další. Sociální stát je garantem toho, že o své obyvatele ve
specifických životních situacích bude pečovat ve zvláštním režimu.47
Tyto výdaje označujeme jako mandatorní, “[j]de o ty výdajové položky, které je
stát povinen zajišťovat dle zákona a vláda samotná nemůže jejich výši nijak ovlivnit.
Jsou to především sociální transfery, mezi něž patří výplaty penzí, tzn. dávky
důchodového pojištění, nemocenské dávky a státní sociální podpora. Mimo sociálních
transferů se dále jedná o platby státu do všeobecného zdravotního pojištění, výdaje na
dluhovou službu, výplatu státních příspěvků ke stavebnímu spoření, penzijnímu
připojištění atd.”48
Vedle mandatorních výdajů je státní rozpočet zatížen také quasi-mandatorními
výdaji49, které tvoří mzdy zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových
organizací, platy duchovních, rozpočtová kapitola ministerstva obrany, investiční
pobídky nebo výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti.50
Mandatorní a quasi-mandatorní výdaje činí cca 80 % (60 % připadá na mandatorní
a 20 % na quasi-mandatorní) státního rozpočtu České republiky51 a až 90 % (65 %
připadá na mandatorní a 25 % na quasi-mandatorní) federálního rozpočtu Spolkové
republiky Německo52, byť zde je potřeba mít na paměti, že spolkové země mají
poměrně rozsáhlou pravomoc v tvorbě vlastních rozpočtů.
Zdroje, které nejsou vázány ve výše uvedených kategoriích představují investiční
prostředky, které stát může použít na rozvoj infrastruktury, investice nebo na snižování
státního dluhu a jsou tedy tím, o čem může autonomně rozhodnout. Zákonodárce může
přistoupit k zásahu do mandatorních nebo quasi-mandatorních výdajů, ale projekty
směřující ke snižování těchto výdajů jsou zpravidla dlouhodobé a jejich efekt se projeví
až s odstupem času. Navíc v mnoha ohledech může narazit na to, že změnou některých
47
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zákonů zasáhne do povinností, které mu ukládá ústavní pořádek a narazí tak na další
omezení rozpočtové autonomie, kterou je rozhodování ústavních soudů.

1.3.2 Rozhodnutí ústavních soudů
Ústavní soud vstupuje do rozpočtových otázek svou rozhodovací činností jako
negativní zákonodárce a zpravidla to jsou právě otázky související s financemi, kterým
je ze strany veřejnosti věnována veliká pozornost. Dochází zde ke střetu protichůdných
principů zejména z hlediska dělby moci mezi zákonodárnou a soudní. Ústavní soudy
jsou strážci Ústavy, a tato jejich úloha se realizuje rozhodováním v individuálních
kauzách, které ovšem mají, dochází-li k zásahu do zákona, všeobecnou závaznost. Z
hlediska Ústavy České republiky je Ústavní soud zakotven jako specializovaný soudní
orgán ochrany ústavnosti, kterému přísluší “následná, abstraktní I konkrétní kontrola
ústavnosti norem, incidentní kontrola ústavnosti a preventivní kontrola ústavnosti
mezinárodních smluv.”53 Základní zákon z hlediska ochrany ústavnosti přiznává v čl. 93
pravomoc rozhodovat “[…] v případu neshody nebo pochybností souvisejících s
formálním nebo materiálním souladem spolkových zákonů nebo zemských zákonů se
Základním zákonem nebo soulad zemského zákona se spolkovým zákonem, o nařízeních
Spolkové vlády nebo zemské vlády, […].”
Za pozornost stojí v tomto ohledu rozhodnutí z českého prostředí nález Ústavního
soudu Pl. ÚS 31/13 týkající se slevy pro pracující důchodce, který u Ústavního soudu
napadla skupina senátorů. Ústavní soud zde posuzoval situaci, kdy změnou zákona č.
586/1992 Sb. o daních z příjmu došlo k omezení slevy na poplatníka, který zároveň
pobírá starobní důchod: “; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího
období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního
povinného pojištění stejného druhu.” Soud posuzoval tzv. “rdousící dopad” na majetek
navrhovatele, neakcesorickou nerovnost a akcesorickou nerovnost. V závěru soud
shledal neústavnost příslušného základě nesplnění podmínek neakcesorické a
akcesorické rovnosti, nicméně zajímavější je rovina posuzování rdousícího dopadu, kde
soud “[p]ředně neshledal, že by napadená úprava měla vůči poplatníkům daně z příjmů
fyzických osob, kteří jsou zároveň poživateli starobního důchodu, rdousící neboli
konfiskační dopad ve vztahu k jejich majetku. Zdanění jejich příjmů sazbou 15 %, byť
počítanou z tzv. superhrubé mzdy, zcela zjevně nezasahuje do jejich ekonomické aktivity
53
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způsobem, v jehož důsledku by pozbyla své základní opodstatnění. […] Předmětná
námitka proto neodůvodňuje závěr o nesouladu napadeného ustanovení s ústavně
zaručeným právem vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny.”
Praktický dopad pro státní rozpočet v tomto konkrétním případě nebyl nijak
významný, nicméně lze předpokládat, že úvahy Ústavního soudu v obdobných věcech v
budoucnu budou vycházet z předcházejících činěny v souladu s předcházející
judikaturou a ostatně i předmětné rozhodnutí se opírá o předchozí rozhodovací činnost
Ústavního soudu.
Za důležité považuji vyzdvihnout dva aspekty rozhodnutí. Zaprvé, Ústavní soud
zde materiálně uvažoval nad mírou zásahu do majetku z pohledu dopadů do
ekonomických aktivit jednotlivce. Ponechal ale v tomto případě bez hlubšího rozboru
kontext a rozsah toho, co by mohlo být považováno za rdousící efekt zásahu do
vlastnického práva jednotlivce což lze považovat za projev seberestrikce. Zadruhé,
poukázal význam že dodržení formálních a procedurálních pravidel a na podmínku
dodržení rovnosti při stanovování daňové zátěže, které nelze považovat za omezení
zákonodárce v rozpočtové autonomii Ústavním soudem ale přímo Ústavou ČR a
Listinou základních práv a svobod.54
Spolkový ústavní soud ve svém rozhodnutí z 9. února 201055 posuzoval soulad
ustanovení zákona o dávkách pro žadatele o azyl (Asylbewerberleistungsgesetz) s Čl. 1
odst. 1 a Čl. 20 odst. 1 Základního zákona kde podstatou sporu byla stížnost několika
navrhovatelů v různých sporech na výši přiznávaných dávek. Spolkový ústavní soud se
tímto případem zabýval na podnět Zemského sociálního soudu Severní PorýníVestfálsko a při posuzování dospěl k následujícímu závěru ve vztahu k Základnímu
zákonu: “1. Základní právo na záruku životního minima které je v souladu s lidskou
důstojností dle Čl. 1.1 ZZ ve spojení s principem sociálního státu obsaženém v Čl. 20.1
ZZ zajišťují, aby každá osoba, která potřebuje pomoc, obdržela materiální předpoklady,
které jsou nezbytné pro její fyzickou existenci a pro alespoň základní účast na
společenském, kulturním a politickém životě.” Spolkový ústavní soud jde v tomto
rozhodnutí za hranici přímého zásahu, neboť kromě zrušení části zákona (a s tím
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související zvýšené zátěže pro státní rozpočet) dovozuje, co přesně je obsahem
životního minima, které je souladné s požadavkem respektu k lidské důstojnosti.
Rozvádí tuto úvahu ovšem ještě dále, když říká, že “Jako garantované právo, toto
základní právo podle Čl. 1.1 ZZ na sebe bere autonomní význam, ve spojení s Čl. 20.1
nad rámec práva uvedeného v Čl. 1.1 které ukládá respekt k důstojnosti jednotlivce,
které má absolutní účinky.” Nastala tak situace, kdy Spolkový ústavní soud dovodil
závazné pravidlo, které zároveň není přímo obsaženo v Základním zákoně, ale postavil
jej jemu na roveň ve smyslu výkladu v kapitole 1.3.1. Diskusi nad přípustností zásahů
do rozpočtové autonomie parlamentu ze strany ústavních soudů se budu podrobněji
věnovat v kapitole 1.5.

1.3.3 Mimoprávní omezení rozpočtové autonomie
Právo reflektuje každodenní realitu zpravidla se značnou prodlevou způsobenou
nároky na dodržení procedurálních postupů a pravidel vyplývajících z ústavy nebo
ústavního pořádku. Za nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje způsob nakládání
s prostředky státu lze považovat rozložení sil v parlamentu, od čeho je odvozeno také
postavení vlády a vládní politika. Politická situace se projevuje ve dvou rovinách.
V první řadě můžeme uvažovat o síle vládní strany nebo koalice, která je určující
pro schopnost vlády prosazovat v parlamentu zákony a realizovat vládní politiku a
programové prohlášení. Je-li vláda slabá a parlamentní většina nestabilní56, bude taková
situace představovat významné omezení parlamentu rozhodovat v jakýchkoliv věcech,
které by mohly ovlivnit státní rozpočet a to včetně schopnosti takového parlamentu
přijmout samotný zákon o státním rozpočtu. Dále můžeme uvažovat o tom, jaký je
politický program vládnoucí strany nebo vládnoucích stran a s tím související politická
odpovědnost vůči voličům, jaký kompromis byl přijat při sestavování koaliční smlouvy
a programového prohlášení a jiné aspekty politických dohod mezi stranami. Zmiňovaná
omezení jsou ovšem vnitřně vlastní demokratickému systému a obecně je nelze
považovat za problematická bez dalšího.
Může ovšem nastat situace, kdy zákonodárce přijme takové rozhodnutí, jehož
rozpočtové dopady dalece přesahují funkční období parlamentu a potom je nejenom
přijatelné a nesporně i žádoucí, aby takové rozhodnutí bylo podrobeno hlubšímu
přezkumu a diskusi. Zde je potřeba také vnímat rozdíl mezi ústavodárcem jako tvůrcem
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nadčasových norem nepodléhajících tak intenzivně výkyvům společenských nálad a
běžným zákonodárcem, který je svázán s časovým obdobím svého mandátu.
Kromě politické situace se do stavu rozpočtu promítne také ekonomická kondice
státu a jeho státních příslušníků, čímž rozumíme jak obyvatelstvo tak právnické osoby
v daném státě usazené,57 a také jejich sociální situace. Klesající ekonomika zpravidla
způsobí zmenšení trhu práce a zvýšení počtu nezaměstnaných. Tím státnímu rozpočtu
narostou výdaje a poklesnou příjmy z výběru přímých i nepřímých daní, neboť kromě
absence vlastní produktivní činnosti dojde s poklesem příjmu v domácnosti také ke
snížení spotřeby.
Poslední významnou kategorií mimoprávních jsou faktické zásahy dalších
subjektů. Budou sem patřit rozhodnutí České národní banky o korekci úrokových sazeb
nebo intervenci na devizovém trhu. Zahrnout sem lze ale také situace, kdy by stát musel
poskytnout jednorázovou nebo dlouhodobou finanční podporu státem vlastněné nebo
spoluvlastněné obchodní korporaci, která by se ocitla v ekonomické tísni a která je
zároveň strategicky významná pro zajištěné některé z veřejných funkcí, například ČEZ
nebo VZP. Nemusí se ale jednat o společnosti s majetkovou účastí státu. Vzhledem
k tomu, že státy v Evropské unii garantují vklady v soukromých bankách až do výše
100.000 EUR, může aktivace tohoto dluhu zasáhnout státní rozpočet velmi významně.

1.3.4 Příjmy státního rozpočtu
Při úvahách o omezeních, která zatěžují rozpočet, jsem dlouhou dobu uvažoval
především o výdajích státního rozpočtu. Jelikož práce je zaměřená na evropský kontext
a především na aspekty vnějších zásahů, větší prostor věnuji rozboru nákladové části a
volnosti v dispozici s prostředky již získanými. V definici rozpočtové autonomie58 jsem
ovšem jako jednu ze složek identifikoval právo rozhodovat o daních, poplatcích a jiných
příjmech a nelze opominout, že i tato složka podléhá určitým omezením.
Financování státních výdajů by mělo být kryto z co pokud možno největší části
řádnými příjmy a to tak, že řádné výdaje by měly vždy být kryty řádnými státními
příjmy59. Situace, kdy jsou řádné výdaje kryty mimořádnými příjmy značí velmi
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špatnou kondici státu a jedná-li se o dlouhodobou záležitost, pak indikuje hluboké
strukturální problémy státu.
Mezi nejvýznamnější příjmy státního rozpočtu jsou daně, poplatky a cla. Listina
základních práv a svobod v čl. 11 odst. 5 stanoví, že „daně a poplatky lze ukládat jen na
základě zákona.“ Toto je nejzevnější právní limitace v příjmové oblasti, bez vůle
zákonodárce zjevené v zákoně nelze uložit daň a zvýšit příjem státního rozpočtu.
Další limitace spočívají v politické a ekonomické rovině. Zaprvé je pro
jakoukoliv změnu potřeba politická shoda, bez níž není možné prosadit zákon nebo jeho
změnu v Parlamentu. Zadruhé je při úpravách daní a poplatků nebo jakýchkoliv jiných
zásahů do příjmové stránky rozpočtu, která zatíží obyvatelstvo, uvažovat o rozumné
míře daňového zatížení.60

1.3.5 Shrnutí
Vnitřní zásahy do rozpočtové autonomie představují soubor omezení, kterými
jsou svázány finance státu a které na sebe stát, zpravidla dobrovolně, převzal. Náklady
na provoz demokracie a zajištění standardu a dostupnosti tzv. veřejných statků jsou, jak
vyplývá z výše uvedeného rozboru, značné. Volná dispozice, ze které je financován
další rozvoj státu jako celku je omezena na pětinu rozpočtu. Problematika
přerozdělování není ovšem jenom skutečností ekonomickou a právní, ale do značné
míry také ideologickou.
Zákonodárce je tedy z pohledu vnitřních omezení, která již na sebe v minulosti
uvalil, plně autonomní v rozsahu jedné pětiny státního rozpočtu, na tyto má
bezprostřední vliv a ve svém konání bude svázán pouze politickým mandátem získaným
od voličů. Ponese tak riziko případného budoucího volebního neúspěchu. Kromě toho je
zde několik dalších hybatelů, kteří mohou významně zasáhnout do dispozice s touto
autonomní pětinou rozpočtu. Jsou zpravidla mimo vliv zákonodárce a ve vztahu k
takovým zásahům bude parlament vždy v reaktivní pozici.
Z hlediska dopadu na rozpočtovou autonomii můžeme výše uvedené roztřídit do
několika kategorií:
(i) omezení přímá neboli konkrétní, což jsou zásahy, která bezprostředně v
příslušném rozpočtovém roce ovlivní celkovou bilanci státního rozpočtu;
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(ii) omezení nepřímá neboli abstraktní, která nemusí nutně ovlivnit bilanci státního
rozpočtu v příslušném rozpočtovém roce, mají však významný vliv na ideová
východiska, kterými se bude řídit rozhodování o budoucích rozpočtech;
(iii) omezení smíšená, která v různém poměru a intenzitě kombinují předchozí druhy
zásahů.
Tato omezení se přitom v souladu s definicí rozpočtové autonomie mohou týkat jak
příjmové stránky, tak výdajové stránky státního rozpočtu.

