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1. Úvod 
Rostoucí role evropské legislativní činnosti a její dopad na každodenní životy evropských 

občanů s sebou přináší i zvyšující se požadavky na její kvalitativní zpracování. Tento proces je 

v mnoha ohledech spojen i s potřebou jasnějšího určení oprávnění a povinností členských států, 

stejně tak práv občanů Evropské unie. Přímá legislativní činnost Unie je ve srovnatelném 

rozsahu naprosto ojedinělá, a i proto je právě Unie v pozici průkopníka vytváření mechanismů 

a zásad nadnárodní legislativní činnosti. Nelze zcela jednoznačně určit, jaké množství národní 

právní úpravy je přímo odvislé od unijní legislativní tvorby,1 je nutné nicméně mít na paměti 

fakt, že skrze unijní prerogativy v oblasti výlučných a sdílených pravomocí se zužuje možnost 

národních legislativních iniciativ. Rozhodnutím jednat v oblasti sdílených pravomocí Unie 

jedná jako negativní zákonodárce ve smyslu odebrání dané oblasti z dispozice členských států. 

Opomíjená bývá také třetí oblast kompetencí EU, kde Unie jedná v roli koordinátora 

a podporovatele národních politik. Výlučný charakter role Unie je zde zastoupen v podobě 

určení priorit, od kterých se často odvíjí i politiky národní.2 Příliš široká a shovívavá 

interpretace legislativních pravomocí Unie tak může vést k odstranění pojistek, které slouží 

k vyvažování vztahů mezi členskými státy a Unií i k ochraně práv jednotlivce.3 

Zároveň probíhající vnitrounijní integrace a územní expanze do zemí střední a východní 

Evropy vyvolala nutnost změny tvorby evropských norem. Rozdíly právních kultur Unie 

po rozšíření v letech 2004, 2007 a naposledy v roce 2014 s sebou přinesly i větší diversifikaci 

v přístupu k normotvorbě a změnu legislativních procedur. Reakcí na tyto potřeby byla nejdříve 

neúspěšná Smlouva o Ústavě pro Evropu a později reformní Lisabonská smlouva, která 

                                                      

1 BOBEK, Michal. Kam až sahá právo EU? K věcnému aplikačnímu rámci unijního práva v členských 

státech. Právní rozhledy. 2013, 21(18), 611-618. ISSN 12106410. 
2 LENAERTS, Koenraad, Piet Van NUFFEL, Robert BRAY a Nathan CAMBIEN. European Union law. Third 

edition. London: Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2011, ccxlix, str. 130. ISBN 1847037437.  
3 TÜRK, Alexander Heinrich. The concept of legislation in European Community Law: a comparative perspective. 

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2006. European monographs. str. 229-230. ISBN 90-411-2472-

1. 
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přinesla zrušení pilířové struktury a formální zavedení legislativních postupů. Evropské 

společenství a později Unie samozřejmě měly své legislativní postupy, ale Lisabonská smlouva 

poprvé přinesla jednotný řádný legislativní postup, ze kterého jsou Smlouvami činěny výjimky. 

Lisabonská smlouva také povýšila na úroveň pramene primárního práva Listinu základních 

práv Evropské unie (dále též Listina nebo LZPEU), přičemž  tato přímá garance práv v sobě 

obsahuje upevnění lidskoprávních standardů při činnosti EU a zároveň tak klade další nároky 

na kvalitu unijní legislativy. Vstup oblastí unijního práva do každodenního lidského života 

zapříčinil neudržitelnost charakteru unijního práva coby droit diplomatique,4 a v současné době 

můžeme sledovat proces jeho transformace. 

Legislativní proces je přímo ovlivněn změnami v rovnováze mezi unijními institucemi – 

především mezi kolegislaturami, Radou Evropské unie (dále též Rada) a Evropským 

parlamentem (dále též Parlament), který získal mnohem rovnější postavení zavedením řádného 

legislativního procesu, jenž nahradil proces spolurozhodování. K dalšímu upevnění pozice 

Parlamentu došlo sjednáním řady interinstitucionálních dohod s Evropskou komisí (dále též 

Komise) ohledně role Parlamentu při přípravě legislativy. Naopak Rada – a vedle ní zvláště 

také Evropská rada – se projevila jako hlavní hybatel reforem v době krizí. A to nejenom 

v systému unijního práva, ale i mimo Smlouvy – příkladem může být Evropský stabilizační 

mechanismus. Takovými rychlejšími cestami ale dochází k obcházení Parlamentu coby 

kolegislátora a členské státy se mohou dostat do rozporu s primárním právem. 

Celá řada politickými deklaracemi formulovaných legislativních zásad vede ale k odstředivým 

tendencím. Princip transparentnosti a zájem informovat veřejnost ohledně přípravy nové 

                                                      

4 TIMMERMANS C. W. A. How to improve the quality of Community legislation: the viewpoint 

of the European Commission. str. 41 In: KELLERMANN, Alfred E. Improving the quality of legislation in 

Europe. Boston: Kluwer Law International, c1998, lviii, 337 s. ISBN 9041104305.  
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legislativy se dostává do střetu s principem efektivnosti legislativního procesu.5 Výsledkem 

může být přesun reálného těžiště vyjednávání do kuloárů nebo vznik neformálních konstelací 

v podobě trialogu evropských institucí. Celý unijní legislativní systém nyní stojí tváří v tvář 

nutnosti své stabilizace, ale zároveň čelí i řadě nových výzev přesahujících hranice Unie. 

Celkově se jedná o proces vyvrcholení transformace Evropských společenství (dále též 

Společenství), ekonomického mezivládního projektu, v Evropskou unii, společenství 

evropských občanů. S tím souvisí i transformace nástrojů Unie, neboť regulační tvorba již není 

čistě ekonomicko-technického charakteru, ale zahrnuje také ústavněprávní rozměr prosazování 

demokracie, právního státu a úcty k lidským právům.6 Nástroje, kterých k tomu Unie užívá, se 

svým charakterem stávají téměř identickými s nástroji členských států, a i proto se na ně musí 

použít přísnější skrutinium ohledně jejich materiální a formální kvality – jako se tomu děje 

na národní úrovni.7 Tyto legislativní a regulatorní zásady sice mohou působit jako překážka 

a prodloužení legislativního procesu, ale zároveň jsou jedinou zárukou funkčnosti 

normotvorby. Jejich systém také tlumí divergence, které panují mezi jednotlivými hodnotami 

a cíli Unie.8 Směr legislativních inovací předznamenává i cíle, kterých chce Unie dlouhodobě 

dosáhnout, a pro které si vytváří nové nástroje a metody.  

Předmětem této práce je vytvoření uceleného katalogu legislativních zásad, které při tvorbě 

nařízení a směrnic musí být uplatňovány v souladu s právní doktrínou a judikaturou Soudního 

dvora Evropské unie (dále též Soudní dvůr, Soud nebo SDEU).  

                                                      

5 Na rozpory mezi ryzími podobami základních zásad legislativy poukazoval již Gustav Radbruch. Viz 

RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. str. 138 

a násl. ISBN 978-80-7357-919-7. 
6 K tomu blíže BARENTS, R. The autonomy of community law. The Hague: Kluwer Law International, 2004, 

str. 16. ISBN 90-411-2251-6. 
7 TIMMERMANS C. W. A. str. 41. In: KELLERMAN A. 1998. 
8 Zásada obecnosti jazyka vs. jasnost a jedinečnost použitých termínů; zásada loajality vs. zásada subsidiarity. 
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1.1. Několik poznámek k práci 

Hlavní část práce je členěna do pěti kapitol, přičemž její hlavní náplň spočívá v rozčlenění zásad 

formální podoby aktů (dále legistické), zásady určující obsah aktů (dále regulatorní) a zásady 

formálního legislativního procesu (procesní zásady). Tyto kapitoly jsou částečně členěny 

v souladu s časovou sousledností legislativních prací. Důležitým prvkem je i deskripce 

historického vývoje legislativních a regulatorních reforem evropské integrace, na jejichž 

základě lze udělat abstrakci obecných zásad, které budou následně rozděleny podle své náplně 

do výše uvedených kategorií. V části věnující se interinstitucionální spolupráci a vlivu regulace 

členských států pak práce bude směřovat k užití metod částečně politologických, neboť přesuny 

ekvilibra silových center není možné podle autora příliš dobře uchopit čistě právními termíny. 

V závěr práce bude zhodnocen autorem zvolený katalog zásad. V tomto ohledu vychází z práce 

Helen Xanthaki, která vytvořila hierarchickou strukturu obecných legislativních zásad. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že práce uchopuje právní principy a zásady spíše normativním přístupem 

zvoleným Arminem von Bogdandym, nežli zpětnou reflexí Ronalda Dworkina.9 Autor sám se 

ale hlásí nejvíce k MacCormickově teorii vzájemné interdependence a interakce právních řádů 

EU a členských států.10 

Určitou výhradou k práci může být upozaděná deskripce vývoje primárního práva, která je 

roztříštěna do více kapitol a dokresluje dílčí závěry práce. Smyslem tohoto kroku je použít 

vývoj pozitivního práva jako podpůrného argumentu a zaměřit se na reálné záměry tvůrců 

smluv, které jsou obsaženy v pramenech na nižší úrovni normativní pyramidy nebo dokonce 

v nenormativní podobě. Druhá výtka může směřovat k nedostatečnému zohlednění 

                                                      

9 Srovnej DWORKIN, Ronald M. The Model of Rules. University of Chicago Law Review. 1967, 35(14), 14-46. 

ISSN 0041-9494. a VON BOGDANDY, Armin. Doctrine of Principles. Jean Monnet Working Paper 9/03. Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 2003, 1-52. ISSN 1087-2221. 
10 K tomu MACCORMICK, Neil. The Maastricht-Urteil: Sovereignty Now. European Law Journal. 1995, 1(3), 

259-266. DOI: 10.1111/j.1468-0386.1995.tb00031.x. ISSN 13515993. 
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tzv. komitologické nebo též terciální legislativy,11 která nyní tvoří převážnou část unijní 

normotvorby. Důvodem k tomuto kroku je objemnost této problematiky, kterou v rozsahu této 

práce není možné uspokojivě pokrýt vedle tématu hlavního.12 Přesto se této problematiky práce 

dotkne v některých oblastech rovnováhy unijních institucí, flexibility práva 

nebo transparentnosti normotvorby. 

Práce vychází z anglických nebo francouzských znění unijních dokumentů a rozhodnutí 

Evropského soudního dvora, kdy v práci je vždy uvedeno oficiální české znění, pokud jsou 

dokumenty přeloženy do českého jazyka. Přesto jsou ale uvedeny původní – převážně anglické 

– názvy pro lepší zpětnou dohledatelnost pramenů. Práce se snaží vycházet z ustálené české 

legislativní terminologie, zejména z textů Lenky Pítrové, Jana Wintra, Jana Kysely nebo Aleše 

Gerlocha, ale v některých případech se nevyhýbá její úpravě z důvodu zdůraznění 

významových odlišností, které vznikají díky rozkolu v chápání anglických termínů 

ve Spojeném království a kontinentální Evropě.13 Tam, kde je v práci používán výraz „evropská 

regulace“ bez dalšího, jde o užití výrazu jako synonyma k regulaci unijní, byť si autor 

uvědomuje, že výraz používá promisque. Explicitní odlišení je proto uváděno u dokumentů 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Rady Evropy. Obdobně pracuje-li 

práce s výrazem „unijní právo“, je pod tímto pojmem zahrnuta – byť nepřesně – i oblast 

komunitárního práva, což autor považuje za ústupek srozumitelnosti a plynulosti textu. 

Poslední poznámku si zaslouží určité flexibilní užití termínu unijní legislativa. Práce se věnuje 

aktům přijatým řádným nebo zvláštním legislativním postupem podle čl. 289 SFEU, což 

                                                      

11 Právní regulace přijatá na základě čl. 290 či 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU) 

k implementaci sekundárních legislativních aktů nebo na základě delegačního oprávnění. 
12 V nedávné době byla tato oblast navíc opakovaně zpracována na větším rozsahu v jiných akademických pracích. 

Viz TLAMYCHA, Jan. Fenomén komitologie v legislativním procesu EU. Praha, 2012. Disertační práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Harald Christian Scheu nebo LENFELD, Jiří. Normotvorná pravomoc 

Evropské komise. Praha, 2013. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Richard Král. 
13 Příkladem může být odlišné chápání obsahu slov billdrafting, law making, rule making nebo regulation 

v eurospeaku a britské angličtině, což samozřejmě vytváří problémy již před překladem termínů do češtiny, která 

nemá přísné a ustálené odlišení termínů legislativní tvorba, normotvorba či právotvorba. 
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nicméně neznamená, že tyto akty automaticky splňují nároky kladené obecnou legisprudencí 

na kvalifikaci legislativy. Soudní dvůr ve vztahu k charakteristice nařízení v minulosti uznal 

její převážný legislativní – normativní – charakter,14 nicméně i přesto je v některých případech 

možné najít převažující charakter individuální – administrativní.15 Vzniká tak problém 

v odlišení nařízení a rozhodnutí s obecným efektem. Ještě vzdálenější je definici legislativy 

legislativní akt ve formě směrnice, která pouze předznamenává rámcový cíl aktu a je 

na členském státu, jakou formou jej dosáhne. Na druhou stranu směrnice může v určitých 

případech zakládat přímý vertikální účinek16 nebo mít přímý účinek, který nepřímo ovlivňuje 

horizontální vztahy,17 proto je možné tento druh aktu chápat jako nepřímou regulaci nebo 

legislativní opatření.18 Přestože adresáty směrnic jsou členské státy, je nutné je podle SDEU 

vnímat jako nepřímý nástroj obecné regulace.19 Směrnice mají navíc přímý efekt na legislativní 

uvážení členských států ještě před svou transpozicí a implementací.20 Alexander H. Türk 

nicméně předlisabonské akty považoval za legislativní jen co do jejich efektu, nikoli 

co do formy, zejména z důvodu přetrvávajících šedých zón, které existují v otázce obecnosti.21 

Přesto je možné usuzovat, že užívání pojmu legislativa v jeho obecnějším chápání je 

pro evropské sekundární akty přiměřené i z důvodu jejich politického náboje.22 

2. Projekty na zlepšení unijní legislativy 
Nedostatečná kvalita unijních aktů je vedle byrokratického charakteru Unie nejčastější kritikou 

evropského projektu. To je důvodem, proč v této oblasti byla nejdříve Společenstvím a později 

                                                      

14 16/62 Producteurs de Fruits proti Radě. 
15 K individuální dotčenosti 25/62 Plaumann nebo 109/78 Beauport. 
16 Viz 41/74 Van Duyn.  
17 Viz C-201/02 Wells nebo C-443/98 Unilever Italia. 
18 C-298/89 Gibraltar proti Radě, bod č. 16. 
19 C-10/95 P Asocarne proti Radě, bod č. 29. 
20 Jde zejména o povinnost nejednat proti cíli směrnice. K tomu více C-129/96 Inter-Environnement Wallonie, bod 

č. 45. 
21 TÜRK 2006 str. 239. Za zmínku stojí, že Türk chápe legislativou jen akty přijaté v procesu kolegislativy unijních 

institucí, viz str. 242. 
22 VERHOEVEN, Amaryllis (ed.). Legisprudence and European Law: str. 122. In: Search of the Principles of 

European Legislation. In: WINTGENS, Luc J. Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation. 

Londýn: Hart Publishing, 2002, s. 109-126. ISBN 978-1841133423. 
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Unií zavedena celá řada programů, které buď cílily na dílčí aspekty problému (např. projekty 

SLIM, BEST) nebo se snažily svými doporučeními reformovat systém jako celek (např. 

Sutherlandova zpráva). V následující kapitole budeme vycházet z rozčlenění časových období 

reforem podle smyslu a cíle, čímž zároveň dostaneme tři hlavní tematické okruhy a určitý 

prostor zůstane pro úvahy de lege ferenda nad posledním návrhem Komise na zlepšení unijní 

tvorby předpisů.23 Tento systém se inspiruje členěním použitým Wimem Voermansem,24 

nicméně je nutné podotknout, že jednotlivé časové okruhy se dílem překrývají a jejich 

ohraničení je určeno v zásadě arbitrárně. Toto členění je ale nejvhodnější k účelu demonstrace 

postupné proměny role, které svým předpisům Unie přikládá, a cílů, ke kterým tyto nástroje 

používá. 

Nutnost kvalitní evropské legislativy ilustruje povzdech lorda Denningse, který produkty 

Evropského společenství označil ve finále za soudcovské právo: 

„…jsou odlišné od našich zákonných nástrojů. Musí čtenáři dát důvody, 

na kterých jsou založeny… takže začínají stránkami preambulí, neustále 

opakujíc „zatímco,“ „zatímco“ a „zatímco.“ Mají tak odhalit účel nebo záměr 

nařízení a směrnic. Potom následují normativní ustanovení, která máme 

následovat… slova a fráze jsou používána bez definice svého obsahu … takže 

v případě nejasností se musíme vracet zpět k preambulím. Ty jsou užitečné, 

pokud hledáme záměr a úmysl za tím vším. Ustanovení o účinnosti nám pak 

naznačují plán realizačních prací. Detaily tam ale musí vkládat až soudci.“25 

                                                      

23 Viz COM (2015) 216 
24 VOERMANS, Wim. Concern about the quality of eu Legislation: What kind of problem, by What kind of 

standards? Erasmus Law Review. 2009(1). str. 82-94. DOI: 10.553/ELR221026712009002001004. ISSN 2210-

2671.  
25 Bod 10 v rozhodnutí Odvolacího soudu pro Anglii a Wales (občanskoprávní sekce) H. P. Bulmer v. J. Bollinger 

S.A. z 22. 5. 1974. Spisová značka [1974] EWCA Civ 14: 
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2.1. Zpráva Sutherlandovy skupiny a legislativní reformy 

Postupující evropská integrace narazila v 80. letech na své limity v podobě kvality legislativní 

a regulatorní úrovně. Francouzská Conseil d’Etat se tímto tématem zabývala ve spolupráci 

s britskou Sněmovnou lordů v roce 1992, kdy se kritika zaměřila jak na formální, 

tak i na materiální stránku legislativy Společenství.26 Bates uvádí řadu případů, v nichž 

jednotlivé normy Společenství musely být podrobeny desítkám oprav v řádu dnů ihned po svém 

uveřejnění, což jej vedlo k závěrům, že interpretace evropských norem je mnohem důležitější 

než jejich reálný text.27 Reakcí na rostoucí nespokojenost členských států bylo nejdříve přijetí 

Birminghamské  deklarace Evropské rady, která vyzvala Komisi k otevřenějšímu způsobu 

přípravy legislativy a dále vyjádřila požadavek jasnější a jednodušší legislativy Společenství. 

V závěrech summitu se objevuje dále apel na důsledné uplatňování principu subsidiarity a větší 

zapojení národních parlamentů do legislativního procesu. 

Dva týdny po summitu Evropské rady byla zveřejněna zpráva skupiny vedené Peterem 

Sutherlandem ohledně správy společného trhu. Zpráva samotná varuje před rostoucím náporem 

regulace, která je příliš komplexní a není schopná dynamicky reagovat na potřeby vnitřního 

trhu.28 Panel varuje především před nevhodným nadužívání hard law a nedostatečnou aplikací 

principu subsidiarity, který by jinak individuálně zohledňoval potřeby společného trhu 

v jednotlivých členských státech. Všechny návrhy Evropské komise by dále měly být založeny 

na předchozích analýzách ekonomických, environmentálních a politických dopadů. Skupina 

sestavila také seznam podmínek, které by měly být splněny, než se přikročí k legislativní 

regulaci problému: 

 Potřebnost: Společenství by mělo jednat jen v případech, kdy národní řešení problému: 

                                                      

26 Rapport public 1992, Le droit communitaire (Etudes et documents n. 44) 
27 BATES, J. N. The Drafting of European Community Legislation. Statute Law Review. Oxford Journals, 

1983,4(2), str. 25-27. DOI: doi:10.1093/slr/4.2.24. ISSN 1464-3863. 
28 Viz zpráva str. 2-3. 
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 je přijato v rozporu s čtyřmi základními svobodami; nebo 

 je nevhodné a řešení přijaté na úrovni Společenství je zjevně vhodnější. 

 Efektivita: výběr nástroje musí být takový, aby byl zároveň z hlediska formy 

nejefektivnějším nástrojem Společenství – od autoregulace po harmonizaci. 

 Proporcionalita: Akce společenství musí být přímo odvislé od zamýšleného cíle – 

jinými slovy nesmí jít dále, než je nutné, aby byl minimalizován zásah do stávajících 

procesů v členských státech. 

 Konzistentnost: nové opatření musí co nejvíce navazovat na již existující systém, tak, 

aby nedocházelo ke zmatení zákazníků a uvalování dalších břemen na podnikatele. 

 Komunikativnost: Obsah opatření musí být aktivně vysvětlován občanům a zvláště pak 

spotřebitelům a podnikatelům. Od počátku musí být opatření konzultováno 

s co největším počtem dotčených subjektů. 

Zpráva zdůraznila rizika, ke kterým stav komunitárního aquis může pravděpodobně vést. 

Zmatečnost, roztříštěnost a nepřístupnost práva ohrožovaly důvěru občanů k právnímu řádu 

Společenství, ve kterém bylo právo těžko zjistitelné a nejisté. Dopady to mělo 

jak na podnikatelské prostředí, tak i na spotřebitele, kteří nadále upřednostňovali prověřené 

národní produkty. Situaci nezjednodušoval ani fakt, že jazykové verze předpisů se často 

ve svém obsahu rozcházely, tedy že jednotlivec jednající v souladu se svou jazykovou verzí 

předpisu mohl stále porušovat komunitární právo.29 

Sutherlandova zpráva byla spouštěčem komunitární reformy legislativy a regulace, neboť ještě 

ve stejném roce v reakci na zprávu Evropská rada přijala již komplexnější výzvu ke změně 

na svém Edinburském zasedání. Součástí reformního balíčku byl požadavek zveřejňování 

                                                      

29 Příkladem může být případ 100/84 Komise proti Spojenému království ohledně rozdílné definice pojmu 

vylovení ryb mezi románskými a germánskými jazykovými verzemi. 
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legislativního plánu Komise a dostupnost pracovních materiálů ve všech jazykových verzích.30 

Komise pak dále slíbila přezkoumání předložených legislativních návrhů zvláště ve vztahu 

k principu subsidiarity a szavázala se ke snaze o kodifikaci a konsolidaci acquis Společenství. 

V závěrech předsednictví se také objevila pravidla použití zásady subsidiarity, která měla 

zajistit její lepší používání. Komise navíc přímo přislíbila, že bude více využívat výlučnosti 

legislativní iniciativy a odmítat předkládat návrhy vzniklé jako politické kompromisy v Radě.31 

V návaznosti na Birminghamskou deklaraci se Komise zavázala k vytvoření právně-

lingvistických týmů, které by prováděly závěrečnou jazykovou redakci všech aktů před jejich 

přijetím Radou.32 

První legislativní pravidla Rady dostala svou podobu v rozhodnutí z roku 1993.33 Rozhodnutí 

formulovalo v budoucnu mnohokrát přebíranou formulaci, že akty mají být jasné, jednoduché, 

stručné a jednoznačné. Legislativec se má vyhýbat evropskému žargonu, zkratkám a dlouhým 

větám, které byly pro Společenství typické. Rada se pokusila zabránit nejkřiklavějším 

legislativním prohřeškům, mezi něž patří nedodržování jednotného členění předpisů nebo 

nejasné určení platnosti a účinnosti norem. Pravidla nicméně byla pro evropské instituce 

závazná pouze na politické úrovni, což později potvrdil i Soudní dvůr.34 To zůstalo hlavním 

důvodem přetrvávající nespokojenosti mezi členskými státy, která vyústila v roce 1995 k přijetí 

protokolu č. 39 závěrečného aktu Amsterdamské smlouvy. 

Deklarace obsažená v protokolu  se týkala kvality komunitární legislativy a měla za cíl přinutit 

tři hlavní instituce Společenství k vytvoření interinstitucionálních legislativních pravidel, 

                                                      

30 Bod č. 7. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a0_en.pdf.  
31 Bod č. 3. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a2_en.pdf. 
32 Bod č. I. d). Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a3_en.pdf. 
33 Rozhodnutí Rady z 8. června 1993; 93/C 166/01. 
34 Body č. 57 a 58 rozhodnutí C-149/96 Portugalsko proti Radě. Srovnej s bodem č. 12 stanoviska generálního 

advokáta Antonia Saggia v daném případu. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a0_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a2_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a3_en.pdf
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tak jako se tomu stalo o rok dříve ve věci pravidel kodifikace legislativy.35 Interinstitucionální 

dohoda ze dne 22. prosince 1998 o společných pokynech k redakční kvalitě právních předpisů 

Společenství (dále též IIA 1998)36 přinesla ucelenější katalog legislativních zásad, které byly 

společné pro právní odbory celého legislativního trojúhelníku. Přes jejich přetrvávající 

politický charakter, je ale důvodné se spoléhat na to, že jsou při přípravě legislativy aplikována 

v plném rozsahu, na což poukázala i generální advokátka Eleanor Sharpston.37 Pravidla 

shromážděná v IIA 1998 jsou svou povahou převážně legislativně-technického charakteru – 

Voermans si na příklad všímá, že dohoda neobsahuje žádná ustanovení týkající 

se implementace nebo vymáhání evropského práva.38 Dohoda sama uložila institucím své 

vhodné provedení do vnitřní organizace jednotlivých orgánů. Hlavním nástrojem se dále stala 

společná legislativní pravidla právních odborů Komise, Rady a Parlamentu vydaná ve finální 

podobě v roce 200339 a reorganizace těchto odborů ve formě většího zapojení právníků-

lingvistů.40 V odborné literatuře se pohledy na význam této interinstitucionální dohody rozchází 

– kritika směřuje jak na pomalou implementaci jejích idejí, tak především na praxi, kdy dochází 

k nedostatečné nebo chybné aplikaci zásad stanových v dohodě.41 Otázkou zůstává také cíl této 

dohody, jímž bylo podle některých otevření diskuze a počátek budování legislativecké 

                                                      

35 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994 Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních 

předpisů (96/C 102/02). 
36 Interinstitucionální dohoda ze dne 22. prosince 1998 o společných pokynech k redakční kvalitě právních 

předpisů Společenství (1999/C 73/01). 
37 „Přestože tyto pokyny nejsou právně závazné, je třeba předpokládat, že orgány, které je společnou dohodou 

přijaly (Parlament, Rada a Komise), se jimi při přípravě právních předpisů řídí“ bod č. 32 stanoviska generální 

advokátky Sharpstone ve spojených věcech C-457/11 až C-460/11 VG Wort a další, které bylo předneseno 24. 

ledna 2013. 
38 VOERMANS 2009 str. 81 
39 Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the 

drafting of legislation within the Community institutions. 2003, ISBN 92-894-4063-5 
40 Jedná se dále o změnu Jednacích řádů, kam byl zařazen odkaz na význam role právních odborů při finalizaci 

textů. Viz článek 22 Jednacího řádu Evropské rady nebo bod 7 přílohy č. XX Jednacího řádu Evropského 

parlamentu. Dále k tomu ROBINSON, William. Making EU Legislation Clearer. European Journal of Law 

Reform. 2014, 16(3), str. 617. ISSN 1387‐2370. 
41 XANTHAKI, Helen. The Problem with Quality of EU legislation: What on earth is really wrong? Common 

Market Law Review. Kluwer Law International, 2001, 38(3), str. 657. ISSN 0165-0750. 
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kultury.42 Tomuto výkladu naznačuje i opomíjení dohody v judikatuře Soudního dvora.43 

Hlavním úmyslem institucí se tak podle Veormanse stala především snaha prosadit ideu řádné 

legislativy do obecného povědomí. Někteří autoři nicméně považují tyto rané reformní snahy 

spíše za projev falešného flagelantství ze strany Komise před členskými státy a nepřikládá jim 

přílišný význam. 

2.2. Mandelkernova zpráva a řádná správa 

V mezidobí aplikace IIA 1998 probíhaly i další iniciativy a politiky pro zlepšení evropské 

regulace. Zpráva44 tzv. Molitorovy skupiny nezávislých expertů ohledně dopadů regulací 

na podnikání a zaměstnanost z roku 1995,45 i přes odmítnutí jejích závěrů Evropským 

parlamentem46 a Komisí, spustila proces deregulace a čištění evropského právního řádu. 

Komise zahájila v roce 1996 nejdříve program SLIM (Simpler Legislation Internal Market), 

ve kterém se jednotlivé pracovní skupiny zaměřily na vybrané oblasti ekonomiky. Cílem 

programu bylo identifikovat a navrhnout řešení problémů, které vyvstaly s přílišnou regulací 

sektorů vnitřního trhu. Druhou strategií byla BEST (Business Evironment Simplification Task 

force), která měla cílit především na konkurenceschopnost vnitřního trhu a snížení 

administrativní zátěže pro podnikání.47 Oba projekty shodně odhalily nutnost dlouhodobějšího 

plánování zjednodušení evropské legislativy a průběžných kontrol efektivnosti norem. 

                                                      

42 VOERMANS 2009 str. 82 
43 Za 18 let jejich platnosti SDEU odkázal na dohodu v 16 případech. Na druhou stranu, co se týká judikatury 

Ústavního soudu, odkaz na Legislativní pravidla vlády ČR existuje pouze v případech 11. Informace k datu 20. 