1.4 Vnější omezení rozpočtové autonomie
Druhou rovinou omezení rozpočtové autonomie představují vnější omezení. Jedná
se o rovinu autonomie, což znamená „plná politická nezávislost,“ 61 a jedná se o systém
omezení, který pro stát vyplývá ze skutečnosti, že je součástí společenství států, které se
řídí pravidly mezinárodního práva. Specifické pro tento systém omezení je, že formálně
zde státy vystupují jako suverénní jednotky, které se podílí na tvorbě mezinárodního
společenství. 62
Fakticky zde ovšem mohou vznikat a mnohdy také vznikají disproporce mezi státy
zpravidla na základě rozdílné ekonomické, vojenské nebo jiné obdobné převahy a síly. I
kvůli těmto nerovnostem hovoříme dnes o tom, že teorie absolutní suverenity, nebo též
vestfálské suverenity, nahrazuje koncepce relativní suverenity, která bere v potaz
složitost vztahů mezi státy jako nikomu nepodřízenými subjekty mezinárodního práva.63

1.4.1 Mezinárodní závazky
Ústavní základy všeobecných mezinárodních závazků České republiky leží v Čl. 1
odst. 2 Ústavy, který stanoví, že “Česká republika dodržuje závazky, které pro ni
vyplývají z mezinárodního práva.” Ústava předpokládá, že Česká republika se bude
účastnit na budování mezinárodního společenství a přebírat na sebe závazky. Toto
základní ustanovení je dále rozvedeno v Čl. 10 a 49, které stanovují závaznost
mezinárodních smluv a jejich aplikační přednost před zákonem a formální postup při
schvalování takových mezinárodních smluv.
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Za nejvýznamnější z hlediska současné mezinárodní politické a bezpečnostní
situace lze považovat členství České republiky v NATO. Obsahem tohoto členství je
závazek podílet se na operacích Aliance a poskytovat pro ně personál a techniku. S
ohledem na vnitřní disproporci z hlediska podílu členů na provádějí jednotlivých
operací se v roce 2006 se tento obecný závazek zformuloval do povinnosti členských
států udržet výdaje na obranu nebo je navýšit alespoň na 2 % HDP.64 Česká republika se
této hranici přibližovala pouze v prvních letech, kdy výdaje na obranu činily 1,9 % a od
roku 2005 setrvale klesají na 1,1 % HDP dle údajů z roku 2013.65 Rozdíl ve výši 1 %
HDP tedy představuje budoucí závazek, se kterým se český stát v rámci budoucích
rozpočtu bude muset vypořádat. Kdybychom brali v potaz HDP České republiky v roce
201466, bude se jednat o 85 mld. Kč, neboli 7 % výdajů státního rozpočtu za rok 2015.
Spolková republika Německo vynakládala v roce 2013 na obranu 1,3 % HDP. Závazek
vůči NATO má povahu smíšenou, neboť představuje jako existující omezení státního
rozpočtu, tak vliv na budoucí povinnost navýšit tyto výdaje nejméně na 2 % HDP.
Kromě NATO je Česká republika členem mnoha dalších organizací, z nichž
nejvýznamnější jsou Světová banka, Světová obchodní organizace, Mezinárodní
měnový fond a OSN. Platby ostatním mezinárodním organizacím jsou evidovány
souhrnně a tvoří 0,3 % výdajů státního rozpočtu. Konkrétní omezení je v těchto
případech mnohem nižší než ve vztahu k NATO, nicméně zajištění souladu s pravidly
těchto organizací má významné nepřímé dopady na státní rozpočet.
Posledním významným institucionálním závazkem, který nemá sice povahu
klasické mezinárodní smlouvy, nicméně má konkrétní dopad na podobu státního
rozpočtu, je zahraniční dluh. Ten v současné době činí 300 mld. Kč67, zatímco domácí
dluh činí 1 363,7 mld. Kč. Výdaje na obsluhu dluhu činí 64,4 mld. Kč68, a z poměru lze
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usuzovat, že výdaje na obsluhu zahraničního dluhu činí cca 1 % státního rozpočtu v
roce 2015.

1.4.2 Členství v Evropské unii
Evropská unie jako mezinárodní organizace sui generis a zároveň jako unikátní
ekonomicko-politický integrační projekt Evropy zasáhla patrně do rozpočtové
autonomie Parlamentu České republiky i Spolkové republiky Německo nejvíce.
Vzhledem k rozsahu omezení, která vyplývají pro členské státy z příslušnosti k
Evropské unii budu odděleně posuzovat omezení na straně výdajů a omezení na straně
příjmů státního rozpočtu.
V Ústavě České republiky se původně s některými aspekty členství v EU
nepočítalo, zejména problematické bylo pojetí suverenity státu. Tento problém byl
vyřešen tzv. euronovelou Ústavy, když byly do textu zaneseny Čl. 10a a 10b. Jimi se
umožňuje přenos některých pravomocí vnitrostátních orgánů na mezinárodní organizace
a zároveň se ukládají informační povinnosti vládě. Kromě těchto změn byla stanovena
kvalifikovaná většina potřebná pro přijetí takových mezinárodních smluv a zároveň byla
Ústavnímu soudu dána pravomoc předběžně přezkoumávat soulad takových smluv s
Ústavou a ústavním pořádkem.69 Základní zákon obsahuje obdobné zmocňovací
ustanovení v Čl. 23, oproti Ústavě České republiky se ale mnohem podrobněji věnuje
oprávněním jednotlivých komor parlamentu. V Čl. 43 tak například zřizuje komisi pro
EU, která může vykonávat některé úkoly Spolkového sněmu ve vztahu k Evropské unii.

1.4.3 Výdajová omezení vyplývající z členství v EU
Nejvýznamnější přímé omezení státních rozpočtu je povinnost přispívat do
rozpočtu Evropské unie, který byl pro rok 2015 schválen s celkovým objemem
plánovaných výdajů ve výši 139,7 mld. EUR. Česká republika se na tomto rozpočtu
podílí částkou 1,33 mld. EUR (39 mld. Kč), což činí 1,08 % rozpočtu EU a 3,03 %
rozpočtu České republiky. Německo se na rozpočtu EU podílí částkou 26,69 mld. EUR,
což činí 21,73 % rozpočtu EU a 8,9 % rozpočtu Spolkové republiky Německo.70
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Volný pohyb osob a zásada nediskriminace na základě státní příslušnosti
zaručuje občanům EU stejné zacházení, což pro státy může znamenat zvýšení nákladů v
sociální a zdravotní oblasti, vzdělávání a jiných a jejich objem je dopředu téměř
nemožné identifikovat.71 Vedle těchto konkrétních omezení nelze opomíjet ani
významný dopad nepřímých a smíšených omezení, které vyplývají se společných politik
v oblasti energetiky, průmyslu, zdravotnictví, pracovního trhu a dalších.72
Přijetí společné měny, resp. splnění podmínek potřebných pro přijetí společné měny,
jsou patrně nejvýznamnějším nepřímým omezením státních rozpočtů členských zemí.
Maastrichtská kritéria zahrnují cenovou stabilitu maximálně o 1,5 % vyšší než u třech
členských zemí s nejlepším výsledkem v daném roce, schodek veřejných financí nižší
než 3 % HDP, celkové zadlužení státu nižší než 60 % HDP, udržování stabilního
kursového rozpětí měny v rozpětí +/- 15 % ERM, dlouhodobé úrokové sazby
maximálně o 2 % vyšší než u třech členských zemí s nejnižší inflací.73 Zajištění plnění
části kritérií je úkolem národní banky, zejména otázka cenové a kursové stability.
Dlouhodobé úrokové sazby vyplývají z všeobecné kondice ekonomiky a jsou
výsledkem komplexu vlivů. Deficit a celkové zadlužení je nicméně zřetelně navázáno
na rozpočtovou politiku státu a je tedy v rukách zákonodárného sboru. Maastrichtská
kritéria mají za úkol odstranit největší rozdíly mezi ekonomikami členských zemí
předtím, než přijmou jednotnou měnu.
V reakci na evropskou dluhovou krizi a následné ekonomické a finanční
problémy některých státech eurozóny z konce roku 2009, byla přijata opatření (EFSF,
EFSM, EMS) s cílem umožnit pokračování fungování ekonomik příslušných států bez
nutnosti přistoupit k vyhlášení státního bankrotu a zároveň nastavit mechanismus
trvalého charakteru, který bude v budoucnu pamatovat na možnost takové situace a
bude mít dostatečnou finanční kapacitu pro její řešení. Vedle mechanismu ESM
určeného jako záchranný fond byla přijata Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě
v hospodářské a měnové unii (Fiskální kompakt), která na signatářské státy uvaluje ještě
přísnější podmínky než jaké vyplývají z Maastrichtských kritérií. Konkrétně se jedná o
povinnost stanovenou Čl. 3 udržovat deficit státního rozpočtu pod 0,5 % HDP. Dle Čl.
4 se v případě, že celkový dluh státu překročí 60 % HDP, aktivuje povinnost státu
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snižovat tento deficit o 5 % z celkového dluhu každý rok. Česká republika doposud tuto
smlouvu neratifikovala a není tedy vázána těmito povinnostmi, Spolková republika
Německo ovšem v průběhu roku 2012 provedla ratifikační proces a od 1. ledna 2013 je
povinna se pravidly vymezenými Fiskálním kompaktem řídit.
Strukturální fondy a kohezní fond jsou zvláštní kategorií omezení. Jsou příjmem
státu, nikoliv ovšem státního rozpočtu, neboť s nimi nelze nakládat podle autonomní
vůle zákonodárce. Jejich využití je vázáno na předem stanovený účel a řídí se
specifickými pravidly pro rozhodování o využití, postupu výběru dodavatelů a způsobu
vyúčtování. Důvod, proč je zde uvádím je ten, že využití prostředků z těchto fondů je
zpravidla vázáno na kofinancování, které jako náklad rozpočtu vystupují a jejich využití
je vázáno na čerpání prostředků ze zmiňovaných fondů.

1.4.4 Příjmová omezení vyplývající z členství v EU
Hlavním příjmovým omezením vyplývajícím z členství v EU je postupující daňová
harmonizace, která souvisí s budováním vnitřního trhu a zasahuje do jedné z hlavních
složek rozpočtové autonomie, práva rozhodovat o daních poplatcích a jiných příjmech
státního rozpočtu, viz kapitolu 1.1.4. Vedle harmonizace nepřímých daní je otázkou
budoucího vývoje, zda budou zavedeny přímé unijní daně dle čl. 311 Smlouvy o
fungování EU nad rámec v současné době existující daně z příjmu zaměstnanců EU.74
Vedle daní spočívá další příjmové omezení v možnosti státu stanovovat cla a
množstevní omezení pro dovoz a vývoz zboží. V rámci EU nejsou cla, kvóty nebo jim
na roveň postavená omezení a veškerý dovoz ze třetích států je řízen společným celním
tarifem.75

1.4.5 Jiná omezení rozpočtové autonomie
Jiná omezení rozpočtové autonomie vyplývající z mezinárodních závazků státu se
do značné míry bude překrývat s tím, jak jsem je již dříve vymezil v kapitole 1.3.3.
Ostatně množství již zmiňovaných faktorů se v dnešním propojeném světě přenáší z
jednoho státu na druhý, jak velmi dobře ukázalo období let 2009 – 2012 a finanční a
ekonomická krize, která se postupně rozšířila z USA přes západní Evropu až do
východní Evropy.
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V Evropské unii roli národních centrálních bank nahrazuje Evropská centrální
banka (ECB), která má pečovat o cenovou a měnovou stabilitu. Dne 9. března 2015
spustila rozsáhlý program kvantitativního uvolňování. Jeho vliv na ekonomiku eurozóny
a rozpočty jednotlivých členských států se projeví teprve s odstupem, lze-li ovšem
usuzovat ze zkušenosti Federální banky USA, ekonomický dopad bude významný. Již
v roce 2012 oznámila ECB, že spustí rozsáhlý program odkupu státních dluhopisů zemí
eurozóny (tzv. outright monetary transactions – OTM) za splnění podmínky, že se
zapojí do jednoho z mechanismů na stabilizaci ekonomiky eurozóny (tj. EFSF nebo
ESM) a tento krok byl napaden u Spolkového ústavního soudu. V současné době je
případ posuzován Soudním dvorem na základě předběžné otázky položené Spolkovým
ústavním soudem76 což je samo o sobě mimořádně zajímavý krok, nicméně v této práci
není prostor pro jeho hlubší rozbor. Je sice nepravděpodobné, že by kvantitativní
uvolňování bylo napadeno na základě stejných důvodů, zcela vyloučit to ovšem nelze.
V mezinárodní rovině může dojít ještě ke zvláštním situacím, které neodpovídají
doposud zmiňovaným omezením. V jedné se v současné době nachází Řecko, totiž že
skupina institucionálních investorů podmiňuje další financování státního dluhu
splněním sady podmínek souvisejících se strukturální reformou celých sektorů
ekonomiky, privatizací státního majetku a dalších podmínek.77 Podobně mimořádnou
situaci řeší Argentina, jejíž dluhopisy se řídí jurisdikcí práva USA. Soudce amerického
soudu rozhodl, že není možné splatit úrok stávajícím majitelům dluhopisů dokud
nebudou splaceny úroky majitelů dluhopisů, kteří po státním bankrotu v 2002
nepřistoupili na restrukturalizaci dluhu a trvali na úhradě svých pohledávek v plné
výši.78

Parlamenty
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mohou
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instrukce

zahraničních institucí, faktická a ekonomická realita jim upírá pravou svobodu, nebo
chceme-li, autonomii, rozhodnutí. Argentina dokonce přijala legislativu, která by
umožnila restrukturalizovat dluh v argentinské jurisdikci, ale americký soudce
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zablokoval dispozice s prostředky na účtech uložených v amerických bankách.79 Proti
tomu již neměl argentinský parlament jak zasáhnout.
Tyto dva příklady zde uvádím pro ilustraci některých excesivních vnějších zásahů
do rozhodovací pravomoci zákonodárných sborů pro dokreslení složitých vztahů, které
v těchto otázkách na mezinárodní scéně panují.

1.4.6 Shrnutí
Vnější zásahy do rozpočtové autonomie představují soubor omezení, kterými jsou
svázány finance státu vyplývající z vnějších vztahů a místa státu v mezinárodním
společenství. Jak je patrné z dat analyzovaných v rámci výše uvedených kapitol, může
se jednat o značné částky, které mohou zatížit státní pokladnu na mnoho let dopředu,
nebo ji svázat velice rigidními pravidly znemožňujícími smysluplné rozvojové aktivity
vlády. Specifikum těchto omezení je, že zejména v případě mezinárodních organizací,
na které státy přenesly část své suverenity, dochází k rozhodování o zatěžování státních
rozpočtů i bez přímého rozhodování zákonodárce, což je částí laické i odborné
veřejnosti vnímáno velmi kriticky.
Zejména v Evropské unii je často skloňován pojem demokratického deficitu, který
zbavuje národní parlamenty možnosti efektivně rozhodovat o záležitostech státu.
Posilování tohoto principu jde proti logice současné podoby integrace a implikuje zcela
jinou podobu integrace, než jaká je v současnosti uplatňována v Evropské unii. Ta je
stále spíše svazkem států než federálním státem a předpokládá se, že státy tvořící tento
svazek si své věci spravují sami.80
Existuje zde také značný rozpor mezi formální pravomocí parlamentů
neuposlechnout pravidla nastíněná v předcházejících kapitolách, případně opustit
společenství, které tyto pravidla vytváří a materiální možností tak učinit v kontextu
hospodářské a vojenské síly státu, který by mohl obstát bez podpory mezinárodního
společenství. Podřízení se těmto pravidlům tak do značné míry reflektuje koncepci
společenské smlouvy dle Rousseaua, kde se občané vzdávají části svých svobod
výměnu za zajištění bezpečnosti a jiných výhod. Mezinárodní organizace jako je
Evropská unie nebo NATO fungují na totožném principu.
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1.5 Průběžné závěry
Cílem této kapitoly bylo uvést do kontextu pojem rozpočtové autonomie a ukázat
jeho rozsah, omezení i proměnu v čase. Je zřejmé, že se jedná o pojem, jehož obsah je
dynamický a podléhá interpretaci v daném čase a místě. Nejedná se o nic
nestandardního u neurčitého pojmu, který navíc nelze interpretovat čistě právněformalisticky, ale je potřeba při jeho čtení uvažovat širší ekonomický a politický
kontext a to vždy vztažený ke konkrétnímu období.
Zajímavé je, že kdybych slova rozpočtová autonomie nahradil slovem suverenita,
bude na většině míst této části dávat takové nahrazení smysl. Je tomu tak proto, že oba
pojmy spolu velmi úzce souvisejí a to jak z hlediska neurčitosti, tak do značné míry z
hlediska obsahu. Dalo by se říci, že rozpočtová autonomie je pojmovou součástí
suverenity, ale to není zcela přesné vyjádření. Zároveň se ani nejedná o kategorii
postavenou suverenitě na roveň. A konečně platí, že vztah obou pojmů je podmíněn již
zmiňovanými prvky času a místa, je proměnlivý. Rozpočtovou autonomii vnímám jako
nástroj, jehož prostřednictvím je suverenita realizována.
Pro to, abych se dostal k definici rozpočtové autonomie jsem nejprve vymezil
obsah rozpočtové pravomoci, který má dvě složky. Jedná se o právo rozhodovat o
příjmech a právo rozhodovat o výdajích státu. Dále jsem dovodil, že neexistují-li žádné
vlivy, které by do této pravomoci zákonodárce zasahovaly, bude disponovat plnou
rozpočtovou autonomií. Plná rozpočtová autonomie je ovšem, podobně jako plná
suverenita, čistě teoretický konstrukt.81
Zaměřil jsem se tedy na míru omezení rozpočtové autonomie a identifikoval jsem
nezávažnější vnitřní a vnější vlivy, které zasahují do rozpočtové autonomie
zákonodárce. Nejpodstatnějším závěrem této kapitoly je, že vlivy na rozpočtovou
autonomii lze nejenom rozdělit podle teoretického rámce, který jsem zde nastínil na
přímá (konkrétní), nepřímá (abstraktní) a smíšená omezení, ale také je možné je do
značné míry spočítat, měřit a porovnávat. Vrátím-li se k úvaze vyslovené dříve o vztahu
rozpočtové autonomie a suverenity, lze rozpočtovou autonomii považovat za měřitelnou
složku suverenity. Ve vztahu k judikatuře Spolkového ústavního soudu, kterou budu
podrobněji rozebírat ve třetí části bude tento moment klíčový pro interpretaci závěrů
Spolkového ústavního soudu.
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2. Národní identita
V uplynulých několika letech se pojem „národní identita“ stal předmětem
rozsáhlých diskusí v akademické a politické sféře i mezi příslušníky evropských
institucí. O ustanovení čl. 4(2) SEU, které zakotvuje povinnost EU respektovat národní
identitu členských států, se hovoří jako o korektivu přednosti unijního práva82, které
bylo Soudním Dvorem vysloveno v rozhodnutích Van Gend & Loos a Costa v ENEL a
dalších rozhodnutích a následně promítnuto do Prohlášení připojených k závěrčnému
aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu.
Pro uchopení pojmu „národní identity“ je potřeba nejprve si ujasnit ústavní koncepci
Evropské unie. Evropská unie je v svébytným hodnotovým, společensko-právním a
institucionálním systémem.83 Stojí na hodnotách svobody, demokracie, lidských práv,
právního státu a solidarity84 a je společenstvím států, kterým jsou tyto hodnoty vlastní.
Zároveň je uspořádána na pluralitním systému, kde státy jsou pány Smluv a
připojením ke nim daly jasně najevo svou vůli účastnit se evropského projektu.85
Primární právo pak představuje ekvivalent ústavy a její úvodní články v sobě obsahují
principy, na kterých společenství, které si tuto ústavo dalo, stojí.86 Pojem národní
identity se neobjevil poprvé v Lisabonské smlouvě, primární právo s ním operuje již od
90. let a souvisí především s tím, jakým způsobem byla redefinována podstata
Evropských Společenství a vytvořen rámec pro pokračující integraci i na politické
úrovni.
Soudy, které jsou povolány se k této otázce vyjadřovat, se jí prozatím snaží vyhýbat,
protože hrozí rozsáhlé kompetenční spory mezi Soudním dvorem EU a národními
ústavními soudy o to, kdo má poslední slovo ve výkladu tohoto pojmu. V extrémním
případě by mohlo důsledkem takových sporů dojít k narušení integračního procesu a to
nikoliv na právním základě, ale vlivem společenských a politických konsekvencí, které
s sebou takové rozhodování neodmyslitelně nese. Je ale také možné, že zatím nebyla
předložena k rozhodnutí otázka, která by s sebou nesla prvky národní identity členského
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státu natolik významné, že nebylo možné případ rozhodnout podle jiných ustanovení
Smluv a ponechává argumentaci čl. 4(2) jako prostředek ultima ratio.
V této kapitole sleduji původ národní identity ve smlouvách a na základě
dostupných zdrojů hledám důvody pro zařazení tohoto pojmu do Smluv a posléze
provádím výklad tohoto pojmu. Dále se zaměřuji na relevantní judikaturu, která nabízí
vodítka pro přiblížení obsahu současného pojetí národní identity ve Smlouvách.
Po dostatečném vymezení pojmu se ve shrnutí této části vypořádávám s otázkou,
v jakém rozsahu je její podstata závislá na rozpočtové autonomii parlamentu a zda
rozpočtovou autonomii lze považovat za její součást ve smyslu SEU.
I vzhledem ke specifickému vývoji postavení pojmu národní identity ve Smlouvách
se oproti běžnému postupu při výkladu nejprve zaměřuji na historický a teleologický
výklad a teprve posléze pokračuji jazykovým a systematickým výkladem a zakončuji
souhrnem pohledů soudních orgánů, které se ve věci vyjadřovaly.

2.1 Historický a teleologický výklad
2.1.1 Počátky pojmu národní identity ve Smlouvách
Maastrichtská smlouva poprvé zmiňuje pojem národní identity v článku F(1), který
říká: „Unie bude respektovat národní identity členských států, jejichž systém vlády je
založen na demokratických principech.“ 87
Amsterodamská smlouva znění tohoto článku upravila ve prospěch přesnějšího
vymezení pojetí demokratických principů, které sice nemělo právní závaznost, ale mělo
významnou symbolickou a interpretační hodnotu. Po změně tedy čl. F(1) zněl
následovně: „Unie je založena na principech svobody, demokracie, respektu k lidským
právům a základním svobodám a vládě práva, které jsou principy společné všem
členským státům.“ Čl. F(3) se výslovně týká národní identity a byl zachován ve velmi
strohé podobě: „Unie bude respektovat národní identitu svých členských států.“ 88
V obou smlouvách se jednalo o obecné deklarace, jejichž nedodržování nemohlo
být vymáháno na úrovni EU.89 V případě porušení těchto principů vytyčených
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primárním právem by tak bylo možné reagovat pouze politickým krokem ze strany
národních vlád. Nelze Samotné zařazení takového ustanovení vysílá určité signály o
proměně vnímání Evropské unie.
Ze supranacionální koncepce, která dominovala 50. a 60. létům, dochází k zařazení
státu do středu integračních snah a vnímání členského státu jako zdroje pro legitimitu
EU.90 O tento posun se zasloužily významnou měrou i ústavní soudy členských států,
když se v reakci na prohlubující integraci začaly zaobírat otázkou suverenity a rolí státu
v moderním světě.91 Soudní dvůr Evropské unie se ostatně k problému národní identity
v tomto období nikdy nevyjádřil, ani jej nepoužil ve své argumentaci.
Jeden z možných důvodů lze spatřovat proč tak neučinil je široký obsah pojmu
„národní identita,“ který byl ve znění Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy
teoreticky bezbřehý.92 Pod takový pojem by bylo možné zařadit široké spektrum
specifik jednotlivých zemí, které by měly původ v historických, kulturních nebo
politických aspektech fungování každého jednotlivého členského státu.93

2.1.2 Smlouva o Ústavě pro Evropu a závěry Evropského konventu
Smlouva o Ústavě pro Evropu, která nebyla vzhledem k výsledku referend ve
Francii a Nizozemsku přijata, pracovala s pojmem identity již v preambuli:
„Přesvědčeni o tom, že národy Evropy, které zůstávají nadále hrdé na svou identitu a
národní historii, jsou odhodlány překonat své dřívější rozpory a ve stále těsnějším
svazku vytvářet svůj společný osud.“ Pojem národní identity je posléze rozpracován
v Čl. 5(1), odkud byl v upravené podobě převzat i do Lisabonské smlouvy: „Unie ctí
národní identitu svých členských států, která spočívá v jejich základních politických a
ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy. Respektuje jejich základní
státní funkce včetně těch, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti státu, udržením
veřejného pořádku a zachováním vnitřní bezpečnosti.“
Poprvé se zde objevuje specifikace pojmu národní identity, když je dána do
kontextu s politickým a ústavním systémem členského státu a jeho vnitřní organizací.
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Do tohoto pojmu zahrnuje také otázky naplňování státních funkci a zpřesněním se
odklání od všeobecné koncepce národní identity. V určitém slova smyslu ji svazuje a
omezuje její rozsah, byť některé aspekty národní identity byly v konečném důsledku
upraveny v Lisabonské smlouvě v jiných ustanoveních.94
Jaký byl tedy důvod pro rozvedení pojmu národní identity v návrhu Smlouvy o
Ústavě pro Evropu, které následně převzala i Lisabonská smlouva? Diskuse o národní
identitě a jejím obsahu byly v rámci Evropského konventu diskusemi o vymezení
pravomocí mezi členskými státy a EU a také o zdůraznění významu států v rámci
projektu evropské integrace.95
V průběhu jednání nabírala podoba ustanovení vztahujících se k národní identitě
různých podob. Od návrhu na taxativní výčet výlučných pravomocí státu, které byly
Konventem odmítnuty96, přes příkladmý seznam prvků národní identity97 až po finální
znění.
V původním návrhu, kdy měla být otázka národní identity zařazena do čl. 9
s titulem Aplikace základních principů zněl odst. 6 následovně: „The Union shall
respect the national identities of its Member States, inherent in their fundamental
structures and essential State functions, especially their political and constitutional
structure, including the organisation of public administration at national, regional and
local level.“98 Původní návrh tak jazykově rozlišoval mezi fundamental structures a
political and constitutional structure, a je možné, že slovosled v anglické verzi SEU,
který bude předmětem rozboru dále, je pozůstatkem právě této textace.
Z řad členů Evropského konventu v průběhu diskusí opakovaně zaznívaly
požadavky na zařazení širšího výčtu prvků národní identity tak, aby byla zajištěna
dostatečná transparentnost a srozumitelnost ustanovení o národní identitě.99 Ostatně
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závěrečné doporučení V. pracovní skupiny „Komplementární kompetence“ vnímalo
problematiku národní identity ve dvou rovinách:
(i) základní struktury a funkce členských států;
(ii) základní otázky veřejných politik a společenských hodnot členských států;
a obsahovalo širší katalog prvků podřaditelných pod národní identitu, například otázky
občanství, jazyka, území a postavení církví a náboženských společností.100
K otázce národní identity se vyjádřil i Konvent Mládeže, když doporučil reflektovat
vedle národní identity také identitu regionální101, což je prvek, který nakonec nebyl do
konečného textu zapracován, nicméně není možné jej vzhledem ke společenskému
vývoji dlouhodobě ignorovat.

2.2 Jazykový výklad
2.2.1 Smlouva o Evropské unii
Smlouva o Evropské Unii ve znění Lisabonské smlouvy nepředstavuje pro pojetí
národní identity výrazný posun ve srovnání se Smlouvou o Ústavě pro Evropu. V čl.
4(2) SEU se píše, že „Unie ctí rovnost členských států před Smlouvou a jejich národní
identitu, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech včetně
místní a regionální samosprávy. Respektuje základní funkce státu, zejména ty, které
souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou
národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností
každého členského státu.“
Ve srovnání je patrné, že současná podoba čl. 4(2) navazuje na myšlenku
předchozích smluv a téměř zcela přebírá výslovný požadavek respektu k ústavnímu
systému členského státu a jeho politickému systému. Oproti definici vymezené ve
Smlouvě o Evropské Unii zde přibyla otázka národní bezpečnosti, která je formulovaná
jako výslovná exempce z působnosti EU.
Přímo z textu lze tedy identifikovat, že předmětem ochrany podle tohoto článku je
politický a ústavní systém dané země. V kontextu jednotlivých zemí to bude znamenat
respekt
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většinovému volebnímu systému, organizaci parlamentu jako jednokomorového nebo
dvoukomorového, rozložení pravomocí mezi prezidenta, vládu a parlament, případně
postavení soudní moci.
Místní a regionální samosprávou potom rozumíme federativní formu státu, vnitřní
organizaci státu na vyšší a nižší územní samosprávné celky, a způsob tohoto uspořádání
včetně množství úrovní této samosprávy. Národní identita se ovšem nevztahuje ve
smyslu tohoto ustanovení na jiné formy samosprávné organizace, například na
stavovské organizace.
Potud je české znění smlouvy taxativní, byť pracuje s neurčitými právními pojmy
politický systém a ústavní systém, u kterých pouze výslovně vyzdvihuje význam
regionální a místní samosprávy.
Dále je v čl. 4(2) uveden odkaz na základní funkce státu, přičemž výslovně je zde
vypsána územní celistvost, veřejný pořádek a národní bezpečnost. Vzhledem
k demonstrativnímu charakteru textu můžeme dovodit také další základní funkce státu
ve smyslu již provedeného rozboru složek státnosti.102 Územní celistvost a národní
bezpečnost spolu souvisí a jsou obsahem téže složky státnosti. Veřejný pořádek je
potom obsahem státní moci, ale zdaleka jej nevyčerpává, opominuta zůstává státní
správa (a přeneseně také územní samospráva) a její organizace a fungování.
Funkce státu ve vztahu k obyvatelstvu jsou ve výčtu zcela pominuty, byť všechny
ostatní složky státu směřují k zajištění zájmů obyvatelstva. Bez širšího kontextu je tak
ze samotného textu nebude možné dovodit, nicméně demonstrativnost výčtu a
předchozí vývoj v otázce definice národní identity indikuje, že prostor pro takový
výklad zde může vzniknout.

2.2.2 Anglická a německá verze – komparativní pohled
Jelikož SEU je autentická v každém jazyce EU, bude zajímavé se pro účely
jazykového výkladu podívat se na další dvě jazykové verze – anglickou a německou.
V anglické verzi zní čl. 4(2) takto: „The Union shall respect the equality of
Member States before the Treaties as well as their national identities, inherent in their
fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local selfgovernment.“
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První, čeho je možné si povšimnout je, že anglická verze používá množné číslo,
EU zde tedy respektuje národní identity členských států. Besselink uvádí, že se zde
otevírá interpretační prostor pro úvahu, zda stát může mít i více národních identit, a to i
ve zúženém definičním pojetí obsahujícím pouze politickou a ústavní rovinu, které na
sobě budou nezávislé a které mohou mít i protichůdné zájmy a jakým způsobem by se
vůči nim EU stavěla z hlediska Smluv.103
Velmi aktuální jsou případy Katalánska a Skotska, ke kterým se představitelé EU
postavili negativně a předseda Evropské Komise José-Manuel Barosso ve svém
vyjádření pro Britskou Sněmovnu lordů prohlásil, že oddělením se od členského státu
zaniká členství nového státu v EU.104 Z hlediska samotných Smluv ovšem v praxi
taková situace zatím ani v jednom případě nenastala. Domnívám se, že automatický
zánik členství není ve světle čl. 34 Vídeňské úmluvy o sukcesi států ve vztahu ke
smlouvám z roku 1978 samozřejmý.105
Druhý zajímavý aspekt jazykového pohledu je předsazení pojmu fundamental
structures. Z hlediska větné skladby se tak aspekt politických a ústavních dostává do
pozice příkladmého výčtu oproti taxativnímu charakteru v českém znění a umožňuje
výkladem rozšířit samotný obsah pojmu fundamental structures i o jiné dimenze než
politické a ústavní.
V německé verzi je čl. 4(2) upraven následovně: „Die Union achtet die Gleichheit
der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und ihre jeweilige nationale Identität, die in
ihren grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der
regionalen und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“ Za pozornost zde stojí
především slovo jeweilige, které lze přeložit jako příslušný, ale také aktuální, současný,
nynější.
Německá verze tak nad rámec výše zmíněného indikuje určitou dynamiku pojmu
národní identity a jeho vnitřní proměnlivost. Přiznává státu právo na změnu vlastní
národní identity a povinnost Unie respektovat i tyto případné budoucí změny. Ani jedna
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z předchozích jazykových verzí tuto skutečnost explicitně ve Smlouvě nevyjadřuje,
nicméně faktický vývoj vnímání národní identity nelze ignorovat a i její změny budou
muset být Unií akceptovány a respektovány.

2.3 Systematický výklad
Systém Unijního práva stojí především na vzájemném vztahu Smlouvy o Evropské
unii, která zakotvuje institucionální rámec, základní zásady, principy a hodnoty, a
Smlouvy o fungování Evropské unie, která podrobněji rozvádí jednotlivé oblasti
pravomocí a zpřesňuje pravidla pro jejich realizaci tak, aby byl naplněn cíl a účel
Smluv.106
Výkladu v této kapitole proto budu postupovat od vnitřního výkladu v rámci čl. 4
SEU k systematickému zařazení v rámci SEU a následně i návaznostem na SFEU.
Cílem této kapitoly je ukázat klíčové instituty a základní principy v jejich vzájemném
vztahu a tím zpřesnit význam a roli pojmu národní identity v systému Unijního práva.