11. 2015. 
44 COM (95) 288.  
45 Vzhledem k neoliberálním tendencím členů komise se jí brzy začalo přezdívat de-molitorova skupina. K tomu 

více Digest, Journal of European Social Policy, 1995 vol. 5 no. 4 323-330 s. 
46 Resolution on the report of the group of independent experts on simplification of Community legislation and 

administrative provisions ('Deregulation') (COM(95)0288 - C4-0255/95 - SEC(95)1379). Dostupné 

z  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1996-

0201+0+DOC+XML+V0//EN#top. 
47 Report Of The Business Environment Simplification Task Force: Volume I. Dostupné 

z: http://aei.pitt.edu/35375/1/A1279-V1.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1996-0201+0+DOC+XML+V0//EN#top
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1996-0201+0+DOC+XML+V0//EN#top
http://aei.pitt.edu/35375/1/A1279-V1.pdf
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Programy s sebou přinesly důležité zjištění, že hlavním dusítkem ekonomického rozvoje nejsou 

jen evropské regulace, ale především jejich nevhodná implementace a vlastní normotvorba 

členských států. V roce 1998 se to promítlo do zprávy Komise ohledně lepší normotvorby 

Better Lawmaking, která přinesla změnu přístupu k dané otázce. SLIM iniciativa se kriticky 

vyjádřila ke kontradiktornímu tlaku Evropské rady na snížení legislativní inflace, ale zároveň 

ukládala Komisi stále více legislativních úkolů. Členské státy také stále více selhávaly 

v transpozici směrnic, případně tato transpozice vedla k další – často zbytečné – legislativní 

smršti.48 Komise také kritizovala laxnost členských států při informování jejich občanů ohledně 

unijních politik, což často vedlo k desinformacím a vzniku tzv. euromýtů.49 Informační 

povinnost tak často zůstávala zcela na bedrech Komise, která k plnění tohoto úkolu neměla 

dostatečné kapacity. Komise zde také pracuje poprvé s konceptem sdílené odpovědnosti – 

společné odpovědnosti všech institucí Společenství i jednotlivých členských států – za efektivní 

evropskou normotvorbu. V tomto kroku je vidět důležitý prvek zpětného přenesení 

odpovědnosti ze Společenství na členské státy. Koncept byl do zprávy zahrnut vůbec poprvé, 

přestože vznikl již v návaznosti na předchozí zprávu z roku 1997, která řešila nedostatky 

společného trhu z důvodu selhání transpozic členskými státy.50 Zde je možné spatřovat zárodek 

širšího proudu v podobě nepřímého tlaku Společenství na zlepšení kvality národní legislativy, 

který se rozvinul později.51 

Rok 2000 přinesl velmi ambiciózní plán na přetvoření stávajícího ekonomického projektu 

v nejvyspělejší světovou ekonomiku. Klíčem k dosažení tohoto cíle měla být podle lisabonské 

Evropské rady legislativa, která se v mezidobí po formální stránce zlepšila. Výzva Evropské 

rady směřovala k dynamičtější legislativě, která by podporovala podnikání a inovace, 

                                                      

48 COM(1998) 715 final. str. 12-15. 
49 Ibid. str. 16. 
50 COM(1997) 626 final str. 2. 
51 XANTHAKI, Helen. Drafting legislation: art and technology of rules for regulation. Portland, Oregon: Hart 

Publishing, 2014a, xxvi, 374 pages. ISBN 1849464286. 
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především skrze systematické odstraňování administrativních překážek.52 Na základě tohoto 

pověření vznikla o rok později tzv. Moldenkerova zpráva obsahující doporučení ohledně 

dalšího postupu Komise.53 Vedle dalších doporučení Moldenkerova skupina přišla s novým 

katalogem zásad legislativní tvorby: 

 Nutnost – předběžné zhodnocení nutnosti regulace54 a volba jejího nejvhodnějšího 

nástroje; 

 Proporcionalita – zachování legitimního poměru mezi přínosy a náklady regulace; 

 Subsidiarita – zásada rozhodování na úrovni, která je co nejblíže občanům; 

 Transparentnost – otevřenost přípravy regulace, která zajistí co nejširší konzultace 

se všemi dotčenými stranami; 

 Přičitatelnost – jasná identifikace orgánů odpovědných za provedení regulace a všech 

jejích jejich subjektů; 

 Dostupnost – zásada srozumitelnosti, vhodné implementace a zároveň srozumitelné 

komunikace regulace dotčeným subjektům; 

 Jednoduchost – cílem je dosažení regulace, která je srozumitelná a jednoduše 

aplikovatelná, aby byla zajištěna co nejvyšší míra efektivity. Zásada v sobě zahrnuje 

jak podmínku detailnosti, tak i zákaz excesivního rozebírání detailů. 

Jedním ze základních kamenů celé zprávy byla nutnost efektivnější ex ante evaluace dopadů 

regulace (včetně regulatory impact assesment, RIA), široké předběžné konzultace a častější 

používání alternativních metod regulace. RIA zde je poprvé pojata nikoli jako jakýsi 

byrokratický přívěsek legislativního procesu, ale jako samostatně stojící politický prvek tvorby 

                                                      

52 Bod č. 14. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm. 
53 Zpráva je dostupná z: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf. 
54 Xanthaki nicméně poukazuje na fakt, že i absence regulace je formou regulace.  

Viz XANTHAKI, Helen. Drafting legislation: art and technology of rules for regulation. Portland, Oregon: Hart 

Publishing, 2014a, xxvi, str. 4. ISBN 1849464286.  

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf
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evropských politik.55 Zpráva za slabé místo označila ex post evaluaci, zároveň ale připustila její 

těžké dosažení vzhledem k rozdílným metodám implementace v členských státech. Z tohoto 

důvodu bylo doporučeno užívání zjednodušených dotazníků po vzoru doporučení Organizace 

pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (dále též OECD).56 Ve zprávě se dále poprvé objevuje 

výzva k používání experimentálních legislativních postupů, jako je temporalita či podmíněnost 

regulace (sunset clause, review clause), které by mohly flexibilněji reagovat na zvláštní 

či výjimečné situace.57 

Reakcí na zprávu bylo oznámení Komise o vytvoření nového přístupu k evropské správě. 

Ta byla formulována v Bíle knize pro evropskou správu,58 v níž byla poněkud hořce 

konstatována rostoucí dichotomie v obecné nedůvěře k institucím, ale zároveň i stále rostoucí 

objem požadavků, které jsou na tyto instituce kladeny. Komise zde opět zdůraznila hlavní 

odpovědnost členských států za komunikaci evropských politik, ale na druhou stranu poukázala 

na rostoucí význam své přímé komunikace s regiony a občanským sektorem bez třetích 

prostředníků. Komise dále deklarovala zájem častěji používat alternativní metody regulace, 

pravidla a návody, které jsou podle ní flexibilnější než standardní legislativní nástroje, 

a zároveň posilují šíření expertních poznatků a dobré praxe mezi členskými státy. Na členské 

státy se pak Komise rozhodla stabilněji působit v oblasti zlepšování kvality národních 

legislativ. Dále bylo přikročeno k vytvoření postupů pro případy porušení práva Společenství 

jako nástroje law enforcement. Vymáhání evropského práva a systematická evaluace dopadů 

regulace se staly prioritami Komise, která za tímto účelem vydala Akční plán pro lepší 

normotvorbu (Action Plan on Better Lawmaking).59 

                                                      

55 Zpráva str 21 bod. 3.4. 
56 Doporučení Rady pro zlepšování vládních regulací z 9. března 1995; C(95)21/FINAL Dostupné 

z: http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=128. 
57 Zpráva str. 18. 
58 COM (2001) 428 final. 
59 COM(2002) 278. Konkrétně pro evaluaci dopadů regulace bylo přijato dříve COM(2002) 276. 

http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=128
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Praktickým promítnutím Bílé knihy byla nová Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 

2003 o zlepšení tvorby právních předpisů (dále též IIA 2003),60 která vedle opětovné deklarace 

dřívějších cílů jasnější, srozumitelnější a přístupnější legislativy přinesla nové nastavení vztahů 

v legislativním procesu mezi institucemi. Bylo vytvořeno pravidlo maximální míry 

prostupnosti informací, a to jak z legislativní fáze procesu, tak i předlegislativní, přičemž 

se Komise zavázala co nejdříve oznamovat své legislativní záměry a jejich základ 

ve Smlouvách. Komisaři přislíbili respektovat požadavek Parlamentu na jejich účasti během 

projednávání návrhů Komise na plénu, ale i ve výborech. Návrh reagoval na řadu kritik, takže 

na příklad obsahoval závazek prevence vzniku příliš detailních směrnic, které 

by neponechávaly dostatečný prostor pro uvážení při implementaci. Všechny tři instituce 

se zavázaly aktivně se zapojit do evaluace dopadů regulací, a to v jejich předběžné 

i retrospektivní podobě. Stejně tak se všechny instituce, potažmo jejich právní služby, měly 

zapojit do závěrečné edice formální kvality aktů, aby bylo předejito všem nesrovnalostem 

a rozporům. 

2.3. Regulatorní modernizace 

Krátce po rozšíření v roce 2004 byla představena tzv. Bolkesteinova směrnice o službách, 

pojmenovaná po eurokomisaři odpovědnému za vnitřním trh, která ve své podstatě kopírovala 

unijní úpravu volného pohybu zboží. Strach z invaze „polských instalatérů“ byl nakonec ale 

jedním z důvodů, proč došlo k odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu,61 a zároveň znamenal 

i změnu přístupu Komise k připravované legislativě. Pokrok ve formální kvalitě aktů vedl 

k přesunu zájmu na materiální stránku věci a překonání formalistického přístupu k unijní 

normotvorbě. Unie se začala více soustředit na regulatorní reformu, která spočívala 

                                                      

60 Publikováno v úředním věstníku jako 2003/C 321/01. 
61FLOWER, Joanna. Negotiating European Legislation: The Services Directive. Cambridge Yearbook 

of European Legal Studies. 2007, 9, str. 224. ISSN 1528-8870. 
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v důslednější předběžné analýze a v upřednostnění sektorové regulace namísto velkých 

projektů jako byla Bolkensteinova směrnice.62 Vedle čistě ekonomických a právních otázek byl 

dán větší prostor analýze politických dopadů. Unie také musela provést změnu svých politik, 

protože velká část programu Better Lawmaking byla postavena na předpokladu přijetí Ústavy. 

Problémem, se kterým Komise bojovala, bylo nedávné rozšíření jejího pole působnosti, což ale 

nebylo doprovázeno rozšířením i institucionálních nástrojů.63 Institucionální reforma, která 

měla být spjata s ústavní smlouvou, neproběhla, takže selháním, která ovlivňovala důvěru 

občanů v EU, musela Unie čelit změnou vnitřních postupů. 

Vlajkovou lodí nového směru se stala politika Better Regulation, představená Komisí v roce 

2005.64 Jejím hlavním přínosem mělo být zaměření se na celý legislativní život normy. 

Kvalitativní měření se tedy nemělo soustředit jen do přípravy regulace, ale dávalo si za cíl 

sledovat i její dopady, jejich reálnou efektivitu a sekundární náklady. Hlavním heslem se stalo 

omezení regulatorní zátěže, zjednodušování právního řádu a modernizace aquis. Oproti 

předchozím politikám Better Regulation nemělo poprvé za cíl deregulaci, ale účinnější 

re-regulaci. Součástí balíčku byly i simplifikační programy na úrovni členských států, které 

měly zajistit, že „výhoda jednodušší unijní regulace nebude ztracena národní normotvorbou.“65 

Úkol snížit administrativní zátěž podnikání o 25%, jenž členským státům zadala Komise, je jen 

ukázkou radikálního vývoje, který proběhl v chápání zásady sdílené odpovědnosti mezi 

evropskými institucemi a členskými státy. Oproti dřívějším politickým cílům byl totiž doplněn 

o jednotnou metodologii evaluace účinnosti kroků členských států. Anna Meuwse v postoji 

                                                      

62 Přednáška Amaryllis Verhoeven „The Digital Single Market“ konaná 19. listopadu 2015 na KU Leuven, Belgie. 
63 MAJONE, Giandomenico. The Credibility Crisis of Community Regulation. Journal of Common Market 

Studies. 2000, 38(2). str. 276. ISSN 1468-5965. 
64 COM (2005) 535. 
65 COM (2006) 689 final str. 5. 
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Komise spatřuje změnu politických poměrů v Unii, protože od kvality unijní legislativy se podle 

Komise nově začala odvíjet i legitimita těchto aktů a Unie jako celku.66  

V roce 2006 Komise rozhodla o vytvoření Panelu pro hodnocení dopadů regulací (Impact 

Assesment Board; IAB), který by přezkoumával návrhy nejdůležitějších aktů z úhlu jejich 

dopadů i z pohledu proporcionality ve vhodnosti použité metody regulace. Stále komplexnější 

role, kterou si Unie přisvojovala, vyžadovala na jednu stranu větší míru regulačních aktivit, ale 

zároveň bylo stále těžší odhadnout všechny jejich možné dopady.67 V návaznosti na doporučení 

Auditorského dvora Komise rozhodla o přijetí nové strategie ex post evaluace dopadů 

legislativy a nevýdajových rozhodnutí.68 Ex post RIA měla vyřešit problém nedostatečné 

zpětné vazby, se kterou se Komise potýkala, a pomoci vytvořit dostatečně kvalitní podklady 

pro další rozhodování. 

Ani s více asertivním přístupem Komise k legislativním a regulatorním inovacím nedošlo 

k úplnému převzetí iniciativy touto institucí. Členské státy nadále aktivně vyzývaly a hledaly 

možnosti pro zkvalitnění unijní legislativy. Šest po sobě jdoucích předsednictví Rady v letech 

2004-2006 v návaznosti na Akční plán Komise oznámilo společnou regulatorní reformu.69 

Hlavní cíle předsednictví byly ekonomické povahy, přičemž odstranění nevhodné legislativy 

by podle zúčastněných států vedlo k oživení a ekonomickému růstu až o 7 % HDP.70 Národní 

vlády si s rostoucím rozmrzením také všímaly přetrvávajících neduhů evropského 

legislativního procesu, které se přes veškeré provedené reformy nadále vracely: „Je obecně 

známo, že unijní legislativní proces a praxe (i.e. pozměňovací návrhy Rady nebo Parlamentu 

podané na poslední chvíli bez zhodnocení jejich rizik) nadále vedou k špatně formulované 

                                                      

66 MEUWESE, Anne, Ymre SCHUURMANS a Wim VOERMANS. Towards a European Administrative 

Procedure Act. Review of European Administrative Law. 2009, 2(2), str. 22. ISSN 1874-7981.  
67 SEC (2007) 213 final str. 3. 
68 Ibid. str. 5. 
69 Joint Initiative o Regulatory Reform bylo dne 26. 2. 2004 podepsáno zástupci Lucemburska, Irska, Spojeného 

království a Nizozemska. V programu pokračovalo dále finské a rakouské předsednictví. 
70 Text dopisu dostupný zde: http://oldwww.finance.gov.ie/documents/pressreleases/2004/janmcc12462.pdf. 

http://oldwww.finance.gov.ie/documents/pressreleases/2004/janmcc12462.pdf
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a víceznačné legislativě. Vypořádávání se s podobnou legislativou je pak další přítěží 

pro národní vlády a regulátory.“71 V tomto ohledu je nicméně nutné si připomenout, že kritické 

hlasy z členských států zaznívaly dílem i proti sobě samým, neboť skrze hybridní povahu své 

participace,72 jsou to členské státy, které umožňovaly podobné chování v Radě. 