2.3.1 Pohled na národní identitu uvnitř čl. 4 SEU
V rámci systematického výkladu se nejprve budu zabývat čl. 4 SEU, jehož
obsahem je vymezení pravomocí mezi členskými státy a Evropskou unií a obsahuje
v sobě tři základní principy, které se vzájemně omezují a umožňují výkladové
zpřesňování při aplikaci na konkrétní situaci. V první řadě je v čl. 4(1) SEU vymezeno,
že pravomoc pochází od členských států a není-li Unii svěřena, zůstává v jejich
výlučném panství. Tento princip vychází z čl. 1 SEU, věty první, a je posléze dále
rozvinut v čl. 5(1) a 5(2) SEU.107 V těchto principech se odráží koncepce Unie jako
integračního projektu, jehož finalité není federativní uspořádání Evropy, ale jejich
sbližování evropských států při zachování určité míry samostatnosti.108
Článek 4(2) SEU obsahuje vlastní pojem národní identity, který může dle teorií,
s nimiž se v této práci ztotožňuji, posloužit jako korektiv i pro pravomoci, které Unii
byly výslovně svěřeny. Lze tím dovodit, že se otevírá prostor pro národní ústavní soudy,
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aby se v určitých zvláště odůvodněných případech dovolávaly ústavních limitů
přednosti primárního práva.109
Článek 4(3) SEU naproti tomu zakotvuje princip loajality, který posiluje postavení
Unie vůči členským státům v otázkách, které jsou ji svěřeny Smlouvami.110 Princip
loajality je jedním z ústředních integračních elementů v EU a představuje závazek států
se aktivně podílet na naplňování závazků vůči Unii a nepodnikat žádné kroky, které by
mohly vést k ohrožení nebo zmaření cílů Unie.111
Uspořádání těchto institutů v rámci čl. 4 SEU tak poskytuje návod, jakým
způsobem by mělo být postupováno při posuzování případů sporu o národní identitu.
Jádrem posouzení bude otázka existence svěření pravomoci, se kterou se bude potřeba
vypořádat v první řadě. Národní identita potom slouží jako korektiv směřující k restrikci
výkladu rozsahu pravomocí Unie, v konkrétních aktech. V textu Smlouvy se objevují
odkazy na jednotlivé její projevy i v dalších ustanoveních. Povinnost loajality potom
slouží jako protipól národní identity. Tam, kde je otázka posouzení národní identity
v rukou ústavních soudů členských států, je na úvaze Soudního dvora aby poměřil míru
zásahu do národní identity k rozsahu povinnosti loajality.112

2.3.2 Širší pohled na systém Hlavy I. SEU
Článek 4 je zařazen v Hlavě I Smlouvy o Evropské unii, která vytváří hodnotový
rámec Unie a obsahuje základní zásady jejího fungování. Z hlediska systematického
výkladu je na čl. 4 jako celek potřeba nahlížet prostřednictvím čl. 2 SEU, kde jsou
zakotveny základní hodnoty Unie, které jsou akceptovány členskými státy a představují
ono evropské ústavní, kulturní a politické jádro, nejmenší společný jmenovatel
integrace.113 Mluvíme-li proto o národní identitě jako o specifických aspektech
vyplývajících z historicko-kulturního dědictví jednotlivých států, musíme brát v potaz,
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zda tyto specifika nejsou v rozporu s hodnotami Unie zakotvenými v čl. 2 SEU a
poměřovat je proti nim.114
Dalším významným prvkem je čl. 3 SEU, který vymezuje cíle Unie a ve vztahu
k výkladu povinnosti loajality hraje z hlediska systematiky smluv hraje roli při
posuzování jejího porušení. Podobně jako ve výše zmíněné úvaze o rozporu národní
identity s hodnotami Unie nelze vyloučit situaci, kdy členské státy poruší povinnost
loajality tím, že nesplní závazek uložený orgánem Unie právě proto, že to byl orgán
Unie, kdo postupoval v rozporu s jejími cíli. V čl. 3(3) SEU je zároveň uvedeno, že
Unie „Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a
rozvoj evropského kulturního dědictví.“ Z rozboru provedeného v kapitole 2.1.1 je
patrné, že otázky jazykové a kulturní byly uvažovány v kontextu národní identity,
nakonec ale byly zařazeny samostatně a odděleně od pojmu národní identity. Z hlediska
uplatňování případných nároků se bude jednat o dva samostatné nároky, které se mohou
vzájemně podporovat, ale nikoliv bezpodmínečné.
Pojem kulturní a jazyková rozmanitost má totiž na jedné straně větší šíři, ale na
druhé straně mnohem slabší postavení z hlediska uplatňování členskými státy, neboť
jeho výklad bude patrně zcela v gesci Soudního dvora Evropské unie.115 Kulturní a
jazykové aspekty mohou mít v určitých státech i svou ústavní dimenzi, a potom bude
možné sáhnout po čl. 3(3) SEU jako po podpůrném argumentu při uplatnění požadavku
na respektování národní identity. Vyjdeme-li ze závěrů V. pracovní skupiny Evropského
konventu116, lze čl. 3(3) SEU považovat za národní identitu v širším smyslu. Podobné
ustanovení je navíc obsaženo v Listině základních práv Evropské unie, čl. 22 kde se
stanoví, že „Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.“
Vedle pojmu základních ústavních systému z čl. 4(2) SEU se ve Smlouvách
objevuje ještě termín ústavní tradice, a to v čl. 6(3) SEU, který prohlašuje Základní
práva za obecné zásady práva Unie. Základní práva vyplývají dle dikce článku 6(3)
SEU z ústavních tradic společných členským státům. Jestliže jsem ve výkladu v kapitole
2.2.1 pozastavoval nad tím, že v konceptu národní identity absentuje rovina vztahu mezi
občanem a státem vyjádřená v Základních právech, pak je to právě čl. 6(3), který
poskytuje ochranu této oblasti.
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Při poměřování, zda má v určitém případě přednost povinnost Unie respektovat
národní identitu členského státu nebo naopak povinnost členského státu k loajalitě vůči
Unii tak budou oba prvky dále korigovány prostřednictvím čl. 2 a 3 SEU.

2.3.3 Svěření pravomocí, subsidiarita a proporcionalita
Pro výklad národní identity je důležité vzít v potaz obsah čl. 5 SEU, který
zakotvuje principy svěření pravomocí, subsidiarity a proporcionality.117 Zásada svěření
pravomocí představuje obecný rámec a základ pravomoci Unie. Je zde zdůrazněna role
členských států, které musí Unii určitou pravomoc výslovně svěřit a teprve poté ji může
vykonávat. Zatímco v české verzi pracujeme se zásadou svěření pravomocí, německý
text je mnohem jednoznačnější a uplatňuje se v něm „Prinzip der begrentzten
Einzelermächtigung,“118 v překladu „princip omezeného jednotlivého zmocnění,“ který
vyjadřuje jednotlivost ve smyslu jak výslovně pojmenovaného zmocnění tak
jednotlivost ve smyslu jednotlivosti použití. V anglické verzi je použito spojení
conferral of powers a v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu bylo použito allocation of
powers. Opět je tak potřeba vnímat rozdíly, ke kterým může dojít při výkladu různých
jazykových verzí. Zatímco pojem svěření se jeví poměrně otevřený a vůči Unii
z hlediska výkonu těchto pravomocí poměrně široký, z omezeného jednotlivého
zmocnění a udělení nevyplývá taková vstřícnost, ale naopak vyznívají velmi
restriktivně.
Principy subsidiarity a proporcionality jsou k zásadě svěření pravomocí doplňkové
a vypořádávají se s tím, jak jsou pravomoci Unie vykonávány a představují tak další
limit pro Unijní orgány.119
Zásada subsidiarity se vztahuje pouze na sdílené a podpůrné pravomoci Unie a to
konkrétně na ty případy, kde je efektivnější realizovat postup na Unijní úrovni a nikoliv
na úrovni členských států. Vyplývá to z širšího pohledu na systematiku smluv, kde u
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výlučných pravomocí daly státy prostřednictvím smluv najevo, že tyto oblasti je
efektivnější koordinovat a vykonávat na unijní úrovni.120
Proporcionalita jako limit pro činnosti orgánů Unie stanovuje jako měřítko pro
jejich činnost nezbytnost příslušného postupu pro dosažení cílů Smluv. Ve smyslu testu
proporcionality, používaném Ústavním soudem ČR tak můžeme posuzovat, zda postup
orgán směřuje k naplnění cílů stanovených Smlouvami (test vhodnosti), zda Smlouvy
neumožňují použití jiného nebo šetrnějšího prostředku při zachování stejného výsledku
(test potřebnosti) a konečně posouzení zda a v jakém rozsahu tento postup koliduje
s jiným cílem Unie (test poměřování).121
Uplatňování obou principů se řídí Protokolem o používání zásad subsidiarity a
proporcionality, který je ovšem zaměřen specificky na legislativní proces.122 Stanovuje
tak, že legislativní akty se odůvodňují s ohledem na zásady subsidiarity a
proporcionality a před předložením legislativního aktu se v něm Komisi ukládá
povinnost vést konzultace. Národní parlamenty zároveň mají v 8týdenní lhůtě možnost
poskytnout odůvodněné stanovisko o tom, že návrh není v souladu se zásadami
subsidiarity a proporcionality. Při dalším postupu v projednávání legislativního aktu je
významné, jaký podíl národních parlamentů odůvodněné stanovisko poskytl.
Aby byl zahájen přezkum navrhovaného aktu z hlediska zásad subsidiarity a
proporcionality, je potřeba, aby odůvodněná stanoviska představovala alespoň jednu
třetinu (jednu čtvrtinu, jedná-li se o prostor svobody, bezpečnosti a práva) hlasů
přidělených národním parlamentům.123 Pokud odůvodněná stanoviska představují
alespoň prostou většinu hlasů, jsou Evropskému parlamentu a Radě dány zvláštní
pravomoci posoudit a odmítnout návrh na základě nedodržení zásad subsidiarity a
proporcionality.124 Posiluje se tím účast národních parlamentů na rozhodovacím procesu
Unie a snižuje se tím demokratický deficit, který byl dlouhodobě předmětem ostré
kritiky a dodnes není z pohledu mnohých zainteresovaných stran uspokojivě
odstraněn.125
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2.3.4 Výlučné, sdílené a podpůrné pravomoci
Z dosavadních závěrů je zřejmé, že národní identita souvisí s otázkou vymezení
pravomocí mezi Unii a členské státy.126 V rámci systematického výkladu je proto
potřeba se podrobněji podívat na Smlouvu o fungování Evropské unie a způsob, jakým
jsou vymezeny jednotlivé pravomoci a jakým způsobem jsou omezeny přímo v rámci
SFEU.
Unijní pravomoci rozdělujeme na výlučnou, sdílenou a podpůrnou. 127 Tyto obecné
kategorie mají význam z hlediska toho, že při případných budoucích úpravách Smluv
může dojít k rozšiřování oblastí pravomocí Unie a zařazením do některé z těchto
kategorií přiřazujeme dané pravomoci konkrétní sadu atributů vzhledem k vnitřnímu
uspořádání Unie.
Je-li Unii v určité oblasti svěřena výlučná pravomoc, je pouze Unie oprávněna
vydávat právně závazné akty v dané oblasti a členské státy musí být k normotvorbě
zmocněny akty Unie. Samostatně mohou přijímat pouze takovou úpravu, kterou se
Unijní normy provádějí. Taxativně jsou vymezené v čl. 3 SFEU a jedná se o celní unii,
stanovování pravidel hospodářské soutěže na vnitřním trhu, měnovou politiku pro
eurozónu, zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky
a společnou obchodní politiku. Do výlučné pravomoci Unie patří také mezinárodní
smlouvy vymezené v čl. 3(2) SFEU. Vzhledem k dříve uvedenému připomínám, že
princip subsidiarity se na výlučné pravomoci neuplatní.
Čl. 4(2) SFEU vypočítává hlavní oblasti, ve kterých mají jak členské státy, tak
Unie pravomoc vytvářet právně závazné akty. Upraví-li ovšem některou ze svěřených
pravomocí Unie, pozbývají členské státy ve stejném rozsahu právo upravit příslušnou
oblast odchylně. V čl. 2(2) SFEU je pamatováno i na možnost, že Unie v určité oblasti
pravomoc vykonávat přestane, v takové chvíli se obnovují pravomoci členských států
v plném rozsahu. Článek 4(3) a 4(4) SFEU je zvláštní kategorií sdílených pravomocí,
neboť v jejich rámci je Unie sice oprávněna realizovat svou pravomoc, ale nesmí přitom
dojít k omezení pravomoci států.
Otázka sdílených pravomocí byla předmětem kritiky na půdě Evropské komise
Sněmovny lordů z toho důvodu, je zde uplatněn princip zbytkové pravomoci členských
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států a de-facto se tak nejedná o sdílené pravomoci, ale o spící výlučné pravomoci.128
Není také zcela jasné, zda vzhledem k dikci čl. 4(2) je výčet taxativní nebo
demonstrativní, nicméně zde lze uzavřít, že bez výslovného svěření pravomoci
Smlouvami nemůže dojít k rozšíření pravomocí Unie a i v oblastech, které mohou
působit příliš široce vymezené je potřeba mít na paměti, že u sdílených pravomocí se
princip subsidiarity uplatní v plném rozsahu.129
Konečně čl. 6 SFEU upravuje oblasti, ve kterých Unie nemá pravomoc vytvářet
závazné právní akty, nicméně může realizovat podpůrné aktivity směřující ke zlepšení
v oblastech tam vymezených.130
Z uvedených oblastí pravomocí je tak nejpravděpodobnější střet s principem
respektu k národní identitě u sdílených pravomocí. Nelze vyloučit ani střet v otázce
výlučných pravomocí, nicméně vzhledem k jejich velmi specifickému vymezení a
charakteru to není pravděpodobné. Zároveň je potřeba mít na paměti, že i sama
skutečnost, že stát je členem Evropské unie se stává součástí jeho národní identity a ve
většině případů se nějakým způsobem promítá i do jeho ústavního pořádku ať již
přímým vyjádřením otevřenosti k účasti na projektu evropské integrace, tak nepřímým
uvedením podmínek, za kterých lze přenést část rozhodovacích pravomocí
vnitrostátních orgánů na mezinárodní organizaci.131 I proto se domnívám, že právě
oblast široce a neurčitě vymezených sdílených pravomocí skýtá největší prostor pro
případné rozpory.

2.3.5 Shrnutí
Jak se tedy vztahuje národní identita k výše uvedeným principům? Z dosavadního
rozboru je zřejmé, že respekt k národní identitě členských států je obecným principem
vztahu Unie a členských států a jako takový nachází svůj odraz v mnoha konkrétních
ustanoveních Smluv.
Účel čl. 4(2) je především limitovat rozsah pravomocí Unie vůči členským státům
a lepšímu a transparentnějšímu vymezení vzájemných pozic. Při pohledu na Smlouvy je
ovšem zjevné, že se nejedná o jediný prostředek sloužící stejnému účelu. Naopak,
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jazykový výklad, systematika zařazení tohoto principu ve Smlouvách i historická
perspektiva a z ní dovozený účel předmětného ustanovení směřují k tomu, že by se mělo
jednat o poslední prostředek k ochraně členského státu před zásahem Unie.
Pokud se nyní podívám na logiku postupu při ochraně národní identity, jsou zde
v první řadě k dispozici procesní postupy a pravidla jednání upravených ve Smlouvách
z hlediska rozšiřování pravomocí132 ale také při realizaci dohledové činnosti národních
parlamentů.133 Dále je potřeba uvažovat v kontextu konkrétní pravomoci, kterou Unie
vykonává a jedná-li se o sdílenou pravomoc, nabízí se posouzení dodržení zásady
subsidiarity a případně bez ohledu na typ vykonávané pravomoci i zásady
proporcionality.134
Všechny tyto nástroje jsou univerzální a lze jich použít také v situaci, kdy hrozí
zásah do národní identity určitého státu aniž by musela být materiálně přezkoumávána
samotná národní identita, její rozsah a případný vztah k povinnosti loajality.135
V neposlední řadě se domnívám, že ačkoliv současná teorie se zabývá především
otázkou výkladu tohoto pojmu Soudním dvorem Evropské unie a národními ústavními
soudy, mnohdy bude zajištěna účinnější ochrana mimosoudními prostředky, které jsou
ve Smlouvách členským státům k dispozici. Na jejich použití je ovšem potřeba vyhradit
dostatečnou kapacitu a následně vyvinout potřebnou aktivitu ve vztahu k otázkám
souvisejícím s EU.