Ekonomická krize roku 2009 vedla k dalšímu volání po reformách přípravy a implementace 

evropské legislativy, které by vedly k obnovení ekonomického růstu a podpoře podnikání. 

V roce 2010 se toto volání zhmotnilo v podobě programu Smart Regulation (dále též 

SMART).73 V této politice se objevuje důležitý aspekt expanze Evropské unie do různých 

oblastí života – politickým cílem bylo vytvoření vhodného regulatorního rámce pro obyvatele 

Unie, který by zajistil udržitelný a stabilní ekonomický i sociální rozvoj. Cílem byla 

maximalizace přínosů regulací a zároveň probíhající odstraňování jejich nevhodných 

sekundárních dopadů.74 Celkově šlo o iniciativu realizace systematického používání nástrojů 

vytvořených v rámci Better Legislation – sledování životního cyklu regulací, jejich ex ante 

a ex post evaluace, pročišťování unijního legislativního řádu a kodifikace roztříštěných úprav. 

V určitých oblastech společných politik se projevil nedostatek strategického plánování, 

kterému měl pomoci systém reevaluací (fitness checks). Součástí tohoto programu byla změna 

fungování legislativních příprav v Komisi, aby: 

 nově vytvářená regulace byla vytvářena jako součást hodnocení stávající legislativy; 

 došlo k zvýšení transparentnosti procesu zveřejněním evaluačních plánů, což zajistí 

dostatečný prostor pro členské státy a zainteresované subjekty, aby si připravily své 

připomínky a podněty; 

                                                      

71 Davidson Review bod 5.26, který je dostupný zde: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-

treasury.gov.uk/d/davidson_review281106.pdf. 
72 LENEARTS 2011 str. 613 a násl. 
73 COM (2010) 543. 
74 COM (2009) 544. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/davidson_review281106.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/davidson_review281106.pdf
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 byly v roce 2010 provedeny první čtyři reevaluace regulace životního prostředí, 

přepravy, zaměstnanosti/sociální politiky a podpory průmyslu, a v návaznosti 

na získané zkušenosti se pokračovalo v dalších reevaluacích; 

 došlo k dokončení programu snížení administrativní zátěže a zkušenosti z programu 

zjednodušování práva byly promítnuty do legislativních postupů a metod; 

 bylo provedeno zjednodušení internetových stránek Komise, které by pomohlo lepší 

zpětné vazbě od zainteresovaných subjektů; 

 bylo předejito excesivním transpozicím a implementacím evropských norem 

do národních právních řádů.75 

Program snížení administrativní zátěže o 25% do roku 2012 byl podpořen Akčním plánem 

pro snížení administrativní zátěže v Evropě.76 Na něj v roce 2012 navázal program REFIT 

(Regulatory Fitness and Performance Programme),77 jehož součástí je Akční plán ABRplus 

sledující transpozici a implementaci evropské legislativy v členských státech. Oproti Akčnímu 

plánu REFIT nemá jasný cíl snížení zátěže a ani není stanoveno cílové datum – nejasně 

formulovaný (či přímo absentující) cíl je kvůli tomu předmětem kritik z řad odborné 

veřejnosti.78 Vedle vlastních nástrojů, programů a politik Komise úzce spolupracuje s různými 

tělesy reprezentující zainteresované subjekty, mezi kterými je na příklad institucionalizovaná 

Skupina na vysoké úrovni pro administrativní zátěž (High Level Group on Administative 

Burdens, HLG). 

SMART provádí také v plné šíři ustanovení Lisabonské smlouvy, v nichž se vedle potvrzení 

přetrvávající odpovědnosti členských států za vhodnou implementaci objevuje nová 

                                                      

75 Součástí toho byla zpráva nezávislých stakeholderů „Evropa to umí lépe“ ohledně nejlepších národních 

praktik. Dostupné z: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/refit/admin_burden/best_practice_report/docs/bp_report_signature_en.pdf. 
76 COM (2007) 23. 
77 COM(2012) 746. 
78 Viz expertní slyšení Právní komise (JURI) Evropského parlamentu dne 21. 6. 2011. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/best_practice_report/docs/bp_report_signature_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/best_practice_report/docs/bp_report_signature_en.pdf
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odpovědnost národních parlamentů za účinnou kontrolu principu subsidiarity, a tedy i kvality 

unijních aktů. V rámci své jurisdikce mají členské státy povinnost zavést podobné procesy, jaké 

nabízí SMART, a to včetně co nejširších konzultací s národními stakeholdery a s veřejností 

obecně. Velký důraz je v této otázce kladen i na evaluaci dopadů regulace, která má jednak 

pomoci členským státům najít nejvhodnější formu transpozice, ale pomoci má i při legislativní 

iniciativě členských států na unijní úrovni79 zajistit kvalitu jejich návrhu.  

SMART nadále pokračuje v cíli regulatorní reformy, nicméně v průběhu předchozích patnácti 

let se postupně upozadil význam legislativní reformy.80 Při stále častějším přehlížení formy 

regulace se ale může velmi jednoduše stát, že jinak obsahově výborná norma bude neefektivní 

z důvodu formálních nedostatků. Analogicky se tak mohou objevit stejné problémy jako v 90. 

letech, kdy až legislativní reforma umožnila odhalení nedostatků v matérii regulací. Better 

Regulation a Smart Regulation částečně odvedly pozornost odborné veřejnosti od obecných 

problémů a ve snaze nastartovat ekonomický růst se oba programy zaměřily na snižování 

administrativního zatížení podniků. Xanthaki takovému postupu oponuje, neboť ten se potýká 

pouze s úzkou výsečí problému. Snížení administrativního břemene nevede k zjednodušení 

práva, protože to je víceúrovňová záležitost dotýkající se nejen obsahu regulace a s tím 

souvisejících evaluací dopadů, ale i implementace a vymáhání norem.81 Selektivnost výběru 

cílů je navíc ještě zřejmější z důvodu absence jejich definice – efektivnost a účinnost regulací 

jsou v unijních dokumentech často zaměňovány nebo slučovány, a neexistuje ani jednotná 

metodika jejich měřitelnosti.82 Tím ovšem vzniká mezera mezi ex ante evaluací normy 

a hodnocením ex post. Do něho se přímo promítá kritika formalistického nezájmu Unie o reálné 

                                                      

79 Návrh podle čl. 76 odst. 2 SFEU. 
80 ROBINSON, William. Making EU Legislation Clearer. European Journal of Law Reform. 2014a, 16(3), str. 

619. ISSN 1387‐2370.  
81 XANTHAKI, Helen. Quality of Legislation: Focus on SMART EU and post-SMART Transposiotion. The 

Theory and Practice of Legislation. 2014b, 3(2): str. 330-331.. DOI: 10.5235/12050-8840.2.3.329. ISSN 2050-

8859. 
82 Ibid. str. 331. 
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hodnocení dopadů regulace, které jdou nad rámec tabulkového výkazu transpozice členskými 

státy. Ze zřetele se ztrácí nedostatky vzniklé při transpozici a implementaci evropských norem 

z důvodu legislativních nedostatků originálu, se kterými si už národní legislativci nezvládají 

poradit. Třetím – a zásadním – problém strategie je určitá míra arbitrárnosti při re-evaluaci. 

Voermans tento problém označuje za „tiché ztráty,“ které vznikají dílem politického kalkulu 

nedostatky raději neřešit. Druhým důvodem je masové rozšíření kultury formalistických výkazů 

provedení transpozice.83 Tyto problémy ale nejsou jen nedostatkem z pohledu regulatorní 

reformy, ale především obrovským rizikem pro důvěryhodnost Unie, jak se ukázalo na příkladu 

tichého tolerování řeckých výkazů ekonomických ukazatelů do roku 2010. 

V květnu 2015 Komise představila v rámci legislativního trojúhelníku84 návrh nové 

meziinstitucionální dohody v rámci politiky Better Regulation for Better Results,85 která byla 

schválena jako Interinstitucionální dohoda ze dne 13. dubna 2016 o zlepšení tvorby právních 

předpisů (dále též IIA 2016). Předmětem dohody je ještě užší výměna informací a vzájemná 

koordinace legislativního procesu. Všechny legislativní i nelegislativní akty podle dohody mají 

mít alespoň elementární evaluaci dopadů, přičemž velké a složité normy mají mít 

plnohodnotnou evaluaci dopadů regulace provedenou samostatně všemi institucemi nebo 

ve vzájemné spolupráci. Důvodem je stále významnější podíl pozměňovacích návrhů 

na navyšování zbytečné regulace a administrativní zátěže. Do obecného hodnocení RIA se dále 

integruje hodnocení dopadů regulací na jednotlivé regiony.86 Na jeho kvalitu nově dohlíží Panel 

pro regulatorní kontrolu (Regulatory Scrutiny Board), který nahradil IAB,87 jenž zároveň 

                                                      

83 VOERMANS, Wim. Implementation: The Achilles Heel of European Integration. The Theory and Practice of 

Legislation. 2014, 3(2): str. 345. DOI: 10.5235/12050-8840.2.3.343. ISSN 2050-8859.  
84 COM (2015) 216. 
85 Jak je již z názvu patrné, je pravděpodobné, že bude docházet k řadě problémů již s názvem, který je zaměnitelný 

za jednu z reformních politik. 
86 Model představeny v roce 2013 jako SWD(2013) 3. Více k tomu MEDEIROS, Eduardo. Territorial Impact 

Assessment and Cross-Border Cooperation. Regional Studies, Regional Science. 2015, 2(1), 97-115. DOI: 

10.1080/21681376.2014.999108. ISSN 2168-1376. 
87 C(2015) 3263. 
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provádí pro jednotlivé odbory Komise výklad Pravidel pro lepší regulaci.88 Druhým pilířem 

návrhu je další upevňování konzultačního procesu s odbornou i laickou veřejností, která 

se do legislativního procesu zapojuje více či méně privilegovanou veřejnou oponenturou. 

Dohoda také potvrzuje společný závazek trojúhelníku posílit evaluaci životnosti stávajících 

norem skrze program REFIT. 

Nová dohoda nahrazuje IIA 2003, ale zároveň odkazuje na ostatní meziinstitucionální dohody 

a závazky, které Komise, Parlament a Rada společně učinily a které zůstávají v platnosti. To je 

také slabinou návrhu. Všechny tyto dokumenty vybízejí totiž k průběžné aktualizaci, reevaluaci 

a rekodifikaci, samy však zůstávají nezměněné a odolné vůči všem vnějším změnám. Velmi 

těžko si přitom lze představit, že IIA 1998 je ve stavu, který odpovídá skoro zdvojnásobení 

počtu členů (a legislativních tradic) nebo vytvoření celé řady nových kompetencí Unie. Pokud 

by ale byla dohoda i nadále dostatečná, pak to mluví jen o jejím příliš obecném charakteru. 

William Robinson zde vyzývá k sumarizaci legislativních dohod a především jejich 

k aktualizaci. Jako důvod zde uvádí příklad nizozemských legislativních pravidel, která sloužila 

v 90. letech jako předobraz pro společná legislativní pravidla Společenství. Nizozemská obdoba 

se ale oproti unijním za 20 let rozrostla z dvou desítek na několik stovek ustanovení. Naopak 

unijní společná pravidla zůstala od svého vzniku jen minimálně upravena, a to i přes to, že řada 

předepsaných slovních spojení vyšla z praktického užívání.89 Stávající pravidla nedoceňují 

existenci hodnocení RIA nebo modernizace probíhající ve formě REFIT. To sice nezakládá 

jejich přímý konflikt, ale značí to, že jednotlivé dohody a metodiky nejsou kompatibilní, na což 

poukázalo i stanovisko právního výboru Evropského parlamentu.90 Nejasnost pak panuje 

                                                      

88 SWD(2015) 111. 
89 ROBINSON, Wiliam.  str. 3. Dostupné z: 

http://ials.sas.ac.uk/news/docs/EuropeanCommissionProposalOnBetterRegulation2015.pdf. 
90 Stanovisko A8-0208/2015 z 24. června 2015 recitál F. 

http://ials.sas.ac.uk/news/docs/EuropeanCommissionProposalOnBetterRegulation2015.pdf
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i o právní povaze meziinstitucionální dohody 2016, protože ta oproti svým předchůdcům 

ve věci své závaznosti mlčí. 

2.4. Shrnutí 

V této kapitole bylo cílem představit historii reforem, které proběhly nejdříve ve Společenství 

a později v Evropské unii. S určitou mlhavostí hranic lze těchto 25 let snah rozdělit do tří 

základních časových období, z nichž každé sleduje v reformách svůj specifický cíl. První 

období se vyznačuje především nápravou formálních legislativních nedostatků evropské 

normotvorby. Motorem byla nespokojenost velkých podniků, jimž vysoká míra regulace a její 

nejasnost neumožňovala rozvoj a expanzi. Druhá etapa je nejvíce ovlivněna Moldenkerovou 

zprávou a uvědoměním si skutečnosti, že Společenství může skrze vhodnou regulaci konečně 

vytvořit jednotný trh a dosáhnout tak velmi silného postavení na mezinárodním poli. Třetí etapa 

souvisí s krizí evropského integračního procesu. Unie začala k regulaci přistupovat více jako 

k politiku, které vytváří sjednocenou Evropu a jehož cílem není jen ekonomická stránka věci. 

Ironií může být promíchanost jednotlivých etap, neboť rok 1998 jednak označuje ustanovení 

legislativních zásad první etapy v IIA 1998, ale je rokem otevření etapy Better Lawmaking, 

a také se v této době objevují první náznaky etapy třetí. Evropská komise ve svém hodnocení 

stavu vnitřního trhu představila ideu jednoho trhu pro všechny – pro velké korporace, stejně tak 

pro střední a malé podnikatele, spotřebitele, tak i obyčejné občany. Původní ekonomické 

společenství členských států se postupně proměnilo v unii evropských občanů. 