2.4 Národní identita v judikatuře
Vzhledem k tomu, že úprava v Lisabonské smlouvě je v právním svět relativně
čerstvou záležitostí, není k dispozici příliš mnoho rozhodnutí, která by zabývala přímo
otázkou národní identity a její interpretací z hlediska Smluv. Přesto se jich již několik
objevilo a pokusím se jich využít pro zpřesnění samotného obsahu pojmu, není ostatně
cílem této kapitoly podat vyčerpávající přehled a detailní informace o jednotlivých
kauzách, ale vyzdvihnout a zpracovat závěry soudů k potvrzení, vyvrácení nebo
rozšíření výše učiněných závěrů.
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Odborná veřejnost i soudy samotné v současnosti vedou rozsáhlé diskuse o tom,
komu přísluší rozhodovat v poslední instanci o obsahu pojmu národní identity. Dle čl.
19 SEU by bylo možné usuzovat, že tato pravomoc přísluší Soudnímu dvoru Evropské
unie136. Tento závěr ovšem není bez nesnází, neboť prostor pro posouzení SDEU je
limitován čl. 19(3) SEU, který mu ukládá rozhodovat v souladu se Smlouvami, nikoliv
právními řády členských států. Vzhledem k dosavadnímu vývoji judikatury není možné
předpokládat, že by se SDEU pouštěl do výkladů vnitrostátního práva, tím spíše
výkladů týkajících se ústavního pořádku členských států137.
Ztotožňuji se v této věci se závěry učiněnými autory, kteří se tématem sporu o
výklad národní identity zabývali.138 Zpravidla po provedené úvaze dospěli k tomu, že
národním ústavním soudům přísluší posoudit obsah národní identity a rozhodnout, zda
do ni bylo zasaženo, SDEU by poté posuzoval míru zásahu do takto definované národní
identity v konkrétním případě a posuzoval ji proti principu loajality a jiným Unijním
principům, které vyplývají ze smluv.139 Princip spolupráce ostatně předpokládal
Spolkový ústavní soud ve svém nálezu Honeywell, kde výslovně jako jeden z kroků při
ochraně národní identity uvádí předběžnou otázku podanou k SDEU.140

2.4.1 Soudní dvůr Evropské unie
Ve věci Sayn-Wittgenstein posuzoval SDEU otázku, zda je přípustné, aby
členské státy odmítly uznat všechny prvky příjmení státního příslušníka. Paní SaynWittgenstein se dostala do sporu s rakouskou matrikou, která na základě ústavního
zákona o zrušení šlechtictví a rozhodnutí Rakouského ústavního soudu změnila její
příjmení z původně zapsaného Fürstin von Sayn-Wittgenstein.141 V předmětném
rozhodnutí SDEU výslovně uvádí, že republikové státní zřízení součástí národní identity
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členského státu. Generální advokátka Sharpston ve svém stanovisku k věci doplňuje, že
„zdá se jasné, že zrušení šlechtictví a všech výsad a označení s ním souvisejících, je
legitimním cílem pro nově vzniklou republiku založenou na rovnosti všech občanů.“142
Soudní dvůr v této vzal v potaz zájem Rakouska na zachování rovnosti před zákonem
zejména vzhledem k historickým okolnostem, které podmínily vznik této úpravy a také
jejich ústavněprávní dimenzi.143
Další spor o jméno řešil Soudní dvůr ve věci Runevič-Vardyn.144 V tomto
případě se jednalo o situaci, kdy se paní Runevič-Vardyn domáhala po litevských
úřadech, aby jí vydali rodný list a osobní doklady v polské transkripci. Ty ovšem její
požadavek odmítli a ve sporu se odkázaly na předchozí judikaturu Litevského ústavního
soudu a skutečnost, že litevština je zakotvena jako úřední jazyk a jako takový má
klíčový význam pro národní identitu . Soudní dvůr tento závěr podpořil, když uzavřel,
že „[p]odle čl. 3 odst. 3 čtvrtého pododstavce SEU, jakož i podle článku 22 Listiny
základních práv Evropské unie, totiž Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou
rozmanitost. Podle čl. 4 odst. 2 SEU Unie ctí také národní identitu svých členských
států, jejíž součástí je rovněž ochrana státního úředního jazyka.“145
Generální advokát Jääskinen ve svém stanovisku uvedl „Podle mého názoru
rovněž právo Unie samo o sobě nezakazuje členským státům, aby uložily pravidla
grafického záznamu jmen a příjmení, která mají za cíl respektování vnitrostátního
jazyka.“146 a tento závěr potvrdil i Soudní dvůr.147 Koncept národní identity je tak
použit jako podpůrný argument a těžiště rozhodování spočívá v posuzování
proporcionality zásahu do práv občana Unie. K podobným závěrům dospěl Soudní dvůr
i ve věci Anton Las148 a Generální advokát Jääskinen ve svém stanovisku k této věci
dovozuje možnost ochrany jazykových aspektů národní identity nejenom na ústavní, ale
i na regionální úrovni.149
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Ve spojených věcech Adala Bero a Ettayebi Bouzalmate je posuzováno, zda je
vnitřní organizace státu důvodem pro vyloučení aplikace směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/115/ES. V prvním případě se jednalo o situaci, kdy spolková
země Hesensko neměla zvláštní zajišťovací zařízení, které by odpovídalo uvedené
směrnici a umístila Adalu Bero do běžné věznice. Ve druhém případě byl po propuštění
z psychiatrické kliniky Ettayebi Bouzalmate umístěn do věznice v Mnichově do
vyhoštění. V řízení před SDEU potom argumentovala Spolková republika Německo
tím, že vzhledem k neexistenci zvláštních zařízení na území státu a vzhledem k tomu, že
federální uspořádání je otázkou národní identity, je vyloučena aplikace směrnice.150
Generální advokát Bot ve svém stanovisku k věci uzavřel, že byť federální uspořádání
nezakládá samo o sobě důvod pro neaplikaci unijního práva151 a v tomto smyslu věc
rozhodl i Soudní dvůr.152 Podobně o otázce vnitřního uspořádání státu rozhodoval
SDEU ve věci Komise v Španělské království, kde z důvodů vnitřního uspořádání
pravomocí nedošlo k řádné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES.153
Dle stanoviska Generální advokátky Juliane Kokott „Španělsko tvrdí, že
jednoznačnější provedení na celostátní úrovni je pro povodí uvnitř samosprávných
společenství z hlediska ústavního práva vyloučeno. Právní úprava, která by výslovně – i
když pouze subsidiárně – platila pro tyto oblasti, by zasahovala do pravomocí
společenství.“154 Tento argument směřuje k vyloučení odpovědnosti za nesprávnou
transpozici směrnice a Španělsko se v něm odvolává na organizaci státu do jednotlivých
společenství nadaných vlastní pravomocí jako na znak národní identity. Generální
advokátka Kokott k tomu uvádí, že „Není vyloučeno, aby provedení unijního práva do
federálního nebo decentralizovaného systému bylo zajištěno subsidiárním použitím
právních předpisů s platností na území celého státu.“155 Je tak opět zdůrazněno, že
samotná argumentace národní identitou neobstojí jako důvod pro neuplatnění unijního
práva. Zatím poslední potvrzení vnitřního uspořádání státu jako znaku národní identity
provedl Soudní dvůr v případu Digibet Albers, kde uzavřel, že „[...] rozdělení
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pravomocí mezi spolkové země nelze zpochybnit, jelikož se těší ochraně přiznané čl. 4
odst. 2 SEU, [...].“156
Práva na spravedlivý proces se týká rozhodnutí Soudního dvora ve věci Melloni.
Španělsko ve sporu o aplikaci Rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV o
evropském zatýkacím rozkaz tvrdilo, že jeho použitím dochází k porušení ústavního
práva na spravedlivý proces, které je součástí jeho národní identity.157 Generální
advokát Bot ve stanovisku k věci uzavřel, že skutečnost, že se jedná o právo chráněné
ústavou, byť významné, ještě nezakládá automaticky úspěch nároku dle čl. 4(2) SEU.158
Je tak potřeba rozlišovat obsah ústavy a jednotlivá práva v ní obsažená i z kvalitativního
hlediska a v kontextu Unijního práva. Podobný přístup zaujal soud při posuzování
případu Torresi, kde italské Consiglio Nazionale Forense shledalo rozpor směrnice
Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES s národní identitou, resp. s ústavním
požadavkem na výkon povolání advokáta, který spočívá ve složení státní zkoušky.159
Generální advokát Wahl k tomuto uvádí, že “pouhá skutečnost, že z určitého ustanovení
italské ústavy vyplývá požadavek na složení státní zkoušky před zahájením výkonu
povolání advokáta, neznamená, že směrnice 98/5 narušuje italskou národní identitu pro
účely čl. 4 odst. 2 SEU.”160

2.4.2 Spolkový ústavní soud
Spolkový ústavní soud je z hlediska propracovanosti a systematičnosti
judikatury ve vztahu k Evropské unii a Soudnímu dvoru jeden z nejdůslednějších, ne-li
vůbec nejdůslednější. V mnoha případech byly jeh rozhodnutí významným hybatelem
dění a další rozhodovací činnosti Soudního dvora161 a vzhledem k významu Spolkové
republiky Německo pro integrační projekt jsou jeho rozhodnutí bedlivě sledována
politickými reprezentacemi napříč Evropskou unií i samotnými institucemi Unie.
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Národní a ústavní identita je potom dlouhodobě předmětem zájmu Spolkového
ústavního soud a svou autoritu dovozuje z více než 40leté zkušenosti s výkladem
Základního zákona v kontextu evropské integrace. Jedno z prvních a patrně
nejznámějších rozhodnutí, ve kterém se Spolkový ústavní soud vymezil vůči autoritě
Soudního dvora je Solange I, ve kterém dospěl k závěru, že dokud standard ochrany
základních práv na úrovni Společenství nedosáhne alespoň takové úrovně, jakou
garantuje Základní zákon, ponechá si Spolkový ústavní soud právo přezkumu návrhů
učiněných na tomto základě.162 O 12 let později tyto své závěry revidoval v rozhodnutí
Solange II, kdy uzavřel, že míra ochrany základních práv na úrovni Společenství
doznala takového vývoje, že poskytuje z hlediska Základního zákona dostatečnou
ochranu na to, aby se Spolkový ústavní soud vzdal práva na přezkum aktů Společenství
na základě porušování základních práv.163 Základní práva jsou ovšem z pohledu
Spolkového ústavního soudu a jeho následné rozhodovací činnosti navždy
nezpochybnitelnou součástí národní identity Německa.
V Maastrichtském rozhodnutí formuluje Spolkový ústavní soud některé ze svých
nejvýznamnějších doktrín ve vztahu k unijnímu právu. V první řadě se jedná o
demokratický princip, který je zakotven v Základním zákoně. Obsahem demokratického
principu je volební právo německého občana skrz které demokratické zřízení fakticky
realizováno.164 K naplnění tohoto práva potom z pohledu Spolkového ústavního soudu
dochází prostřednictvím voleného orgánu – Spolkového sněmu. Kromě demokratického
principu deklaruje nedotknutelnost čl. 20 Základního zákona, který kromě požadavku na
demokratický princip vztahuje pod pojem národní identity i termín princip sociálního
státu.165 Oba tyto principy mohou být ovšem plně realizovány pouze pokud
Spolkovému sněmu zůstanou zachování rozsáhlé funkce a oprávnění k tomu, aby mohl
vykonávat cíle v nich realizované ale i pravomoc a prostor pro to, dále se podílet na
jejich rozvíjení a rozhodování o nich.166 Obecně je ale těžištěm Maastrichtského
rozhodnutí spíše rozbor mechanismů ochrany těchto principů na Unijní úrovni a otázku
jejich přesného vymezení prozatím nechává otevřenou.

162

Rozhodnutí BVerfGE 37, 271 Solange I, ze dne 29. května 1974
Rozhodnutí BVerfGE 73,399 Solange II, ze dne 22: října 1986
164
Rozhodnutí BVerfGE 89, 155 Maastricht, ze dne 7. února 1992 právní věta 2.
165
Ibid. para. 98, 101
166
Ibid. právní věta 4.
163

55
V Lisabonském rozhodnutí znovu výslovně zdůrazňuje svou pravomoc
posuzovat, zda je zachováváno nedotknutelné jádro Základního zákona167 a základních
politických a ústavních struktur ve smyslu čl. 4(2) SEU. K otázce obsahu tohoto pojmu
uvádí Spolkový ústavní soud následující závěr: „Evropská integrace nemůže být
dosažena na základě smluv mezi suverénními státy, nezbude-li těmto státům prostor pro
politické rozhodování o vytváření ekonomického, kulturního sociálního prostředí. Toto
se vztahuje zvláště na oblasti, které formují podmínky pro život občanů zejména
v soukromé sféře jejich vlastní odpovědnosti a politických a sociálních jistot chráněných
základními právy stejně jako na politická rozhodnutí která záleží především
v kulturních, historických a jazykových aspektech a k jejichž rozvoji dochází v rámci
diskurzu ve stranické parlamentní a politické sféře.“168 Spolkový ústavní soud tak zde
poměrně jasně vymezuje okruh oblastí, které z jeho pohledu chrání povinnost Unie
respektovat základní struktury a soustředí se spíše na vyjasnění jednotlivých aspektů,
které považuje za důležité než na postupy, kterými jsou z hlediska unijního práva
chráněny, přímo přitom jmenuje rozpočtovou autonomii jako jeden z klíčových prvků,
které musejí zůstat zachovány. Ve světle výše provedeného jazykového rozboru
německého znění SEU je Spolkový ústavní soud konzistentní s koncepcí proměnlivosti
pojmu národní identita169 a rozhodování o jejím vývoji přiznává německému lidu
zastoupenému ve Spolkovém sněmu.170