Kontrast je zjevný především při srovnání epoch, protože Sutherlandova i Molitorova zpráva 

byly podporovány lobbingem velkých podniků a obě směřovaly k deregulaci a liberalizaci. 

Sutherlandova zpráva zahrnovala ve vztahu k spotřebitelům jen výzvu k informační kampani 

ohledně obsahu regulací. Naopak dnes volání po deregulaci je oslyšeno – slovy komisaře Franse 

Timmermanse: „[Program] Lepší regulace není otázka, zda mít více či méně pravidel EU, nebo 

podkopávat naše vysoké sociální nebo environmentální standardy, naše zdraví či naše základní 
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práva.“91 Do hledáčku legislátora se dostaly i jiné hodnoty než jenom ty ekonomické 

a deregulace byla příliš hrubý nástroj. Součástí tohoto procesu je samozřejmě otázka pro koho 

legislativa vzniká? Dřívější ekonomické prisma umožňovalo mnohem jednodušší určení cílů 

i volbu nástrojů. Dnes musí být brán ohled na řadu dříve cizorodých prvků. Přes politické 

proklamace se ale unijní politika nevyhne v tomto směru kritice. Helen Xanthaki ve své 

výpovědi před právním výborem Evropského parlamentu poukázala na charakter ekonomické 

obnovy politiky Evropa 2020,92 jejíž součástí byl i program SMART.93 Na euroobčany program 

dopadl jen nepřímo skrze zjednodušení podnikatelského prostředí a oživení ekonomiky. 

Zaměření se na snížení překážek podnikání ponechávalo netknuté náklady, které vznikaly 

občanům při práci s evropským právem v jiných oblastech. Xanthaki to označuje za jasné 

selhání cílů formulovaných v Lisabonské smlouvě jako Evropy občanů, přičemž ale unijní 

politiky se raději zaměřily na Evropu podniků.94 

3. Vymezení legislativních zásad 
Stvoření kvalitní legislativy ovlivňuje téměř nekonečná množina proměnných, které mají dopad 

na závěrečný výsledek procesu. Kvalitně a srozumitelně formulovaná norma může mít 

nedostatečný obsah nebo ve snaze uspíšit schválení dojde k porušení pravidel legislativního 

procesu. Jindy přijetí dokonalého předpisu zabrání změna politických priorit nebo naopak jeho 

předložení v nevhodnou dobu. Nápad zadání novel a nových zákonů často vede k nedostatku 

času, který by měl být věnován na perfekci normy, a legislativa je tak často jen předávána mezi 

jednotlivými odbory bez vlastní hlubší kontroly.95 Dobré zákony jsou tak šafránem právního 

řádu a zdrojem neopadající fascinace ze strany právníků, politiků a filosofů. Legislativní tradice 

jednotlivých zákonotvorných útvarů se vyvíjely separátně, ale stále lze formulovat body, 

                                                      

91 Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5002_en.htm. 
92 COM (2010) 2020 
93 Výpověď dne 21. 6. 2011. 
94 XANTHAKI 2014b str. 333. 
95 ENGLE, George. „Bills are made to pass as razors are made to sell”: practical constraints in the preparation of 

legislation.Statute Law Review. 1983, 4(2), str. 9. DOI: 10.1093/slr/4.2.7. ISSN 0144-3593. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5002_en.htm
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na kterých se jejich tvůrci shodují. Evropská unie má poněkud štěstí v neštěstí, neboť jedním 

ze základních problémů je nízká úroveň ukotvenosti vlastní legislativní tradice a techniky,96 

ve kterých se sváří common law, ale i rozdílné úrovně vývoje legislativní teorie mezi původními 

kontinentálními členskými státy a státy pozdějších rozšíření. Paradoxně to je i unijní výhoda, 

protože legislativci Komise mohou čerpat s tisícileté tradice britského parlamentu, německé 

přirozenoprávní doktríny nebo francouzského správního práva. Tento paradox Jean-Claude 

Piris označuje za základ hybridní povahy unijní normotvorby.97 Zároveň se ale tento charakter 

promítá do významu unijní tvorby, která přispívá k právní multikulturalitě právních řádů 

členských států.98 V praxi tak dochází k smíchání 28 legislativních kultur a následné zpětné 

akulturaci výsledné normy do národního právního řádu.99 Členské státy se při implementaci 

právního rámce musí vypořádat s nizozemskou tradicí preambulí s právním efektem, 

dekoncentrovaného uspořádání legislativních odborů  nebo legislativní role Rady, která není 

nepodobná německé Bundesrat. Často se tedy domácímu legislativci musí zakázat pracovat 

v termínech národní tradice a mimo tradiční národní schémata hledat zákonodárcovu intenci 

regulace. Celý proces je završen až úspěšným promítnutím evropské regulace do národní praxe, 

což je nejen časově, ale i finančně a personálně komplexní úkol, který nesmí být ztěžován byť 

zjevnými a lehce odstranitelnými chybami v unijní normotvorbě. 

Unijní legislativní teorie – pokud o ní vůbec můžeme uvažovat jako o ucelené struktuře – 

vychází z legislativních tradic členských států a navazuje tak na obrácenou teorii 

                                                      

96 Kellermann str. XXVIII In: KELLERMAN 1998. 
97 PIRIS str. 30 In. KELLERMAN 1998. 
98 Xanthaki uvádí případ sblížení common law a kontinentální tradice. Viz XANTHAKI, Helen. Editorial: Burying 

the Hatchet between Common and Civil law Drafting Styles in Europe. Legisprudence. 2015, 6(2), 133-148. DOI: 

10.5235/175214612803596659. ISSN 1752-1467.  
99 Zásady zejména reflektují společné společnou filosoficko-kulturní tradici spočívající v závazku vlády práva, 

ochrany lidských práv nebo demokracie. Jejich souhrn pak stojí za konstitucionalizací Evropské unie a udržováním 

koherentního právního řádu. Viz  

VON BOGDANDY, Armin. Founding Principles of EU Law: A Theoretical and Doctrinal Sketch. European Law 

Journal. 2010, 16(2), str. 97 a násl. ISSN 1468-0386.  
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neofunkcionalismu.100 Jako relativně mladý útvar pravidel a zásad trpící tradičními neduhy 

legislativy – přespřílišná regulace, nedodržení principu proporcionality, časová náročnost 

procesu – si dokázala sama vytvořit poměrně širokou paletu nástrojů, které se teprve přejímají 

do národního práva. Příkladem je průkopnictví v oblasti publikace norem, které jsou svým 

adresátům přístupné v autorizované podobě skrze internetové rozhraní, nebo program 

systematické rekodifikace a aktualizace právního řádu Unie. Jedná se tedy o proces 

obousměrného obohacování mezi Unií a členskými státy, které podobné dobré praxe více 

či méně dobrovolně přejímají.101 Stále ale můžeme najít legislativní zásady, které jsou sdílené 

bez ohledu na to, zda jde o unijní tvorbu nebo činnost kteréhokoli členského státu. Na druhé 

straně stojí zásady, které ovlivňují pouze Evropskou unii díky její speciální pozici a které byly 

po desítky let objevovány rozhodovací praxí Soudního dvora. Sdílené i nové zásady zároveň 

musí reflektovat obecné zásady evropského práva, jako jsou zásady svěřené kompetence nebo 

federálním státům ne nepodobná zásada loajality členských států a Unie navzájem.102 

Při debatě o zásadách tvorby norem se nesmí zapomenout, že každá taková zásada má více 

možných výkladů vzhledem k roli, kterou norma sama má. Voermans rozlišuje funkci ústavní, 

politickou, demokratizační, symbolickou a správní.103 Finální podoba právního předpisu je 

výsledkem určitých politických kompromisů (politická funkce), které ve své parlamentní fázi 

transformují návrh v obecně závazné pravidlo chování aprobované volenými zástupci 

(demokratizační funkce). Předpis zároveň nevstupuje do právního vakua, ale musí reagovat 

na existující institucionální a funkční organizaci státu (správní funkce). Hodnoty v předpisu 

                                                      

100 VON BOGDANDY, Armin. Doctrine of Principles. Jean Monnet Working Paper 9/03. Max Planck Institute 

for Comparative Public Law and International Law, 2003, str. 12. ISSN 1087-2221.  
101 Voermans tento fenomén nazývá standardizovanou společností (bench mark societies). Viz  

VOERMANS, W. Styles of Legislation and Their Effects. Statute Law Review. 2011, 32(1), str. 41. DOI: 

10.1093/slr/hmq013. ISSN 0144-3593.  
102 Obecně k tomuto splývání zásad TICHÝ, Luboš. Problematika právních zásad v Evropském právu. In: 

BOGUSZAK, Jiří (ed.). Právní principy: kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 199. ISBN 80-

901064-5-5. 
103 VOERMANS 2009 str. 62. 
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obsažené vymezují a potvrzují hodnotové postoje iniciátora, což má vliv na podporu 

obyvatelstva zvolené politice (symbolická funkce). Ústavní funkcí je integrační charakter 

legislativy, která stanoví pravidla pro konkrétní okruh subjektů na konkrétním území. Tento 

integrační charakter se zvláště u EU dynamicky vyvíjí ve vztahu k rozšiřování cílů, kterých 

chce Unie dosáhnout. 

Udržení koherentního a funkčního právního řádu je hlavní existenční nezbytností Unie, která 

sama je z pohledu klasické státovědní teorie stále jen právním konstruktem, jehož přetrvání stojí 

a padá s kvalitou vlády práva.104 Kvalitní legislativa, která je předpokladem pro vládu práva, je 

ale stále velmi abstraktní pojem, u něhož je jednodušší definovat nástroje pro jeho dosažení než 

cíl samotný. Kvalitní legislativu je možné vnímat jako dodržení ústavních a procesních postupů 

přijímání,105 dodržení legislativních a regulatorních zásad vztahujících se k legislativě coby 

sociologicky-právnímu nástroji komunikace,106 jako maximální efektivitu regulace107 nebo 

vzhledem k ekonomickému dopadu, který právní úprava má na relevantní trh.108 Stále častěji 

odborná veřejnost začíná poukazovat na potřebu evaluace celého životního cyklu regulace, tedy 

od prvního předběžného hodnocení RIA až po střednědobou a dlouhodobou ex post evaluaci po 

vstupu v účinnost. Maria Masmouti poukazuje na tři základní elementy kvalitní legislativy, a to 

racionální záměr či politiku, poskytnutí nástrojů na její realizaci a konečně provedení regulace 

do sociálně-ekonomické reality s minimalizací zamýšlených i nezamýšlených negativních 

následků. Z tohoto důvodu Masmouti navrhuje test kvality legislativy, který se skládá ze čtyř 

kroků: 

                                                      

104 VAN BOGDANDY 2003 str. 19-20. 
105 VORMANS 2009 str. 64. 
106 MADER, Luzius. Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation. Statute Law Review. 

2001, 22(2), 119-131. ISSN 1464-3863.  
107 XANTHAKI, Helen. Drafting Manuals and Quality in Legislation: Positive Contribution towards Certainty in 

the Law or Impediment to the Necessity for Dynamism of Rules? Legisprudence. 2015, 4(2), str. 114. DOI: 

10.1080/17521467.2010.11424705. ISSN 1752-1467. 
108 RADAELLI C. a F. de FRANCESCO. Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures and Policy 

Processes. 2007. str. 36 
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1) identifikace hlavních dopadů regulace a jejich zohlednění při její formulaci; 

2) jasné stanovení cílů a důvodů regulace; 

3) poskytnutí dostatečných nástrojů pro provádění a vymáhání regulace; 

4) a zhodnocení dopadů a přínosů regulace.109 

Jak je vidět, tento model se jasně zaměřuje na evaluaci law in action namísto law in books, která 

se často pro svou jednoduchost provádí. Pro navrhovaný mechanismus jsou ale naprosto 

nepostradatelná statistická data a zpětná vazba ze strany jednotlivých adresátů na každé úrovni 

cyklu, která ale na evropské úrovni prakticky neexistují.110 

3.1. Katalogy legislativních zásad 

Pro autora není nic jednoduššího nežli použít cizí katalog legislativních zásad a podrobit jej 

skrutiniu ve vztahu aplikovatelnosti na Evropskou unii. Bohužel tyto katalogy vznikají 

v návaznosti na záměry, s nimiž je jejich autoři vytváří, takže najít univerzálně použitelný 

katalog je velmi složité. Lze najít relativně jednoduché katalogy jako je katalog obsažený v IIA 

1998 kladoucí za cíl zabránit vzniku nejkřiklavějších chyb unijní legislativy. Na opačné straně 

stojí komplexní katalogy, které ale pro svoji detailnost mohou čtenáře odvádět od holistického 

přístupu, takže může lehce vymizet širší pohled na věc.111 Kazuistika má samozřejmě prostor 

i v legislativě, ale až ve vztahu k předávání dobré praxe mezi praktiky v oboru. Jiné 

všeobjímající katalogy budou zase příliš obecné. Problémem, se kterým se v normativní úrovni 

budeme potýkat, je užívání stejných termínů s rozdílným obsahem – princip transparentnosti 

se může objevovat v jednotlivých textech ve smyslu přístupnosti výsledků legislativního 

procesu veřejnosti, v umožnění sledování legislativního procesu za jeho chodu či v možnosti 

                                                      

109 MOUSMOUTI, Maria. Operationalising Quality of Legislation through the Effectiveness Test. Legisprudence. 

2015, 6(2), str. 202. DOI: 10.5235/175214612803596686. ISSN 1752-1467. 
110 Ibid. str. 200. Byť je potřeba říci, že na národní úrovni situace není lepší. Viz ZBÍRAL 2015 str. 255 
111 Např. VOERMANS 2009 str. 71-77 
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přímo se jej účastnit skrze konzultace.112 Toto babylonské zmatení jazyků, které se objevuje 

jak v jurisprudenci, tak i v dokumentech Unie, může vést k vzájemnému nepochopení autora 

a čtenáře. 

Katalogy zásad je možné členit podle různých klíčů – nejautoritativnější zásady jsou 

bezpochyby ty, které jsou vepsány přímo do zakládacích smluv, jako je zásada legality. Takové 

normy zjevně musí v unijním právním řádu existovat, jejich obsah nicméně může být ve finále 

stejně dynamický a nejasný, jako je tomu u zásad, které vytváří jurisprudence. Nelze 

opomenout, že absence pozitivního vymezení zásad v primárním právu nemusí automaticky 

znamenat jejich marginálnost – tak tomu bylo v minulosti i v případě zásady legality.113 

Členské státy v čele s Nizozemskem se v minulosti třeba neúspěšně zasazovaly o zařazení 

zásad srozumitelnosti, jednoznačnosti a bezrozpornosti právního řádu do textu Smluv. Nelze 

jistě tvrdit, že by tyto zásady nebyly pro legislativní tvorbu důležité, nebo byly méně důležité 

pro zásadu legality než zásady ve smlouvách uvedené. Jednotlivé zásady také mohou mít různé 

modality s ohledem na jejich uplatnění, na což poukazuje von Bogdandy ve vztahu k zásadě 

vlády práva, která sama je tvořena nepřeberným množstvím subprincipů a podzásad.114 

I proto se poměrně často objevují neutrálnější horizontální katalogy zásad. Výše byly uvedeny 

katalogy formulované v Sutherlandově a Mandelkernově zprávě. Například Voermansův 

katalog se skládá ze zásad legality, efektivity, právní jistoty, srozumitelnosti, demokratičnosti, 

přístupnosti a transparentnosti, a dále povinnosti konzultací.115 Timmermans pracuje s více 

otevřeným systémem jasnosti a konzistentnosti, zásady svěřené pravomoci, přístupnosti, 

vymahatelnosti a především efektivity. Objevuje se zde i vágnější zásada dobré a vhodné 

                                                      

112 XANTHAKI, Helen. The Problem with Quality of EU legislation: What on earth is really wrong? Common 

Market Law Review. Kluwer Law International, 2001, 38(3), str. 658. ISSN 0165-0750.  
113 C-294/83 Les Verts, bod č. 23. 
114 VON BOGDANDY 2003 str. 21. 
115 VOERMANS 2009 str. 66. 
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legislativy skládající se ze zásad sebeomezení legislátora v podobě proporcionality, následují 

principy subsidiarity a právní jistoty.116 Drinoczi poukazuje na mezidisciplinární charakter 

pojmu kvalita legislativy, u něhož je nutné zohlednit vedle právních aspektů i faktory sociálně-

ekonomické, udržitelnost řešení a zachování kompetitivnosti. Její komplexní katalog se skládá 

ze zásad legality, efektivity, srozumitelnosti, transparentnosti procesu, dostupnosti 

a uchopitelnosti výstupů v podobě důvodové zprávy, a řádného procesního postupu. Výsledek 

legislativních prací musí mít základ v racionální státní politice, včetně koordinace veřejných 

orgánů a plánování, a musí mít vysokou míru vynutitelnosti.117 Lenka Pítrová přímo ve vztahu 

k legislativě Evropské unie uvádí zásady jasnosti, jednoduchosti a přesnosti, tvořící zásadu 

srozumitelnosti, dále zásadu přehlednosti, terminologické jednotnosti v širším smyslu,118  dále 

pak zásady svěřené pravomoci, subsidiarity, proporcionality a transparentnosti procesu. Unie 

musí jednat v souladu se svými cíli a hodnotami. Negativním vymezením je povinnost zdržet 

se zásahů do identity členských států a podstaty lidských práv.119 Jan Wintr a Jan Kysela 

v obecné legislativní rovině svůj katalog staví na zásadách právní jistoty, zohlednění 

odvětvových principů práva, obecnosti, zdůvodnění potřebnosti, srozumitelnosti a lingvistické 

přístupnosti, demokratické deliberace a konzultace návrhů s dotčenými subjekty.120 Právně-

filosofickým směrem jde Lon L. Fuller ve svých osmi principech zakládajících morálku práva: 

1. právo má mít normativní povahu, 2. zákony mají být vyhlášeny, 3. nemají působit nazpět, 

4. mají být jasné, 5. bezrozporné, 6. nemají požadovat nemožné, 7. mají se vyznačovat určitou 

stálostí a 8. při jejich aplikaci má být úřední postup ve shodě s deklarovaným pravidlem.121 

                                                      

116 TIMMERMANS, C. W. A. str. 41-45. In: KELLERMANN 1998. 
117 DRINÓCZI, Tímea. Concept of Quality in Legislation—Revisited: Matter of Perspective and a General 

Overview. Statute Law Review. 2015, 36(3), str. 216. DOI: 10.1093/slr/hmv008. ISSN 0144-3593.  
118 PÍTROVÁ, Lenka. Evropská dimenze legislativního procesu. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, str. 118-120. 

Teoretik. ISBN 978-80-7502-035-2.  
119 PÍTROVÁ Lenka. str. 448-451 In: BOHÁČ, Radim. Legislativní proces: (teorie a praxe). Praha: Tiskárna 

Ministerstva vnitra, 2011, 547 s. ISBN 978-80-7312-074-0. 
120 KYSELA, Jan a Jan Wintr. str. 42-50. In: GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva. Vyd. 1. Praha: ASPI, 

2008, 422 s. Právní monografie (ASPI). ISBN 978-80-7357-362-1. 
121 WINTR, Jan. str. 137. In: GERLOCH 2008. 
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Franz Bydlinski vychází z tří radbruchovských idejí práva, které rozšiřuje o svobodu 

jednotlivce, čímž destiluje dvanáct fundamentálních principů práva: 

1. ochrana elementárních osobních hodnot (právo na život, zdraví, osobní důstojnost); 

2. svoboda (právo na nejširší míru osobní a ekonomické svobody v mezích svobod 

ostatních); 

3. distributivní spravedlnost (při normativním rozdělování a ochraně hodnot, rizik, 

břemen a příležitostí se má postupovat rovnoměrně podle stanovených a důsledně 

uplatňovaných kritérií); 

4. existenční minimum (každý má mít prostředky nezbytné k životu); 

5. princip diference (korekce nerovností ve společnosti přerozdělováním); 

6. kumulativní spravedlnost (všeobecné přijímání rozdělení hodnot); 

7. právní jistota (lehké seznání vlastí právní pozice; předvídatelnost rozhodování státních 

orgánů a vnucování práva); 

8. ochrana nabytých práv (respekt k nárokům každého, kdo se domáhá řádně nabytých 

práv); 

9. ochrana prostřednictvím státní organizace; 

10. účelnost coby vhodnost právní úpravy (způsobilost normy dosáhnout slibovaného 

účinku); 

11. účelnost coby užitečnost (volba prostředku maximalizující užitek regulace); 

12. účelnost coby hospodářská efektivita (tj. nezmenšování omezených zdrojů).122 

Není možné spouštět ze zřetele hlavní smysl práva: „Sama legislativa je styl, forma, ve které 

představujeme veřejné intervence. S cílem zdůraznit význam těchto rozhodnutí je zaobalujeme 

do ceremoniálního hávu stvrzujícího řádnost všech procesů, a skrze tuto jejich podobu je možné 

                                                      

122 Ibid. str. 137-138. 
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je považovat za skutečné právo. Právo je tak v první řadě způsobem hodnotové komunikace.“123 

Jako každá komunikace musí být i právo srozumitelné svým adresátům, a dále být těmito 

adresáty přijímáno. Jeho přijetí je buď dobrovolné, tedy je právo rozumné, nebo vynucené, kdy 

musí být právo podpořeno dalšími zásahy. Rizikem vynuceného práva je, že bude 

radbruchovským „neprávem,“ tedy právem, které nevede ke spravedlnosti a blahu 

společnosti.124 Naopak všeobecně přijímané právo může být stiženo bezzubostí, stavem, který 

je způsoben vršícími se kompromisy a výjimkami zastírajícími účinnost práva. Jednoduše 

podáno: kvalitní předpis je takový, který je bez dalšího adresátům schopen komunikovat 

normu v sobě obsaženou v její účinné podobě. Účinnost v tomto případě ale není myšlena 

jako temporální stav normy vstupu v účinnost, ale reálné ovlivnění chování jejích adresátů. 

Musíme dále odlišit pojem účinnost (efficacy) od pojmu efektivita (effectiveness), který 

je v hierarchické struktuře principů tvorby legislativy pojmu účinnost podřízen (viz dále). 

Důvodem je charakter efektivity jako předstupně účinnosti coby dosažení požadovaného cíle. 

Efektivní norma má sice potenciál regulatorního cíle dosáhnout, ale pro špatnou interpretaci 

nebo nedostatečný mechanismus vymáhání práva svého cíle dosáhnout nemusí.125 Problémem 

zůstává legislativní optimismus, který vede legislátora k ukončení dalších prací se zdárným 

schválením předpisu, jak to u britského parlamentu již dávno kritizoval Lord Thring často 

špatně interpretovaným bonmotem „zákony jsou určeny ke schvalování stejně jako břitvy 

k prodeji.“126 Následkem takových úvah je ukončení zákonodárných aktivit ještě 

před dosažením regulatorního cíle. V případě Evropské unie je tento problém zvlášť palčivý 

u dokončení implementací směrnic, které zůstávají často jen transponované. 

                                                      

123 VOERMANS, W. Styles of Legislation and Their Effects. Statute Law Review. 2011, 32(1), str. 39. DOI: 

10.1093/slr/hmq013. ISSN 0144-3593.  
124 RADBRUCH str. 120 a násl. Základním Radbruchovým postulátem je, že právem je to, co je dobré. 
125 XANTHAKI 2010 str. 114. 
126 Ve skutečnosti jsou ale břitvy určeny k holení, stejně jako zákony mají být k vládnutí. Viz ENGLE 1983 
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Sutherlandova 

zpráva ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ (✓)  

IIA 1998 

 
   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    ✓   

Better Lawmkaing ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ (✓) ✓ 
 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mandelkernova 

zpráva ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Better Regulation ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

IIA 2003 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

SMART 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

IIA 2016 (?) 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  Tabulka č. 1 – výskyt vybraných zásad ve zkoumaných pramenech 

Symbol (✓) označuje výskyt zásady, ale v odlišném chápání než je tomu v textu práce 

 

Problémem, se kterým se při vytváření hierarchické struktury zásad legislativní tvorby budeme 

potýkat, je,  že právní zásady jsou oproti právním normám ve svojí podstatě flexibilní. Dworkin 

poukazuje na skutečnost, která odlišuje principy od norem. Tou je dimenze jejich váhy měnící 

se případ od případu. Naopak normativní pravidla jsou bezrozporná, neboť jakýkoli teoretický 

rozpor vede k neplatnosti jedné z norem. Rozpornost zásad naopak neznamená neplatnost jedné 

z nich, ale ad hoc upřednostnění jedné z nich podle konkrétní situace. V některých případech 

může docházet k povýšení norem na princip nebo naopak převzetí principu do textu předpisu, 

čímž vyvstává otázka, zda skutečnou formou pravidla je norma nebo princip. Toto určení často 

pak záleží na politikách, které jsou základem zákonodárcova snažení.127  

                                                      

127 DWORKIN 1967 str. 27-28. 
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Helen Xanthaki sestavila pro potřeby legislativní tvorby hierarchickou strukturu zásad dobré 

legislativy, která legislativce naviguje, která zásada má přednost a která naopak musí 

ustoupit.128 Systém této struktury je poměrně jednoduchý – vyvstane-li na příklad rozpor mezi 

cíli jednoduchosti jazyka a přesného vyjadřování, pak je nutné ustoupit požadavku jasného 

vymezení regulace i za cenu zavedení neologismu. Naopak vyvstane-li v tomto systému rozpor 

mezi hierarchicky rovnocennými zásadami, pak se otázka posuzuje vzhledem k nadřízeným 

principům. Model představený Xanthaki je nicméně podrobován kritice, neboť nerespektuje 

nelegislativní systém principů a je ve svojí podstatě velmi mechanický a technický. Timea 

Drinoczi vychází z maďarské zkušenosti, dle které regulace, dokonalá z pohledu Xanthaki 

systematiky, je špatná z důvodu nerespektování zásad ústavního uspořádání státu129 

                                                      

128 XANTHAKI, Helen. On transferability of legislative solutions: the functionality test. str. 1-18. In: STEFANOU, 

Constantin a Helen XANTHAKI (eds.). Drafting Legislation: A Modern Approach. 2008, s. ISBN 

9780754649038. 
129 Např. případ propuštění části maďarských soudců jak konstatoval ESD, C-286/12 komise proti Maďarsku. 

 
Obrázek č. 1 – Hierarchie legislativních zásad podle H. Xanthaki 
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a je naprosto selhávající z pohledu proporcionality zásahu130 do garantovaných lidských 

práv.131 

3.2. Zkoumané zásady 

V předchozí podkapitole předestřené zásady autor rozčleňuje na zásady legislativní, regulatorní 

a procesní. Legislativními zásadami jsou v tomto případě myšleny zásady formální úpravy 

normativního textu, tedy jde především o srozumitelnost, komunikativnost regulatorního cíle 

a formu, která umožňuje efektivní šíření a chápaní regulatorního obsahu. Ve svojí podstatě zde 

vychází ze struktury navržené Helen Xanthaki. Oproti jí navrženým pyramidovým modelem 

převážně legistických zásad budeme pracovat s trojpilířovou strukturou.  Vedle legistických 

zásad tak stojí zásady regulatorní, u kterých se vychází především z unijních politik Better 

Regulation a SMART. Zásady v nich zastoupené jsou zejména zásady nutnosti formální 

regulace, její vhodnost, přiměřenost a především legalita nejen po formální stránce, ale i v její 

materiální podobě. Třetím pilířem jsou procesní zásady, které také prostupují do předchozích 

oblastí. Příkladem prostupnosti regulatorních zásad je zásada konzultací s odbornou i širokou 

veřejností, která ale zároveň přispívá transparentnosti procesu. Srozumitelnost je pak 

zastoupena ve fázi publikace, kde existují možnosti publikace jen změnového textu anebo jeho 

konsolidované podoby, která je pro uživatele přístupnější. 

Výsledkem působení zvolených zásad by podle autora mělo dojít ke stavu plné účinnosti 

předpisu (efficacy). Luzius Maher dále rozlišuje aspekt efektivity (efectivness) a ekonomičnost 

(efficiency).132 První zvolená jednotka měří míru změny v chování subjektů vzhledem k chování 

zákonodárcem předepsanému. Excesivní regulace může na příklad mít jen dílčí dopad 

                                                      

130 Např. N.K.M proti Maďarsku, stížnost č. 66529/11, nebo z českého prostředí nález Ústavního soudu ČR sp. zn. 

Pl. ÚS 53/10 (retroaktivní zdanění stavebního spoření). 
131 DRINOCZI 2015 str. 220. 
132 MAHER 2001 str. 126. 
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na chování adresátů, ale zároveň naplní svůj účel.133 Druhým aspektem je ekonomičnost, která 

měří poměr mezi náklady a přínosy regulace. Náklady v tomto hodnocení ale nemohou být 

vnímány jenom jako ty finanční, ale i politické, společenské nebo ekonomické.134 Základním 

předpokladem je samozřejmě jasné vytyčení cíle legislativy, která vedle regulatorního cíle 

může sledovat i cíl symbolický – např. jako indikátor významu dané otázky pro občany.135 

Všechny tyto aspekty mají také dopad na hodnocení politik, které legislativa převádí 

do normativní podoby. 

Cílem zvolených zásad je zajistit účinnou podobu regulace, která není stižena ani neplatností 

pro porušení základních legislativních procedur, ale ani pro nedostatek pravomoci Unie jednat. 