2.4.3 Ústavní soud České republiky
Ve vztahu k unijnímu právu projevuje Ústavní soud České republiky mnohem
větší zdrženlivost než Spolkový ústavní soud, který ostatně mnohdy bývá kritizován za
svůj přílišný aktivismus. Nelze však přehlédnout skutečnost, že zejména v posuzování
evropských otázek nachází Ústavní soud v Karlsruhe významný zdroj inspirace, co je
dáno především letitými zkušenostmi Spolkového ústavního soudu o nichž jsem se
zmiňoval již dříve.
Za první významný nález, ve kterém Ústavní soud formuloval základní
východiska svého přístupu k unijnímu právu, lze považovat nález s populárním názvem
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Cukerné kvóty III. „Potud, pokud.“171 Tímto dovětkem se Ústavní soud zjevně odkazuje
k zásadám a podmínkám přezkumu, které formuloval Spolkový ústavní soud v nálezech
Solange I a Solange II. Ústavní soud vyslovil, že „Princip ochrany práva podnikat je
ústavním pořádkem České republiky aprobován jako ekonomické právo, které lze
uplatnit jen v mezích zákona (čl. 41 Listiny základních práv a svobod) a dosavadní
judikatura Ústavního soudu založená na principu „self-restraint“ plně koresponduje s
přístupem ESD. Proto Ústavní soud porušení tohoto principu nedovodil.“172 V kontextu
výkladu pojmu národní identity je tak patrné, že i Ústavní soud rozlišuje mezi kvalitou
jednotlivých práv uvedených v Listině základních práv a svobod. Jako určité vodítko při
posuzování je tak možné vnímat rovinu uplatnitelnosti v mezích zákona. Je-li totiž
přípustné, aby byla určitá základní práva omezena zákonem, pak je zároveň přípustné,
aby byla omezována unijní normotvorbou, jsou-li zároveň splněny ostatní limity
stanovené unijním právem a národními ústavami.
Nejedná se ale o univerzální pravidlo, podle kterého by bylo možné práva
vyplývající z LZPS třídit na ta, která lze subsumovat pod pojem národní identity a na ta,
která nikoliv a je možné s nimi disponovat volněji. V nálezu ve věci Eurozatykač se
jedná o právo dle čl. 14 odst. 4 LZPS, které je zjevně neomezitelné.173 Ústavní soud
v tomto případě zvolil tzv. eurokonformní nebo europřátelský výklad, když připustil
omezitelnost tohoto práva v kontextu změny situace v Evropě z hlediska míry integrace,
mobility obyvatelstva a nových práv, jichž občané České republiky požívají.174 K nim
se ovšem vážou i určité povinnosti. Důležitým podpůrným argumentem bylo, že v rámci
Evropy je garantován stejný standard práva a spravedlnosti.175
K bližší definici obsahu pojmu národní identity, má potom Ústavní soud nejblíže
v nálezu Lisabon I. ve kterém se vyslovuje svůj právní názor o podstatných
náležitostech demokratického právního státu. Odlišný přístup je patrný již z uvedení
celé problematiky, kde Ústavní soud praví „Podrobněji vymezený obsah těchto
podstatných náležitostí demokratického právního státu, které mají obvykle povahu
obecných principů, je v konkrétních případech právě až výsledkem interpretace orgánů
aplikujících Ústavu.“176 Ústavní soud tak oproti Spolkovému ústavnímu soudu nemá
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s odkazem na komplexitu otázku oproti konkrétnosti určitých řešených případů ambice
provádět výčet těchto podstatných náležitostí, resp. z perspektivy této práce obsahu
pojmu národní identity. Dále ovšem uvádí, že „Vůdčím principem je nepochybně
zásada nezadatelných, nezcizitelných, nepromlčitelných a nezrušitelných základních
práv a svobod jednotlivců, rovných v důstojnosti a právech; k jejich ochraně je budován
systém opírající se o zásady demokracie, svrchovanosti lidu, dělby moci, respektující
zejména zmíněné materiální pojetí právního státu.“177 Ústavní soud tak vnímá dvě
dimenze toho, co tvoří podstatné náležitosti demokratického právního státu a tedy i jeho
národní identity. V první řadě identifikuje cíl, spočívající v naplnění základních práv a
svobod jednotlivců a následně uvádí nástroje, které k naplnění tohoto cíle stát vytváří.
Tyto závěry následně Ústavní soud potvrdil i v nálezu Lisabon II,178 ačkoliv
zároveň zdůrazňuje, že „Snaha o definování pojmu "svrchovaný, jednotný a
demokratický právní stát, založený na úctě k právům člověka a občana" jednou pro vždy
(jak navrhovatel požaduje, podporován prezidentem republiky) by naopak mohla být
chápána jako projev soudcovského aktivismu, který je ostatně ze strany některých
politických aktérů soustavně kritizován.“179
Ústavní soud tak oproti Spolkovému ústavnímu soudu omezil svůj výklad i své
závěry pouze na míru nezbytně nutnou k tomu, aby zodpověděl a rozhodl předložené
otázky. Jestli je takový postup správný, nebo ne, je předmětem diskuse180. Osobně
s tímto postupem souhlasím a mám za to, že Ústavní soud postupoval správně, když
vytvořil pro zákonodárce mnohem širší manévrovací prostor ve srovnání se Spolkovým
ústavním soudem.
Ve nálezu Slovenské důchody XVII. se potom Ústavní soud vymezil vůči
rozhodovací činnosti Soudního dvora ve věci Landtová. Vytýká zde Soudnímu dvoru
nesprávné posouzení věci a nepřátelský postup, kdy odmítl vyjádření Ústavního soudu
ČR k projednávané věci,181 ačkoliv ten upozorňoval na specifický historický kontext
úpravy, která vyplývá z rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky182. Přitom
se jedná o situaci, která má bezprostřední vztah k národní identitě a není možné ji bez
dostatečného odůvodnění ignorovat. „Ústavní soud vyslovil v předmětném vyjádření
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očekávání, že alespoň pro zachování zdání objektivity se ESD seznámí i s argumenty
respektujícími judikaturu Ústavního soudu a ústavní identitu České republiky, jež čerpá
ze společné ústavní tradice se Slovenskou republikou, resp. z více než sedmdesátileté
historie společného státu a jeho pokojného rozpadu, tj. ze zcela specifické a historicky
podmíněné situace, která sama o sobě nemá v Evropě obdoby.“ Historický kontext je
tak zde označen za imanentní součást ústavní tradice a zakládá dostatečný důvod pro
přezkum věci a vyslovení postupu ultra vires.

2.4.4 Shrnutí
Soudy mají v otázce výkladu pojmů omezené možnosti, neboť je vykládají vždy
v kontextu určitého případu. Je tedy pravděpodobné, že s postupujícím časem a větším
množstvím posuzovaných případů bude docházet také k postupnému zpřesňování
obsahu národní identity. Lze doufat, že se tato komunikace povede spíše v duchu
koncertu soudů než formou zákopových válek.
Prozatím lze z výkladu soudů dovodit, že ochranou politických a ústavních
systémů rozumíme formu státního zřízení a specifika z ní vyplývající, vnitřní
uspořádání státu a to jak z hlediska federativního uspořádání, tak ve smyslu jiných
forem regionální organizace a jazykové otázky.
Zejména výše zmíněné národní ústavní soudy jdou ovšem ve výkladu obsahu
pojmu národní identita ještě dál, když dovozují, že součástí národní identity je také
sociální stát, základní lidská práva a svobody, princip demokracie obsažený ve
volebním právu občanů a také historický kontext ústavních norem. Za pozornost stojí
také skutečnost, že soudy uvažují o určité dynamice tohoto pojmu a dovozují, že i právo
realizovat tyto změny je hodno ochrany.
Napříč rozhodnutími lze vysledovat shodu, že není možné považovat pravidla
obsažená v ústavních pořádcích států za součást národní identity bez dalšího kontextu.
Musí se jednat o zásady nebo principy, že jejichž změnu nebo zásah do nich by takový
stát pociťoval jako významný zásah do svého společenského uspořádání.

2.5 Průběžné závěry
Národní identita jako neurčitý právní pojem s přesahem do mnoha dalších disciplín
budí při rozboru na jakékoliv úrovni emoce. V rámci integračního projektu, který nemá
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v Evropě nebo

jinde na světě obdoby je to pochopitelné. Nikdy předtím nedošlo

k tomu, že se národní státy dobrovolně spojují aby realizovaly spolupráci v takovémto
rozsahu mírovou cestou. Tím spíše, že každý z těchto států má bohatou historii mnohdy
zatíženou spory s těmi samými sousedy, se kterými dnes buduje sjednocenou Evropu.
Smysl povinnosti respektu k národní identitě členských států, zakotvený v čl. 4(2)
SEU, představuje jeden z nosných principů, na kterém je Evropská unie budována. Jako
takový se promítá do množství ustanovení napříč smlouvami a jeho reziduum lze
spatřovat i v dalších normativních aktech Unie. Zároveň slouží jako korektiv a obrana
států proti případným excesům ze strany Unie a jejích orgánů. Ve smyslu závěrů
učiněných v této kapitole je ovšem potřeba jej považovat za prostředek ultima ratio,
který by neměl být používán bez pečlivého uvážení a rozmyslu a bez posouzení jiných
prostředků ochrany zájmů členských států i jejich národní identity.
Důvod neurčitosti tohoto pojmu spočívá v tom, že rozhodování o jeho obsahu je
v rukou dvou významných aktérů, Soudního dvora Evropské unie a národních ústavních
soudů. Z dosavadní rozhodovací činnosti těchto soudů je patrné, že Soudní dvůr se drží
poměrně důsledně jazykového a systematického výkladu tak, jak byly popsány výše.
Národní ústavní soudy si potom dopřávají větší volnost ve výkladu, když do svých
rozhodnutí promítají určité oblasti, které zřejmě Soudní dvůr ani do úvahy brát nemůže,
neboť mu nepřísluší vykládat vnitrostátní právo.
Vezmu-li tedy v potaz výše řečené, mohu se pokusit národní identitu formulovat
jako proměnlivý soubor historicky podmíněných hodnot, ústavních, politických,
kulturních i jiných, které mají formativní vliv na společnost, ve které jsou sdíleny, z niž
vyvěrají a již zároveň pomáhají spoluutvářet. Platí, že v moderním evropském
demokratickém státu je ústředním bodem národní identity člověk – občan státu – a jeho
ochrana a to ve všech dimenzích, které s sebou takový vztah nese.
V závěru předchozí části této práce jsem vyslovil názor, že rozpočtová autonomie
je nástroj, jehož prostřednictvím dochází k realizaci suverenity. Můžeme uvažovat, že
národní identita ve smyslu čl. 4(2) je koncept, který v unijním právním prostředí do
určité míry nahrazuje pojem suverenity.183 Podobně se má národní identita ve vztahu
k pojmu státnosti. I zde můžeme najít část shodných prvků, zejména vezmu-li v potaz
výslovně zmíněnou otázku územní celistvosti, bezpečnosti státu, veřejného pořádku a
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funkcí státu obecně. Také v tomto případě jsem dospěl k závěru, že rozpočet je
realizační instrument, bez něhož není možné tyto funkce naplňovat v demokratickém
právním státě.
Rozpočtovou autonomii jsem v obou případech postavil mimo pojem suverenity i
státnosti. Z takového závěru vyplývá, že rozpočtovou autonomii nepovažuji za znak
národní identity z toho důvodu, že je ve své podstatě hodnotově neutrální a sama o sobě
hodnotu mít nemusí. Tento závěr ovšem ještě neznamená, že není možné přiznat
rozpočtové autonomii národních parlamentů ochranu podle téhož ustanovení, jak se
pokusím ukázat v následující části práce.
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3. Recentní judikatura Spolkového ústavního soudu
Poslední část práce věnuji rozboru nedávné rozhodovací činnosti Spolkového
ústavního soudu v rozpočtových otázkách. V obou předchozích částech byly některé
jeho závěry již naznačeny, popsány a zapracovány do celkové teorie. Jejich smysl
ovšem nespočíval v konkrétním posuzování aspektů a míry rozpočtové autonomie,
Spolkový ústavní soud vymezoval obecná teoretická východiska, na kterých lze stavět
podrobnější argumentaci v jednotlivých případech. To je do značné míry dané širší
podstatou kauz, v jejichž rámci se otázkou rozpočtů mohl zabývat jenom okrajově. Od
roku 2010 se ovšem zabýval s ohledem na probíhající dluhovou krizi právě hrozícími
nebo vzniknuvšími omezeními rozpočtové autonomie Spolkového sněmu a posuzoval
je v mnohem větším detailu. Vzhledem k velmi rychlému a nepřehlednému vývoji
situace měl Spolkový ústavní soud možnost průběžně posoudit soulad poměrně pestroé
palety opatření se Základním zákonem a vyjádřit se k nim.
Proč je tedy tento detailní pohled na rozhodovací činnost Spolkového ústavního
soudu významná a zajímavá? Zmínil jsem dříve trvající diskusi o otázce příslušnosti
k rozhodování o otázkách národní identity. Co se posuzování rozpočtové autonomie,
resp. jejího omezení, týká, nabízí na ni Spolkový ústavní soud poměrně jednoznačnou
odpověď. Jde ovšem ve svých úvahách ještě dál, když rozvádí teorii limitu zásahu a
staví se do role hodnotitele přiměřenosti těchto zásahů, resp. omezení. V neposlední
řadě nelze opomíjet význam těchto rozhodnutí z hlediska jejich vlivu na rozhodování
ostatních ústavních soudů, včetně českého, a dále jako významný moment ve
formulování teorií a doktríny v této oblasti.
Za zvolený postup se Spolkovému ústavnímu soudu dostalo z četných stran
kritických ohlasů za přílišný a nežádoucí soudcovský aktivismus. S touto kritikou
částečně souhlasím, byť nevidím problém v tom, že Spolkový ústavní soud stanovil
limity přípustnosti zásahů do rozpočtové autonomie Spolkového sněmu. Spíše se mi
jedná o způsob, kterým tak učinil, neboť si nemyslím, že stanovení pevné číselné
hranice je vhodné. Takový postup představuje určité narušení rovnováhy sil mezi
jednotlivými složkami moci, když aktivně a preventivně svou rozhodovací činností
upírá zákonodárci svobodu rozhodnout o pasivní stránce státního rozpočtu. Závěr této
části je proto věnován polemice s ohledem na teorie vyslovené v předchozích částech
práce.
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Nabízí se otázka, proč se v této kapitole nevěnuji další judikatuře Ústavního soudu
ČR, jak by mohl název práce naznačovat. Důvod je prostý, Česká republika není
součástí eurozóny a většina problémů na které poukazuji v této práci se ji zatím zcela
nedotýkají. Nenastaly tak zatím důvody, pro které by bylo možné podávat stížnosti
k Ústavnímu soudu. Domnívám se, že nejvýznamnější judikaturu Ústavního soudu ČR
jsem pro účely této práce dostatečně vyčerpal v předchozí kapitole a její závěry jsem
promítl do průběžných závěrů. Tato kapitola je sice analýzou aktuální judikatury
Spolkového ústavního soudu, ale může být také pohledem do budoucí rozhodovací
činnosti Ústavního soudu ČR.
Paralely a rozdíly mezi rozhodovací činností Spolkového ústavního soudu a
Ústavního soudu ČR je potom potřeba vnímat i vzhledem k tomu, že oba soudy
rozhodují ve značně odlišných politických a ekonomických podmínkách. Vázány jsou
ovšem přitom shodně určitou zdrženlivostí vůči zákonodárci, která vyplývá z dělby
moci.

3.1 Kontext rozhodování
Mezinárodní smlouvy a akty EU, které reagovaly na finanční krizi a následné
ekonomické a finanční problémy některých státech eurozóny, představují balík opatření
s cílem umožnit pokračování fungování ekonomik příslušných států bez nutnosti
přistoupit k vyhlášení státního bankrotu a zároveň nastavit mechanismus trvalého
charakteru, který bude v budoucnu pamatovat na možnost takové situace a bude mít
dostatečnou finanční kapacitu pro její řešení. Kromě toho plní tento soubor opatření
také preventivní funkci, když zavádí do vnitrostátních ústav přísnější pravidla pro
rozpočtovou disciplínu a zmenšování státního dluhu. Za neplnění těchto povinností
zároveň zavádí sankce vymahatelné před Soudním dvorem.
V souvislosti s nimi vyvstává několik problematických otázek, které nejsou
předmětem této práce, ale mohou ovlivnit výklad a pohled na některé její závěry.
Předně se jedná o otázku souladu s primárním právem EU, které ve článku 125 odst. 1
věta druhá vylučuje ručení členských států za závazky jiných členských států. Dále se
jedná o otázku článku 126 odst. 10, který vylučuje přezkoumávání rozsáhlých
rozpočtových dluhů před Soudním dvorem. Výše uvedené smlouvy však v mnoha
aspektech tyto texty prolamují. Využívají však ke svému naplnění orgánů EU,
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jmenovitě Komisi pro zjišťování porušování pravidel vyplývajících ze smluv a SDEU
pro rozhodování o tvrzeném porušení a uložení sankce.184

3.2 Přehled rozhodnutí
3.2.1 Řecká půjčka, EFSM, EFSF I.
Z hlediska časové posloupnosti rozhodoval Spolkový ústavní soud nejprve o
návrzích na předběžné opatření proti poskytnutí půjčky Řecku a zřízení European
Financial Stabilisation Mechanism a European Financial Stability Facility.
V rozhodnutí, kterým odmítl návrh stěžovatele ve věci řecké půjčky vychází z vyjádření
Spolkové vlády, která v reakci na žalobu předložila Spolkovému ústavnímu soudu
ekonomický rozbor situace a závěr, že neposkytnutím půjčky je spojeno s disproporčně
většími riziky pro celou eurozónu. K tomu Spolkový ústavní soud uvedl, že mezi
ústavními orgány, je především odpovědností Spolkové vlády, aby vytvářela takové
závěry a posuzovala situaci.185 Spolkový ústavní soud má potom pouze omezenou
možnost přezkumu, danou jeho postavením v ústavním systému a nástroji, které má
k dispozici. Podobný závěr vyslovil také v rozhodnutí, kterým odmítl návrh na
předběžné opatření ve věci EFSM a EFSF, když uzavřel, že nemá dostatečné indikace,
které by jej vedly k závěru o chybném vyhodnocení vládní monetární a fiskální
politiky.186
V hlavním jednání přistoupil Spolkový ústavní soud ke spojení těchto věcí k a
rozhodl o nich jedním rozhodnutím. Vyjádřil se ve svém rozhodnutí jednak k otázkám
významu rozpočtu ve vztahu k národní identitě a pojetí suverenity členského státu, dále
k podmínkám, za kterých je možné přenášet rozpočtovou pravomoc na nadnárodní
organizace. Patrně nejvýznamnější část rozsudku spočívá v tom, že naznačil kritéria,
podle kterých bude v budoucnu postupovat při posuzování budoucích smluv či aktů
Evropské unie, kterými se bude odnímat rozpočtová pravomoc Spolkovému sněmu.187
Předně je třeba říci, že při posuzování přípustnosti ústavní stížnosti se Spolkový
ústavní soud opírá již tradičně o volební právo německého občana, kterému nesmí být
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částečným převodem suverenity kráceno právo podílet se na správě věcí veřejných.188
Podobné závěry ostatně učinil i v Maastrichtském a Lisabonském rozhodnutí, když
vyloučil automatismus pro další převod pravomocí vnitřními mechanismy EU a
podmínil účast Německa na nich předchozím souhlasem Spolkového sněmu.189
Je otázka, zda je tento požadavek vzhledem k míře dnešního propojení Evropské
unie stále ještě udržitelný a při postupu přijímání aktů sekundárního práva řádným
legislativním procesem také nutný. Spolkový ústavní soud tak navazuje na svůj závěr
z rozhodnutí Solange I. a poukazuje zejména na nedostatečnou demokratickou
legitimitu Evropského parlamentu. Na to ostatně poukazuje i doktor Wendel, když píše,
že další stupeň integrace Evropské unie je, podmíněn tím, že se Němci vzdají
Základního zákona a přijmou novou ústavu190.
Spolkový ústavní formuluje následující doktrínu, která představuje obecný závěr
v otázce rozpočtů: „Volební právo je porušeno, pokud se Spolkový sněm zbaví své
odpovědnosti za rozpočtovou politiku takovým způsobem, že jej již nadále on ani
budoucí Spolkové sněmy nebudou moct vykonávat.“191
Odůvodnění tohoto závěru směřuje především k tomu, aby Spolkový sněm nebyl
zbaven odpovědnosti za správu věcí veřejných, která mu byla svěřena německým lidem.
Za jeden ze znaků ústavního státu a za základní součást demokratické samosprávy
považuje pravomoc rozhodovat o příjmech a výdajích do státního rozpočtu označuje,
jde z určitého pohledu o projev státní suverenity vtělený do podoby zákona.192 Takový
akt je potom významný pro celkové směřování politiky státu. Zároveň představuje
nejenom prostředek Spolkového sněmu, jak kontrolovat Spolkovou vládu, ale je i
příležitostí pro demokratickou diskusi na půdě Parlamentu193.
Spolkový ústavní soud neopomíjí ani místo Německa v mezinárodních
organizacích, ať už Evropské unii nebo jiných. A to včetně případných finančních
závazků, které z účasti na těchto organizacích vyplývají. Uzavírá však, že není
přípustné, aby se Spolkový sněm stal pouhým pozorovatelem, bez možnosti ovlivnit
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podobu vlastního rozpočtu194. Takový výsledek by totiž mohl znamenat, že z důvodů,
které Spolkový sněm nebude moct ovlivnit, dojde k přetížení rozpočtu v takovém
rozsahu, že to ohrozí základní ústavní principy Německa. Zvlášť nepřijatelným se
potom jeví, aby při rozhodování o zatížení německých rozpočtů měly státy, které se
vlastní vinou dostaly do dluhových problémů, silnější postavení než Spolkový sněm.
Proto není možné přistoupit na takovou proceduru přijímání rozhodnutí o rozpočtu,
která budou zcela mimo kontrolu Spolkového sněmu. To musí být vyloučeno tím spíše,
že vznikne-li mezinárodní závazek, pak dispozice s tímto závazkem jsou mimo
kompetence Spolkového sněmu – ten nebude moci podniknout žádnou zpětnou kontrolu
v tom smyslu, zda nedochází k přetížení rozpočtu. Dokud však nejsou procedury
zatěžující rozpočet automatizované, je možné k takové mezinárodní smlouvě přistoupit.
Podmínkou ovšem je, že ke každému jednotlivému závazku, který by měl z této
smlouvy vyplynout, musí dát informovaný souhlas Spolkový sněm195.
Při výkladu se Spolkový ústavní soud dotkl i evropské dimenze těchto smluv, a
znovu deklaroval vstřícnost směrem k právu Evropské unie a důvěru v činnost jejích
orgánů. Tato vstřícnost se ale dá považovat, jak jsem zmínil i výše, za pokračování
výkladu ve smyslu nálezů Solange I. Odstavec 129 zmiňuje, že právo Evropské unie
zdůrazňuje respekt k rozpočtové autonomii členských států, která se projevuje ve
článcích 123 a násl. Smlouvy o fungování EU, kde je zapovězeno přejímání záruk za
závazky jiných členských států a ukládá se povinnost rozpočtové a dluhové kázně.
Z tohoto vyjádření lze i vyčíst, že pokud by Evropská unie upustila od tohoto pojetí
ochrany rozpočtů členských států, mohlo by dojít k neslučitelnosti s ústavním pořádkem
Německa.196
Co se týká zmíněného naznačení vnitřních ústavních limitů pro míru, v jaké je
možné vstupovat do mezinárodních závazků, které by zatěžovaly německý rozpočet,
tam zatím soud zůstal zdrženlivý. Prohlásil, že závazek ve výši 170 mld. EUR, jakkoliv
se jedná o vysokou sumu, neohrožuje naplňování ústavních principů, a to ani v případě,
že by bylo nutné jej celý splatit.197
Takovým závěrem se ovšem nepřímo oprávnil k budoucímu posouzení toho, zda
částka, byť jednorázově schválená Spolkovým sněmem, není příliš veliká na to, aby
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ohrozila výkon základních ústavních práv. Takový závěr považuji za aktivistický a
výrazně přesahující rámec přijatelného soudního přezkumu ve věcech hospodářskopolitické povahy. Také proto, že rozdíl v tom, jaký aparát má k dispozici vláda a
parlament pro zpracování zpráv, analýz a závěrů o rizicích a ekonomických výsledcích
a jaký aparát má k dispozici Spolkový ústavní soud, se nedá srovnávat. A není patrně
ani úkolem Spolkového ústavního soudu, aby prováděl ekonomické analýzy a na jejich
základě rozhodoval o ústavnosti určitého kroku Spolkového sněmu.
V neposlední řadě je součástí nálezu i pokyn vládě, aby získala předchozí souhlas
Spolkového

sněmu,

resp.

jeho

rozpočtového

výboru

před

přistoupením

k mezinárodnímu závazku.
Z tohoto nálezu je patrné, za jak významnou považuje Spolkový ústavní soud
rozpočtovou pravomoc Spolkového sněmu. Ztotožňuje ji se suverenitou a základním
prostředkem realizace práva na národní sebeurčení a naplňování ústavních principů,
včetně ochrany práva voličů. Podmiňuje proto jakékoliv její omezení, byť i nepřímé
formou přistoupení k mezinárodnímu závazku, předchozím souhlasem Spolkového
sněmu. Jak uvidíme v následující kapitole, jeho roli považuje za natolik významnou, že
vztahuje zásadu veřejného projednávání rozpočtu i na otázky přejímání mezinárodních
závazků

3.2.2 EFSF II.
V reakci na výše uvedené rozhodnutí navrhla Spolková vláda takovou právní
úpravu, která sice zajišťovala přítomnost Spolkového sněmu v rozhodovacích procesech
spojených s přejímáním mezinárodních závazků na Německo a tím i zatěžováním
německého rozpočtu, nikoliv ovšem klasickým postupem, ale prostřednictvím
zvláštního výboru.
Za Spolkový sněm měl rozhodovat 9členný panel složený z poslanců, který se
měl vyjadřovat jak při rozhodování o schválení úvěru žadatelskému členskému státu,
tak při rozhodování o udělení pokynu k obchodování na sekundárním trhu. Vzhledem
k požadavkům urgentnosti a utajení příslušných informací měl navíc zasedat neveřejně.
Tato úprava byla následně napadena před Spolkovým ústavním soudem pro
zásah do volebního práva německých občanů. Spolkový ústavní soud nejprve
předběžným opatřením pozastavil účinnost tohoto prováděcího zákona a tím de facto
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určil, že ve všech těchto otázkách musí rozhodovat Spolkový sněm plenárně. V nálezu 2
BvE 8/11 následně toto své původní rozhodnutí potvrdil.
Svoje závěry přitom založil především na argumentu, že vůle lidu je formována
skrze spolupráci a diskusi na půdě Spolkového sněmu.198 Obzvláště významnou roli
přitom hraje svobodná parlamentní diskuse, která je odrazem demokratického státního
zřízení. Jenom prostřednictvím této diskuse může zcela dojít naplnění volebního práva
německého občana.
Dále upozorňuje na aspekt reprezentativnosti a odvolává se na „princip
zrcadlení,“ v originále „Grundsatz der Spiegelbildlichkeit.“199 Podle kterého se musí
v každé úrovni zastoupení lidu zrcadlit reálné rozložení politických sil tak, jak jsou
zastoupeny ve Spolkovém sněmu. Tato zásada byla však dle názoru Spolkového
Ústavního soudu porušena, když zákon upravující proceduru pro zmocnění vlády
k souhlasu při hlasování o přebírání závazků, výslovně neupravoval, že v panelu musí
být poměrně zastoupeny všechny politické strany v parlamentu.
Poslední významná výtka mířila na počet členů panelu a veřejnost jednání.
Devět členů považuje za nereprezentativní vzorek Spolkového sněmu vzhledem
k významu otázek, o kterých rozhodují. Dále podotkl, že připustit popření základního
principu spojeného s projednáváním zákona o rozpočtu, totiž jeho veřejnost, lze podle
Spolkového ústavního soudu připustit pouze v situacích hodných zvláštního zřetele200.
Obecná jednání a rozhodnutí o schválení pomoci žadatelskému státu, které nakonec
představují potenciálně největší zátěž pro rozpočet, za takovou situaci nepovažuje, a to
zejména proto, že příslušná jednání často trvají několik týdnů či měsíců. Není tedy dán
důvod, proč by z jejich projednávání měl být Spolkový sněm vyloučen.
Jinak kvalifikoval situaci, kdy je potřeba dát souhlas s obchodováním na
sekundárních trzích. V takovém případě lze podle názoru Soudu ospravedlnit tajné
projednávání, neboť jeho veřejnost by následným zásahem spekulantů, ztratila
zamýšlený pozitivní efekt.201
I toto druhé rozhodnutí zasahuje do značné míry do vůle zákonodárce, který
určitým způsobem formuloval svůj postup řešení problému. Princip zrcadlení v tom
smyslu, jak je formuloval, lze na druhou stranu považovat za oprávněný požadavek,
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který má chránit rovnost volebního práva všech občanů. Především však Spolkový
Ústavní soud tímto nálezem dále rozvinul svůj předchozí závěr, totiž že Spolkový sněm
se nemůže zbavit žádným způsobem své pravomoci rozhodovat o všem, co významným
způsobem zatíží německý rozpočet, a to ani zřízením zvláštního výboru, neboť význam
rozpočtu v německém ústavním pořádku je větší.
Obě rozhodnutí ukazují důslednost, se kterou Spolkový ústavní soud chrání
rozpočtovou autonomii Spolkového sněmu. A to jak v otázkách obsahových,
dotýkajících se rozsahu a povahy pravomocí, které mohou být přeneseny, tak i
v otázkách procedurálních, kdy nepřipouští, až na velmi přísně popsanou výjimku,
vynechat souhlas Spolkového sněmu. Upozornil také politickou reprezentaci, že i otázka
míry zadlužení, ke kterému by byť i Spolkový sněm dal souhlas, by se v budoucnu
mohla stát předmětem přezkumu.

3.2.3 ESM a Fiskální kompakt
Když v roce 2012 došlo vývojem události k přijetí dohody o dalším postupu při
řešení dluhové krize, shodly se členské státy na nahrazení výše zmíněných mechanismů
jedním trvalým, Evropským Stabilizačním Mechanismem. Kromě mechanismu pro
řešení vzniknuvších problémů došlo ke shodě i v otázce prevence těchto situací
zavedením rámce pravidel fiskální disciplíny. Tyto politické dohody byly realizovány
Smlouvou o ustavení Evropského Stabilizačního Mechanismu (SESM) a Smlouvou o
stabilitě, koordinaci a správě ekonomické a monetární unie (Fiskální kompakt).
Spolková republika Německo přijala 29. června 2012 prováděcí zákony, které ji
umožnily přistoupit k těmto smlouvám a tyto zákony se staly terčem skupiny ústavních
stížností s níž stěžovatelé spojili také návrh na vydání předběžného opatření zakazující
Spolkovému prezidentovi podepsat tyto zákony.
Spolkový ústavní soud se nejprve vypořádal s návrhem na předběžné opatření a to
tak, že jej zamítl. Neučinil tak ovšem pouze na základě poměřování míry hrozby a
akutnosti situace jako při rozhodování o předběžných otázkách ve věcech řecké půjčky,
EFSF a EFSM, ale provedl materiální posouzení věci ve značném rozsahu. Důvod pro
tento postup shledal ve skutečnosti, že v případě ratifikace mezinárodních smluv by
bylo pro Spolkovou republiku mnohem náročnější vyvázat

se ze závazků tam

stanovených. Ostatně rozsah rozhodnutí a míra detailu v něm obsažená jednoznačně
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ukazuje ochotu Spolkového ústavního soudu vypořádat se se všemi potenciálně
problematickými aspekty přistoupení k těmto smlouvám.
Základem pro ústavní stížnost se opět stává demokratický princip upravený v čl.
20(1) a 79(3) ZZ a volební právo německého občana zakotvené v čl. 38 ZZ. Spolkový
ústavní soud znovu připomněl, že „rozhodnutí o veřejných příjmech a výdajích je
fundamentální součást schopnosti ústavního státu se demokraticky formovat.“202
V první řadě bylo tedy potřeba posoudit, jakým způsobem zasahuje zformování
nového mechanismu do demokratického principu a klíčových koncepcí monetární unie.
Vyslovené závěry směřují k tomu, že byť nepochybně dochází k významným změnám
v tom, jakým způsobem bude měnová unie fungovat v budoucnu a dochází ke snižování
nezávislosti národních rozpočtů, nemají změny Smluv nebo zřízení ESM jako takového
negativní dopad na prvky stability a nezávislost Evropské Centrální Banky.203
K přenosu vlastní rozhodovací pravomoci ve věci rozpočtů ovšem nedochází a tato
pravomoc tak zůstává zachována.204
Další významnou rovinou posuzování byly praktické hrozby pro rozpočtovou
autonomii Spolkového sněmu vyplývající ze samotných opatření a způsob, jakým se
s ním přípravná německá legislativa vypořádala. Za klíčový moment považuje Spolkový
ústavní soud existenci stropu závazků, které mohou potenciálně ovlivnit tvorbu
rozpočtu na 190 mld.205 EUR. Je-li závazek takto jednoznačně kvantifikován a smluvně
zafixován, nedochází dle názoru Spolkového ústavního soudu k zatížení rozpočtu nad
přiměřenou míru. Znění SESM není možné ve světle tohoto rozhodnutí vykládat tak,
aby mohlo dojít k navýšení celkové částky bez rozhodnutí Spolkového sněmu.206
Účast Spolkového sněmu je z hlediska SESM zajištěna dostatečně existencí
informační povinnosti o věcech týkajících se chodu ESM, chystaných kroků a dalších
nezbytných informací potřebných k přijetí poučeného rozhodnutí a dále skutečnost, že
němečtí zástupci v ESM jsou při rozhodování na základě zákona vázáni pokyny
Spolkového sněmu a jsou mu odpovědni za výkon své činnosti. Za problematický může
být teoreticky považován čl. 4(8) SESM, který obsahuje možnost suspendování
hlasovacích práv v ESM pro případy, kdy členský stát nesplní podmínku.207
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Konečně, co se Fiskálního kompaktu týká, posoudil Spolkový ústavní soud jeho
obsah jako neproblematický a souladný se Základním zákonem a to zejména z toho
důvodu, že nedochází k přenosu rozpočtových pravomocí na orgány Evropské unie208 a
i tam, kde dochází k jejich zapojení do případného nápravného procesu pro případ
porušení pravidel vytyčených Fiskálním kompaktem se nejedná o ingerenci do
rozpočtové pravomoci jako takové. Z hlediska samotné povahy závazků stanovených
Fiskálním paktem potom nedochází k přímému omezení nebo nařízení konkrétních
rozpočtových závazků, pouze stanovuje všeobecný pravidlový rámec, který je souladný
také s obecnými rozpočtovými zásadami vymezenými v Základním zákoně s cílem
zajistit dlouhodobou udržitelnost.209 Shodné závěry Spolkový ústavní soud zopakoval
v rozhodnutí ve věci samé.210

3.3 Průběžné závěry
3.3.1 Demokratický princip jako znak národní identity
Závěry Spolkového ústavního soudu jsou budovány na základě dlouhodobě
formulované doktríny v jejímž středu stojí německý volič a jeho právo účastnit se
prostřednictvím svých volených zástupců na formulování politik veřejného života a
jiných zásadních rozhodnutí ovlivňujících chod státu.
Demokratický princip zpřesňovaný a rozpracovávaný od Maastrichtského
rozhodnutí považuje za součást národní identity a dokud potrvá demokratický deficit v
Evropské unii a nebudou naplněny principy reprezentace zakotvené v Základním
zákoně a dále specifikované v některých z rozhodnutí Spolkového ústavního soudu,
nebude možné akceptovat takový přenos rozhodovacích pravomocí o rozpočtu, který by
znemožnil nebo výrazně omezil rozhodovací autonomii Spolkového sněmu. Paralela
k rozhodnutí Solange I. je zde více než zřejmá a v tomto smyslu je tedy zřejmé, že
zprostředkovaně slouží koncept národní identity k ochraně rozpočtové autonomie
parlamentu. Závěry druhé části ovšem princip demokracie mezi znaky národní identity
nezařazují, jsou zaměřené na specifické projevy již realizovaná rozhodnutí, která se
promítají do specifického ústavního, politického a kulturního prostředí, což je rovina
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požívající ochrany. Demokratický princip je Smlouvami vnímám jako conditio sine qua
non a nemůže tedy dle mého názoru v kontextu pokračující evropské integrace sám sobě
obstát jako dostatečný důvod.
Ve světle závěrů první části této práce je přístup Spolkového ústavního soudu
zaměření na formální rovinu věci, zabývá se tedy především tím, komu jsou z hlediska
pravidel přiznány pravomoci rozhodovat o nakládání s rozpočtem. Materiální rovina
posuzování je potom zaměřena na soulad s demokratickým principem, který ovšem dle
mých dosavadních závěrů neobstojí jako znak národní identity členského státu.