Zvolené nástroje jsou přiměřené cíli, šetří základní práva subjektů i jejich legitimní očekávání. 

Zákonodárce artikuluje pravidlo chování adresátům ve vhodné podobě, která jim umožňuje 

jednoduše poznat práva a povinnosti. Legislativec zbytečně neupřednostňuje zjednodušený 

jazyk před odborným jazykem, pokud lze očekávat, že adresáti regulace použitým odborným 

výrazům rozumí nebo rozumět mají. Základní povinností  zůstává, že zákonodárce jedná pouze 

v případech, kdy to je nutné, tedy se zdržuje zásahů do osobní sféry, jak jenom to je možné. 

Vedle standardních legislativních zásad se objevují v legislativě Evropské unie i zásady 

specifické unijnímu právu. Zákonodárce může jednat pouze v případech, kdy došlo k svěření 

pravomocí, a to jak výslovně, tak i v případech implicitních pravomocí nebo za užití flexibilních 

zmocnění. Tam kde Unie jedná v rámci tzv. sdílených pravomocí, musí být dodržen princip 

subsidiarity, která tvoří kompromis mezi účinným vypořádáním se s problémy a demokratickou 

                                                      

133 Na příklad zákaz reklamy tabákových výrobků nebude mít za následek úplné odstranění poptávky po těchto 

výrobcích, byť změní nabídku v odvětví marketingu. Je-li tedy hlavním cílem ochrana veřejného zdraví a nikoli 

regulace reklamy, pak lze úpravu vyhodnotit jako efektivní, ale neúčinnou. Naopak zvolíme-li si jako cíl odstranění 

tohoto segmentu reklamy (např. pro snížení ceny reklamy v médiích skrze snížení poptávky po vysílacím čase), 

pak je regulace plně efektivní i účinná. 
134 Tlak na rychlé přijetí nové legislativy může být například v daném okamžiku velmi žádaný veřejností, ale 

omezení práv opozice s sebou ponese jednak riziko zrušení úpravy soudem pro nedodržení základních procedur, 

což nepřispívá právní jistotě, a zároveň přináší hrozbu podobného chování ze strany opozice v podobné situaci. 
135 V České republice se jako příklady nabízí z. č. 292/2004 Sb. lex Beneš nebo z. č. 94/2012 Sb. lex Havel. 
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legitimitou. Unii na jedné straně princip otevírá prostor jednat v mnoha oblastech prostým 

stanovením, že členské státy nemohou otázku dostatečně efektivně vyřešit, ale zároveň nabízí 

členským státům nástroj k obraně proti aktivistickým tendencím evropského zákonodárce.136 

Řada odlišných aktérů, kteří vstupují do unijního legislativního procesu více či méně oficiální 

cestou s sebou nese také povinnosti vzájemné loajality a spolupráce všech zúčastněných v míře, 

která v klasických legislativních mechanismech není obvyklá. Celý proces podléhá efektivní 

veřejné kontrole, a to jak v podobě přístupnosti výsledku legislativních snah, tak i participace 

v průběhu nebo alespoň dozorování. 

Schéma zobrazené na obrázku č. 2 zobrazuje strukturu, kterou autor zvolil jako ideální 

pro dosažení zákonné a funkční regulace. Na horizontální úrovni může docházet ke konfliktu 

mezi principy v rámci skupiny, ale každý konflikt musí být zákonodárcem vyřešen s cílem 

naplnění nadřazeného principu. Pro příklad si vezměme situaci, kdy Unie jedná na základě 

svěřených pravomocí, ale zvolený zásah – byť kompetentní – nepřiměřeně zasahuje 

do základních práv. Jiným příkladem bude situace, kdy zákonodárce Unie může nově 

a revolučně sjednotit určitou oblast práva, kde ale v praxi nedochází k problémům. 

Zákonodárce sice jednat může, ale je to zbytečné v poměru přínosu harmonizace a zásahu 

do legitimních očekávání. 

                                                      

136 VANDENBRUWAENE, Werner. Multi-Tiered Political Questions: The Ecj's Mandate in Enforcing 

Subsidiarity. Legisprudence. 2012, 6(3), 326-327. ISSN 1752-1467. 
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Obrázek č. 2 – Navrhovaná struktura zkoumaných zásad 

 

4. Regulatorní zásady 
Regulatorní zásady zahrnují vlastní materii regulace, tedy jde o úvahy, které zákonodárce musí 

provést pro dosažení maximální kvality regulace. Zásadním pravidlem zákonodárce musí být 

legislativní zdrženlivost, kdy dává prostor měkčím formám regulace, než jsou legislativní akty. 

Vyžaduje-li si ale situace normativní řešení, pak zákonodárce musí zaručit, že zohlednil při 

volbě řešení maximální množství informací, regulace není excesivní v poměru ke svému přínos, 
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ale zároveň je schopná svého cíle dosáhnout. Mezi tyto zásady patří i omezení zákonodárce 

stanovením rozsahu situací a způsobů jeho jednání, což zabraňuje legislativní zvůli. 

4.1. Zásada nezbytnosti 

Základní zásadou legislativní tvorby v obecném slova smyslu je zdrženlivost při přijímání 

nových regulací, které zasahují do individuální sféry existence osoby.137 Daniel Greenberg 

trefně glosuje tento fenomén, když říká, že „spíše než za produktivitu by zákonodárci měli být 

placeni za neproduktivitu.“138 Základní premisou přijetí nové regulace musí být vyhodnocení, 

zda skutečně je bezpodmínečně nutné k úpravě přikročit,139 zda není možné zefektivnit stávající 

systém nebo zda vůbec vzniklá skutečnost musí být adresována. Tento sebeomezující princip, 

který je prvním krokem při celkovém hodnocení proporcionality regulace, je (by měl být) EU 

vlastní od 90. let, kdy se objevil v Sutherlandově zprávě a následně se objevuje v každé další 

unijní politice týkající se kvality unijní legislativy. Vedle dalších zásahů do osobní sféry 

adresátů regulace se totiž s každým novým předpisem přispívá k bobtnání právního řádu, jeho 

nepřehlednosti a riziku vzniku vnitřních rozporů. Zvláště v režimu politiky Better Regulation 

musí zákonodárce vždy uvážit, zda není vhodnější použít některý z koregulačních, 

autoregulačních nebo jen koordinačních nástrojů, které má k dispozici. 

V tomto ohledu je důležité, že legislativní iniciativa Komise a legislativní kompetence 

kolegislatur nezakládá jejich povinnost jednat140 a ani nestanoví časové limity pro aktivity 

v této oblasti.141  To stojí v opozici k ustanovením Smluv, které naopak vyžadují aktivitu 

unijních institucí, přičemž selhání jednat je stiženo možností žalovat danou instituci 

                                                      

137 Na národní úrovni k omezení legislativní diskrece francouzského parlamentu viz GALLETTI, Florence. 

Existe-t-il une obligation de bien légiférer ? Revue française de droit constitutionnel. 2004, 58(2), str. 387-417. 

DOI: 10.3917/rfdc.058.0387. ISSN 1151-2385.  
138 GREENBERG, Daniel. Laying down the law: a discussion of the people, processes and problems that shape 

Acts of Parliament. London: Sweet, 2011. str. 155. ISBN 978-041-4046-931. 
139 NOVOTNÝ Legislativní mýty objevující se při projednávání zákonů v Senátu. str. 316 a násl. In: BOGUSZAK, 

Jiří. Právní principy: kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 199. ISBN 80-901064-5-5. 
140 T-571/93 Lefebvre Fréres et Soeurs, body č. 37-39. 
141 P-3242/98 Jarzembowski. 
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pro nečinnost.142 Tato vysoká míra úvahy je po zahájení legislativních deliberací sice 

pro kolegislátory zúžena v podobě stanovení časových limitů pro druhé a třetí čtení 

příp. dohadovací výbor, ale Evropská komise si v zásadě ponechává širokou kontrolu 

nad obsahem aktu.143 Především v počátcích snah o zlepšení kvality unijního acquis Komise 

musela začít asertivněji vystupovat proti požadavkům členských států na předložení stále 

dalších legislativních návrhů.144 

Je pravdou, že sebeomezení ze strany Komise a Unie jako celku je velmi problematickým 

krokem, neboť zužuje příležitosti, kdy Unie může získávat vnější legitimitu mezi euroobčany. 

Pro europoslance to znamená méně příležitostí, jak mohou před svými voliči obhajovat své 

znovuzvolení. Pro vlády členských států zase vzniká riziko, že nebudou moci nadále skrývat 

své nepopulární kroky za masku unijní legislativy a „bruselského diktátu.“ Marek Musil i proto 

uvádí, že aktivistický přístup k legislativě je politicky přirozený, jakožto nejrychlejší 

a nejradikálnější nástroj donucení ke změně chování.145 Problémem je, že aktivistický přístup 

s sebou přináší i legitimizaci soustavných novelizací, které jsou nezbytné s rozšiřováním 

právního řádu. Jedna regulace tak má efekt přelévání (spill-over effect) a vede k další regulaci. 

Tato expanze je zároveň provázena i adaptací norem na společenské proměny, takže množství 

nové legislativy roste exponenciálně. Laicky řečeno více regulace si žádá více novelizací 

a znamená více šancí pro legislativní chybu. Pomocnými nástroji pro cestu ze začarovaného 

kruhu mohou být experimentální legislativa a deregulace, nicméně ani jeden z těchto nástrojů 

nemění mentální nastavení zákonodárce, které povede k dalšímu opakování problému. Seidman 

stanovuje pro novou legislativu podmínku, aby prošla testem racionální skeptičnosti, který by 

                                                      

142 302/87 Evropský parlament proti Radě, bod č. 23-24. 
143 C-409/13 Rada proti Komisi, bod č. 74: „…Stejně jako Komisi v zásadě přísluší rozhodnutí, zda předloží 

legislativní návrh, či nikoliv, a případně určení jeho předmětu, účelu a obsahu, má Komise, dokud Rada 

nerozhodla, pravomoc svůj návrh změnit nebo jej v případě potřeby dokonce vzít zpět.“ 
144 Bod č. 3. Dostupný z: http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a2_en.pdf. 
145 MUSIL Mýtus legislativní dokonalosti. str. 305 In: BOGUSZAK 1999. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a2_en.pdf
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hodnotil smysl, nutnost a funkčnost nové úpravy.146 Jedná se vlastně o změnu paradigmatu, 

přičemž přijetí nové normy není něco žádoucího, ale naopak. 

Unijní legislativní inflace totiž má multiplikační efekt na národní úrovni, neboť 

i netransponovaná nařízení musí být v právním řádu reflektována a často je nutné přijmout 

na národní úrovni novelu, která by buď rušila národní úpravu, nebo ji alespoň vyloučila 

z užívání pro situace s unijním prvkem. Následkem hypertrofie unijního právního řádu jsou 

legislativní smršti, normativní záplavy (der Normenflut) a inflace (une inflation normative).147 

Taisie Čebišová uvádí důvody, které v obecné rovině přispívají expanzi právního řádu: jde 

zejména o vrchnostenský přístup veřejné správy, tlumení role právních principů a zvyklostí, 

které musí být kodifikovány a následně pozitivisticky interpretovány a podvědomé nahrazení 

rule of law principem rule by the law.148  

Na národní i unijní úrovni proto existuje řada politik, které mají za cíl snižovat množství masy 

právních předpisů. Asi nejznámější takovou politikou je britská „One in, One out“, která 

si za cíl klade zastavit růst regulatorních nákladů, které jsou na adresáty kladeny s novou 

legislativou.149 Každá nově přijatá regulace tak musí s sebou přinést zrušení zdroje obdobného 

zatížení. Mechanismus je dále podpořen nástroji experimentální legislativy, které zákonodárce 

nutí po třech letech přezkoumat reálné dopady regulace a její další nezbytnost, jinak je 

automaticky zrušena.150 Je snaha podobné zásady přenášet i na unijní úroveň, přičemž 

                                                      

146 SEIDMAN, Ann W., Robert B. SEIDMAN a Valeriy MATSIBORCHUK. Legislative Deliberation and the 

Drafting Process: The Drafter's Role. Theory and Practice of Legislation. 2013, 1(2), str. 349. ISSN 2050-8859. 
147 Srovnej GERLOCH, A. K možnosti stabilizace právního řádu České republiky a zvýšení efektivnosti 

legislativního procesu. str. 17 a násl. In: Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské 

republice: sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia "Aktuální otázky tvorby práva v České 

republice, Polské republice a Slovenské republice", Praha, 29.-30.11.2004. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2005, s. 17-24. ISBN 80-86898-52-0. 
148 KYSELA str. 43. In GERLOCH 2008. 
149Dostupné zde: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31617/11-p96a-

one-in-one-out-new-regulation.pdf.  
150 RANCHORDAS, S. Sunset Clauses and Experimental Regulations: Blessing or Curse for Legal 

Certainty?Statute Law Review. 2015, 36(1), str. 29. DOI: 10.1093/slr/hmu002. ISSN 0144-3593.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31617/11-p96a-one-in-one-out-new-regulation.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31617/11-p96a-one-in-one-out-new-regulation.pdf
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naposledy se k cíli zavedení podobných mechanismů přihlásily vlády devatenácti členských 

států  na sklonku roku 2015.151 Teoreticky lze mluvit o regulatorním rozpočtu tvořeném náklady 

hrazenými z neveřejných rozpočtů. Cílem zákonodárce by mělo být jejich snižování 

bez navyšování veřejných výdajů.152 

Jeden z hlavních architektů legisprudenční teorie Luc Wintgens poukazuje na proměnu, kterou 

prodělala historická koncepce zákonodárce. Zatímco klasické státoprávní teorie vychází 

z neomezeného suveréna, u něhož dochází k autolegitimizaci zákona již faktem, že je zákonem, 

současné pojetí je postavené na modelu reciprocity (trade-off model). V režimu měkkého 

legalismu nedochází k paušálnímu přenesení lidské autonomie na stát, ale každý státní zásah 

do svobody musí být individuálně odsouhlasen (a případně zpochybňován). Na každý zásah 

zákonodárce je nutné nahlížet jako na omezení svobody a tedy i jako na něco nežádoucího. 

Z toho vyplývá, že regulace má být přijata jen, je-li nezbytná pro zachování svobody subjektů 

v delším časovém horizontu.153 Nové pojetí odmítá věčnost právního řádu, takže zanikne-li její 

nezbytnost, má být regulace opuštěna. 