3.3.2 Kompenzace omezení rozpočtové autonomie
Má-li být posuzování zaměřeno na materiální stránku rozpočtové autonomie,
bude potřeba vzít v potaz konkrétní rovinu prvků národní identity, do kterých by mohlo
být zasahováno a nikoliv koncept národní identity jako celku. Například otázku
zajišťování bezpečnosti, která je i z hlediska textace SEU nesporná. Při posuzování
budeme schopni ukázat a kvantifikovat, nakolik určité opatření zasahuje do práva
členského státu na to, aby mohl plnohodnotně zajišťovat otázky bezpečnosti.
Z hlediska samotného způsobu a rozsahu přípustnosti omezení rozpočtové
autonomie a jejího posuzování pak bude potřeba poměřit rozsah omezení proti tomu, co
výměnou za takové omezení stát získá dle klasického trade-off principu. Zpravidla totiž
výměnou za určité omezení rozpočtu státy získávají něco jiného, například ekonomické
výhody, garanci vlastní bezpečnosti nebo uspokojí určitou potřebu obyvatelstva. Tím je
omezení jejich plné rozpočtové autonomie kompenzováno a tento jev je v globalizované
a internacionalizované společnosti třeba akceptovat jako fakt.
Metody kompenzace potom zrcadlí kategorie omezení tak, jak byly popsány
v první části práce, půjde o přímé, nepřímé a smíšené kompenzace. Přímá kompenzace
je v situaci, kdy výměnou za určité omezení rozpočtové autonomie získává stát
okamžitou protihodnotu ve službách, penězích nebo jinak. Přímou kompenzací je
možnost čerpat ze strukturálních a kohezních fondů EU, kterou členské státy získávají
výměnou za platby do rozpočtu EU. Nepřímá kompenzace je potom příslibem budoucí
protihodnoty nebo nemateriálních výhod. Příkladem nepřímé kompenzace bude účast
v měnové unii a veškeré možnosti z toho vyplývající, které státy získávají výměnou za
dodržení podmínek stanovených pro přijetí do monetární unie. U smíšených
kompenzací se potom bude jednat o kombinaci dvou předchozích v různém poměru. Je
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nutné poznamenat, že metody kompenzace nám pouze odpovídají na otázku jak, ale
nikoliv na otázku kolik a zda je kompenzace pro stát výhodná a akceptovatelná, což
bude otázkou politického rozhodnutí s případnou možnosti revize ústavními soudy.
Jakým způsobem lze toto využít v kontextu ochrany rozpočtové autonomie
národních parlamentů prostřednictvím ustanovení o národní identitě? Předně je potřeba
vymezit obsah konkrétní složky národní identity, která je opatřením dotčena. Následně
bude potřeba uvážit, zda je z hlediska kompenzace takové omezení dostatečně
vyváženo. Pakliže není, je možné uvažovat o tom, že takové opatření bude možné
subsumovat pod rámec národní identity nikoliv ovšem jako samostatný koncept ochrany
rozpočtové autonomie ale jako ochrany určitého prvku národní identity, který je
realizován prostřednictvím příslušné části rozpočtu. Zde se v úvahách rozcházím se
závěrem Spolkového ústavního soudu ohledně stanovení fixních limitů. Nedomnívám se
totiž, že je možné v určitém okamžiku v čase určit rizika, hrozby a případné další
konsekvence navázané na existenci natolik složitého organismu, jakým je monetární
unie.
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Závěr
Práce s neurčitými právními pojmy představuje vždy svého druhu výzvu jak
z hlediska rozsahu materiálu, který je potřeba zpracovat k odkrytí jejich obsahu tak
z toho pohledu, že výsledné závěry se mohou jediným rozhodnutím soudu nebo
zákonodárce od základu změnit. Dynamika obsahu je ostatně oběma zpracovávaným
pojmům vnitřně vlastní a tento rozměr rozpočtové autonomie a národní identity se
promítá v celé práci.
V první kapitole jsem se v pátrání po obsahu a významu rozpočtové autonomie
pustil poměrně hluboko do minulosti. Někdo by mohl namítnout, že snad až zbytečně
huboko. Domnívám se ovšem, že právě tato vývojová perspektiva je nesmírně důležitá
pro navození určitého způsobu čtení práce. Byť je pojem rozpočtové autonomie
rozebírán především z právního hlediska, nelze mu upřít významovou šíři a
multidisciplinaritu a tímto historickým pohledem jsem měl ambici čtenáři ukázat právě
tento rozměr.
Samotný pojem národní identity je potom předmětem zkoumání v druhé
kapitole. Dějinné vazby, geografická poloha a mnohé jiné faktory předurčují Česko a
Německo k tomu, že se na svět kolem sebe díváme podobně. I proto jsou výsledné
závěru vcelku konzistentní. Zde je rozdíl mezi právním a mimoprávním výkladem
možná ještě zřetelnější, právo je odrazem všech těchto aspektů a národní identita
jednotlivých států se v něm promítá, ale nemůže ji zcela postihnout, zejména v natolik
různorodém prostředí, jakým je Evropská unie.
Rozpočtovou autonomii shledávám nástrojem, jehož prostřednictvím je
realizována národní identita, navíc nástrojem v demokratickém právním státě zcela
standardním. Nevnímám ji jako něco, co by mohlo zakládat specifikum daného národa.
Sama o sobě nemá hodnotový náboj, nenese s sebou žádný étos toho, čemu by měla
sloužit a jak by měla být používana. Není-li vyplněna obsahem demokratického
právního státu, může stejně tak být použita k potlačování lidských práv a porušování
pravidel mezinárodního společenství. Nedomnívám se proto, že by byla znakem národní
identity nebo že by sama o sobě zasluhovala ochranu ve smyslu čl. 4(2) Smlouvy o
Evropské unii.
Teprve v kombinaci s konkrétními prvky národní identity je možné posoudit, zda
určité omezení rozpočtové autonomie není natolik významné, že je potřeba proti němu
zasáhnout a bránit národní společenství a jeho právo rozhodovat o svém dalším
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směřování. V takových případech mám za to, že lze využít čl. 4(2) Smlouvy o Evropské
unii, ovšem teprve ve chvíli, kdy jiné mechanismy směřující k zajištění stejného cíle
selžou, tedy jako prostředek ultima ratio. Zejména tím mám na mysli využití principu
subsidiarity a proporcionality a nástrojů, které mají členské státy k jejich uplatňování.
Hypotézu se tedy nepodařilo potvrdit, nicméně opačné závěry jsou pro případné další
studium přinejmenším stejně zajímavé, jako kdyby potvrzena byla. Tento závěr ostatně
podporuje i úvaha o obsahu samotného pojmu národní identity. Na základě judikatury a
některých úvah vyslovených v odborné literatuře jsem dospěl k tomu, že obsahem
pojmu jsou nad rámec textu Smlouvy o Evropské unii také kulturní, historické a
jazykové aspekty a tyto vždy obsahují nějaký hodnotový náboj.
Význam vztahů těchto dvou pojmu bude pro budoucnost Evropské unie zcela
zásadní, neboť úspěch integračního projektu do značné míry spočívá v tom, nakolik jsou
naplněna očekávání občanů o jejich zapojení do rozhodování o věcech veřejných.
Nebude-li Unie ukazovat dostatečný respekt vůči národním specifikům jednotlivých
zemí, dojde k rozšiřování projevů nacionalismu, jakých jsme dnes svědky v Řecku.
Hypotézu se tedy nepodařilo potvrdit, nicméně opačné závěry jsou pro případné
další studium přinejmenším stejně zajímavé, jako kdyby potvrzena byla.
Ve třetí kapitole jsem se zaměřil na jednotlivá rozhodnutí Spolkového ústavního
soudu, ve kterých je představena jeho koncepce a přístup k limitaci zásahů do
rozpočtové autonomie. Spolkový ústavní soud je velmi důsledný v tom, že hlídá
nenarušitelnost závazku Parlamentu vůči voličům, a to někdy možná až za hranice toho,
co je nezbytné. Ukládá zákonodárci povinnost aktivně se účastnit při každém zvýšení
závazků ohrožujících jeho rozpočtovou autonomii a zároveň nepřímo naznačuje, že
existuje určitá penězi vyjádřitelná hranice, kterou Spolkový sněm nemůže překročit.
S takovýmto přístupem k řešení otázky rozpočtové autonomie se neztotožňuji.
Domnívám se, že vydal-li se Spolkový ústavní soud cestou přezkumu a posuzování
míry zásahu do rozpočtové autonomie, měl vymezit obecné zákonitosti a mechanismy,
s jejichž pomocí bude rozsah případného zásahu nebo omezení v konkrétních případech
posuzovat, přičemž materiální posouzení omezení vůči potenciálnímu zisku nebo
ztrátám musí být vzato v potaz. Pokud by ovšem Spolkový ústavní soud k takovému
řešení přistoupil, dostal by se na velmi tenký led z hlediska dělby moci ve státě, kdy by
aktivně svou činností nahrazoval vůli zákonodárce, jehož nezávislost tak pečlivě střeží.
Ústavní soud České republiky prozatím neměl možnost se vzhledem k rozdílnému
výchozímu stavu takto komplexně k věci vyjádřit. Vstup České republiky do eurozóny
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lze nicméně v horizontu několika následujících let očekávat a německá zkušenost bude
pro jeho budoucí rozhodování nepochybně velmi významná.
Je zřejmé, že tato oblast bude ještě dlouhou dobu předmětem zájmu politiků,
zákonodárců, soudců i vědců a badatelů. Nacházet odpovědi nebude snadné, nicméně
další prostor pro rozvíjení úvah v této věci spočívá dle mého právě v testování závěrů
práce na širším vzorku ústavních systémů a národních identit. Bylo by zejména
zajímavé zhodnotit, jak by závěry učiněné na základě takto vybraného materiálu obstály
v konfrontaci s řeckým nebo italským pohledem. Zcela nové perspektivy se pak objeví
ve chvíli, kdy do úvah vneseme prvky multidisciplinarity a začneme na národní identitu
a rozpočtovou autonomii pohlížet skrze sociologii, ekonomii nebo politologii.
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Seznam zkratek
ECB
EFSF
EFSM
ESM
EU, Unie
Fiskální kompakt
GA
LZPS
OBSE
OSN
NATO
SEU
SESM
SFEU
Smlouvy
Soudní dvůr, SDEU
Spolková republika, Německo, SRN
Spolkový ústavní soud
Ústava, Ústava ČR
Ústavní soud, ÚS
ÚZB
ZZ

Evropská centrální banka
European financial stability facility
European financial stability mechanism
European stability mechanism
Evropská unie
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě
v hospodářské a měnové unii
Generální advokát
Listina základních práv a svobod
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v
Evropě
Organizace spojených nároů
Severoatlantická aliance
Smlouva o Evropské unii
Smlouva o ustavení evropského
stabilizačního mechanismu
Smlouva o fungování Evropské unie
Smlouva o Evropské unii a Smlouva o
fungování Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie
Spolková republika Německo
Německý Spolkový ústavní soud
Ústava České republiky
Ústavní soud České republiky
Ústavní zákon o bezpečnosti Č
Základní zákon Spolkové republiky
Německo
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Abstrakt
V práce se zabývám specifikým jevem, jehož význam odhalila dluhová krize v
eurozóně která po roce 2008 zasáhla většinu zemí Evropské unie je dnes znovu vysoce
aktuálním tématem s ohledem na vývoj situace v Řecku. Jedná se o vztah rozpočtové
autonomie a národní identity. Zaměřil jsem se na nalezení odpovědi, zda můžeme
rozpočtovou autonomii vnímat jako součást národní identity, případně jakým způsobem
lze přistupovat k posuzování míry limitace rozpočtové autonomie.
Metodologicky jsem vycházel především ze studia odborné literatury a dále z
analýzy judikatury Soudního dvora EU a ústavních soudů Česka a Německa přičemž
jsem srovnával jejich přístupy k řešení této otázky. Následně jsem syntézou dovodil
obecné závěry z této analýzy vyplývající a které mi umožily odpovědět na výzkumnou
otázku.
Práci jsem rozdělil do tří částí, kdy v prvních dvou jsem se zaměřil na
vybudování dostatečného teoretického základu a objasnění pojmů rozpočtové
autonomie a národní identity. Ve třetí části potom rozebírám aktuální judikaturu
Německého Spolkového ústavního soudu a konfrontuji ji se závěry první a druhé části
práce.
Hypotézu se mi nepodařilo potvrdit. Domnívám se, že rozpočtovou autonomii
nelze považovat za součást národní identity a to ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé,
rozpočtová autonomie je instrument, jehož prostřednictvím je realizována politika státu,
jedná se navíc o instrument v demokratickém právním státě univerzální a nepředstavuje
tak nic, co by bylo možné považovat za specifikum daného národa. Zadruhé, rozpočtová
autonomie sama o sobě je hodnotově neutrální a lze ji použít k realizaci jednotlivých
prvků národní identity stejně jako k jejich potlačování.
Národní identitu jsem potom na základě judikatury a dřívějších doktrinálních
úvah vymezil o něco šířejši, než jak je definována v textu Smlouvy o Evropské unii,
zejména o otázky kulturní a historické. Tato úvaha podporuje můj závěr o tom, že prvek
národní identity v sobě musí nést hodnotový náboj, v opačném případě jej pod tento
pojem subsumovat nelze.
Z hlediska posuzování limitu zásahů do rozpočtové autonomie se pak
domnívám, že pokud již dojde k přezkumu ústavním soudem, mělo by posuzování
směřovat k poměřování limitace a případných zisků nebo potenciálních ztrát.
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Resumé
Sovereign debt crisis in the eurozone that struck most of the countries in the
European Union in 2008 has brought forward a specific relationship between budgetary
autonomy and national identity. With the development of situation in Greece, it seems
that the topic is very relevant again. I have focused on finding the answer to question
whether the budgetary autonomy can be considered a part of national identity. As a
secondary question I have looked into the approach for assesment of what is still an
acceptable limitation of budgetary autonomy.
Methodologically I have used the topic-relevant literature and analysed the
decisions of the Court of Justice of the European Union as well as Czech and German
Constitutional Courts. I have then synthesised general conclusions that allowed me to
answer the researched question.
The paper is divided into three parts. In the first part I have focused on building
a strong theoretical background and clarification of the concepts of budgetary autonomy
and national identity. Third part is dedicated to the analysis of current decisions of the
German Constitutional Court and their confrontation with my findings from the first and
the second part.
I did not confirm the hypothesis. In conclusion, I have stated that budgetary
autonomy can not be considered a part of national identity for two key reasons. Firstly,
budgetary autonomy is a mechanism, through which the state policy is executed.
Moreover, a mechanism, that is universal and standard in democratical law state and can
hardly be considered as something specific. Secondly, budgetary autonomy holds no
value, it is a strictly neutral term that can be used for promotion of aspects of national
identity as well as for suppressing them.
Based on the court’s decision making and earlier articles and other literature on
the matter, I have defined the concept of national identity in a broader sense than the
text of the Treaty on the European Union. I also consider cultural and historical notions
to be a part of national identity. This supports my conclusion that an aspect of national
identity must carry some inherent value, otherwise it can not be considered as such.
With regards to assessment of limits for limitation of budgetary autonomy I
beleive that in such case the court takes on the authority to review steps of legislator, he
should consider the limitations against profits and potential loss.
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