Argument, že unijní právní řád je oproti členským státům teprve budován,154 nelze v tomto 

případě brát vážně. Právní řád je dynamickým tělesem, jehož obsah se proměňuje, ale jak bylo 

výše uvedeno, unijní zákonodárce nemá povinnost využít svých kompetencí. Naopak by měl 

být zdrženlivý i bez ohledu na principy subsidiarity a proporcionality, které zásadu 

zdrženlivosti dále specifikují. Tato zásada navíc není jen prospektivní, tedy jako úvaha 

                                                      

151 Dostupné z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/480401/eu-better-

regulation-letter-timmermans.pdf. 
152 Jde o prevenci přenášení nákladů regulace z regulátora na subjekty regulace. Ideálním cílem by bylo postupné 

snižování obou rozpočtů skrze zvyšování efektivity dobré správy, která je v našem případě podmíněna dobrým 

zákonodárstvím nejen Unie, ale i členských států. Z důvodu plurality nositelů nákladů je ale přesné vyčíslení 

rozpočtu ceny regulace složité. 
153 WINTGENS 2006 str. 8 a násl. 
154 Argument o legitimním zvýšení normotvorby používá např.  KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné 

problémy. 1. vyd. Praha: Linde, 1998. str. 61 ISBN 80-720-1140-5. nebo TIMMERMANS str. 41 in 

KELLERMAN 1998. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/480401/eu-better-regulation-letter-timmermans.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/480401/eu-better-regulation-letter-timmermans.pdf
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zákonodárce do budoucna při rozhodování o přikročení k regulaci. Zásada směřuje 

i do současnosti, kdy se zákonodárce musí ptát, zda skutečně celý obsah právního řádu 

je i nadále nezbytní zachovat. Veškeré tyto otázky jsou propojeny s dalšími principy – zejména 

zásadou rozumnosti, zásadou participace a zásadou stability – nelze je oddělovat 

od fundamentu evropské právní kultury, kterým je svoboda jednotlivce, chráněná zásadou 

nezbytnosti a testem skeptického zákonodárce. 

4.2. Zásada legality 

Zásada legality legislativy v širším chápání je vedle efektivity jedním ze dvou pilířů účinné 

regulace. V širším smyslu je nutné uspokojit podmínku zákonodárcovy zdrženlivosti, zvolení 

vhodného, ale proporcionálního řešení, a  zákonodárný proces musí splňovat procedurální 

náležitosti. V užším slova smyslu jde především o podmínky, aby Unie jednala sub lege a per 

lege jen, je-li k tomu zmocněna a způsobem, jaký je předepsán Smlouvami. 

4.2.1. Zásada svěřených pravomocí 

Zásada legality nebo též zákonnosti legislativního procesu Evropské unie zahrnuje podmínku, 

aby Unie jednala jen v případech, které jsou předvídány v jejím ústavním pořádku, a jen 

v rozsahu, který členské státy stanovily. V prostředí Unie to je tedy zejména zásada svěřených 

pravomocí rozvíjená povinností zákonodárce zvolit správný a hlavně konkrétní právní 

základ.155 Přestože kompetence Unie nejsou určeny dynamicky, jak se občas uvádí, otázka 

právního základu bude řešena v následující podkapitole a tento oddíl se bude věnovat úvodu 

k unijním pravomocem. Samotné kompetence jsou vymezeny otevřeně,156 takže finálním 

rozhodcem sporů mezi členskými státy a Unií je Soudní dvůr, o kterém existuje představa, 

že rozhoduje spíše v prospěch rozšiřování unijních kompetencí,a to včetně těch implicitních.157 

                                                      

155 V české právní terminologii zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Viz GERLOCH, Aleš. Teorie a 

praxe tvorby práva. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, str. 33. Právní monografie (ASPI). ISBN 978-80-7357-362-1. 
156 LENEARTS 2011 str. 112 a násl. 
157 8/55 Fédéchár. 
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Ta je opřena zejména o fakt, že soud na základě činnosti Komise přispěl k dekonstrukci 

doktríny speciality, což dokonce vedlo Koena Lenearta na začátku 90. let k tvrzení, že 

„neexistuje žádné jádro suverenity, které by členské státy mohly proti Společenství uplatnit.“158 

Reakcí na tento stav byla maastrichtská reforma zakládacích smluv jasněji vymezující sféry 

unijních pravomocí. Reforma zakotvila také princip subsidiarity a poprvé byl do smluv zahrnut 

termín výlučných pravomocí.159 

Situace se nicméně nezlepšila natolik, aby otázka horizontálního rozdělení pravomocí mohla 

být považována za uzavřenou. Deklarace č. 23 ke Smlouvě z Nice vyzvala mimo jiné k hlubší 

debatě o rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy. Na výzvu odpověděla Evropská rada 

ještě v tom samém roce Deklarací z Leakenu,160 v níž se mimo jiné objevil i návrh na rozdělení 

kompetencí na pravomoci výlučné, sdílené a residuální členským státům. Plíživá integrace 

Evropské unie a její přeměna z mezivládní organizace totiž mimoděk stvořila zákonodárce 

bez parlamentních prerogativ, jakou je zejména volnost upravit všechny otázky, které uzná 

za vhodné. Členské státy dílem reagovaly na expanzivní snahy Komise v oblasti pravomocí 

Unie, ale zároveň je v deklaraci obsažena obava z okleštění evropské projektu o efektivní 

nástroje naplňování jeho cílů. To ale měli někteří zastánci národní svrchovanosti za cíl. 

Od jasnějšího vymezení pravomocí Unie bylo slibováno zvýšení její legitimity jak mezi 

členskými státy, tak i mezi jejími občany, zejména z důvodu nejasné aplikační praxe Soudního 

dvora v oblasti subsidiarity.161 

                                                      

158 LENEARTS, Koen. Constitutionalism and the Many Faces of Federalism. The American Journal of 

Comparative Law. 38(2), str. 220: „There simply is no nucleus of sovereignty that the Member States can invoke, 

as such, against the Community.“ 
159 PÍTROVÁ, Lenka str. 150-151. In: TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ a Jiří MALENOVSKÝ. Právo 

Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 494 s. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-53-3. 
160 DOC/01/18. Dostupný z http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-18_en.htm. 
161 Obecně k reformně CRAIG, Paul. Competence: clarity, conferral, containment and consideration. European 

Law Review. 2004, 29(3), 323-344. ISSN 0307-5400. 

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-18_en.htm
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Von Bogdandy poukazuje na pozitivní a negativní pojetí zásady ústavní legality. Na jednu 

stranu Unie může jednat v souladu se svým ústavním pořádkem, a tudíž není možné, 

aby sekundární akt byl platný a zároveň v rozporu s primárním právem.162 Ani členské státy, 

ani unijní instituce nemají derogační pravomoc vůči primárnímu právu.163 Ve svojí podstatě to 

je další odklon od podoby EU jako mezinárodní organizace, protože unijní právní systém, oproti 

tomu mezinárodnímu, je hierarchizovaný. Následkem porušení zásady ústavní legality v její 

pozitivní i negativní podobě je neplatnost aktu a v některých případech i jeho nicotnost.164 Tato 

podmínka je ve svojí podstatě předpokladem pro realizaci dalších principů evropského práva, 

jako je zásada aplikační přednosti. Bez ochrany hierarchické struktury by mohlo docházet 

k přijímání aktů bez zohlednění esenciálních zdrojů primárního práva jako je Charta základních 

práv EU, což by vyvolalo očekávatelnou reakci na straně orgánů ochrany ústavnosti členských 

států.165 Otázka kompetence se navíc nevztahuje jen na akty, u nichž by se právní následky 

primárně očekávaly, ale i na dokumenty přijaté v právně nezávazné formě jakou jsou například 

sdělení Komise.166 

Vertikálním dělením pravomocí mezi členské státy a Evropskou unii otázka zásady legality 

nekončí. Oblasti, v nichž Unie může jednat, lze různými způsoby členit – von Bogdandy uvádí 

mezi jinými metodu dělení na pravomoci založené na účelu Unie (zielbezogene Kompetenzen, 

též funkční pravomoci) a pravomoci určené podle oblastí činnosti Unie (sachbezogene 

Kompetenzen).167 Toto členění ve svojí podstatě odráží systematiku základních smluv, přičemž 

základní cíle Unie jsou dány čl. 3 SEU korigované hodnotovým vymezením Unie v článku 

                                                      

162 VON BOGDANDY 2002 str. 18 a násl. 
163 90-91/63 Komise proti Francii a Belgii. Výjimkou jsou ojedinělá zmocnění ke změně smluv unijními 

institucemi, nicméně stále nejde o jednání contra constitutionem. 
164 Např. C-137/92 P Komise proti BASF, body č. 48-53 
165 Na mysli jsou samozřejmě německá rozhodnutí Solange I. & II. a jejich mutace v ostatních státech. 
166 C-57/95 Francie proti Komisi, bod č. 25. 
167 VON BOGDANDY, Armin a Jürgen BAST. The European Union's Vertical Order of Competences: The 

Current Law and Proposals for its Reform. Common Market Law Review. 2002, 39(2), str. 240. ISSN 0165-0750.. 
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předchozím. Pravomoci, které jsou dané Unii v jednotlivých oblastech, jsou pak rozprostřeny 

skrze primární právo a formulují konkrétní cíle v daných oblastech. Lze mezi ně nicméně 

zařadit i institucionální ustanovení, která nemají svou oporu v čl. 3 SEU. Koen Lenearts dále 

rozlišuje na pravomoci, které jsou Unii přiznány na výlučném základě, a ty, které jsou 

s členskými státy sdílené.168 

Druhou kategorii lze rozlišit na pravomoci vykonávané komplementárně či koordinačně, a ty, 

které jsou vykonávány  konkurenčně. Nutno podotknout, že tato konkurence je spíše na straně 

Unie, která od členských států přebírá tvorbu a výkon regulačních politiky. Princip preempce 

členským zabraňuje pozitivně či liberálně upravovat oblasti, v nichž Unie určuje společný 

standard. Ten je možný určit fixně a tím oblast harmonizovat, nebo určit společný maximální 

či minimální standard,  čímž dojde k aproximaci právních řádů. Samotný princip preempce je 

nutný odlišit od zásady přednosti unijního práva, která hraje roli kolizního pravidla. Naopak 

preempce má efekt úpravy jurisdikce. Důsledkem tedy není pouhá aplikační přednost unijní 

regulace, která umožňuje teoreticky aplikovat národní i evropské právo paralelně tam, kde 

nedochází k jejich konfliktu, ale neplatnost národní normy. V minulosti se sice Komise snažila 

zahrnout zásadu preempce do přednosti evropského práva ve formě nulity později přijaté 

rozporné regulace na národní úrovni,169 ale Soud odmítl odlišit situaci později přijaté národní 

legislativy od té starší,  a zachoval jednotný přístup formulovaný v případu  Simmenthal.170 

Schütze poukazuje na flexibilní charakter tohoto řešení, v němž zrušení evropské úpravy vede 

k obnovené účinnosti „spící“ národní normy.171 Zatímco tedy supremace částečně odjímá 

účinnou regulatorní pravomoc členským státům, preempce jde dál a odjímá jim i pravomoc 

                                                      

168 LENEARTS 2011 str. 126-128. 
169 Na základě judikatury ve věci Simmenthal 106/77 se o to Komise pokusila v případech C-10/97 až C-22/97 

Ministero delle Finanze proti IN.CO.GE. bod č. 18. 
170 Simmenthal 106/77 bod č. 17. 
171 SCHÜTZE, Robert. Supremacy without pre-emption? The very slowly emergent doctrine of Community pre-

emption. Common Market Law Review. 2006, 43(4), str. 1032. ISSN 0165-0750. 
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tvorby politik v dané oblasti. Preempce je ale tlumena zásadou subsidiarity, která 

se na supremaci nevztahuje. 

Oblasti koordinační, podpůrčí, doplňkové lze zastřešit pojmem činnosti paralelní. V daných 

oblastech mohou členské státy jednat stejně jako Unie. Každý v rámci své vlastní výlučné 

pravomoci, které jsou si ale ve výsledku komplementární. Nadále se nicméně uplatní přednostní 

použití unijních podpůrných mechanismů. Pokud by existoval rozpor mezi cíli členského státu 

a Unie. Pouze by se nepoužila zásada preempce.172 Členské státy jsou ale i nadále povinny 

jednat loajálně a nebránit realizaci unijních politik. 

Pravomoci, které jsou Unii přiznány výlučně, jsou z větší části vypočteny v čl. 3 SFEU, ale 

díky judikatuře Soudního dvora zahrnují dále společnou obchodní politiku173 a rybářství 

ve smyslu ochrany biologického bohatství moří.174 Ve třetí skupině byla implicitní pravomoc 

Unie uzavírat mezinárodní smlouvy nutné k provádění jiných svěřených pravomocí.175 Lenka 

Pítrová vymezuje oblasti, ve kterých má Unie výlučnou pravomoc na otázky celní unie, 

hospodářské soutěže ve vztahu k fungování vnitřního trhu, monetární unie eurozóny, ochrany 

mořských biologických zdrojů, společné obchodní politiky a uzavírání mezinárodních smluv, 

je-li tak stanoveno v legislativním aktu Unie nebo je to nutné k výkonu pravomocí Unie.176 

Vedle pravomocí Unii explicitně udělených má Unie dále pravomoci implicitní k realizaci 

svých cílů a provádění svých přenesených pravomocí. SDEU existenci těchto pravomocí 

poprvé dovodil v souladu s doktrínou mezinárodního práva177 v oblasti pravomoci vstupovat 

                                                      

172 Nejčastěji uváděným příkladem v oblasti vzdělávání je program ERASMUS+, v němž má EU pod hlavou XII. 

SFEU doplňující úlohu a kde jedná s respektem k výlučné odpovědnosti a pravomoci členských států za organizaci 

vzdělávacích systémů a obsah výuky. Jen Unie může stanovovat podmínky a výši rozpočtu programu, ale nemůže 

nijak bránit členským státům vytvářet vlastní podobné programy. Členské státy nemohou v obecné rovině bránit 

realizaci programu na svém území. 
173 1/75 Posudek. 
174 6/76 Kramer. 
175 2/91 Posudek – pravomoc byla následně Lisabonskou smlouvou inkorporována do textu 216/1 TFEU 
176 PÍTROVÁ. str. 154. In. TOMÁŠEK 2013. 
177 Viz rozhodnutí MSD Bernadotte. 
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do mezinárodních smluv: „… přes absenci explicitního zmocnění Společenství uzavírat takové 

dohody, je nutné pro realizaci …nařízení… udělení pravomocí Společenství uzavírat dohody 

s třetími státy v oblasti, která je upravena nařízením.“178 Taková pravomoc nicméně musí mít 

reálnou oporu v konkrétních pravomocích Unie, jinak se jedná o překročení pravomocí.179 

Snahou o dosažení efektivity se legislativa Evropské unie ale může velmi jednoduše dostat 

do oblastí, které a priori Unii nepřísluší.180 V kombinaci s principem efektivity tak unijní právo 

může pronikat do oblastí, které státy systematicky považovaly za svoje výsostné území, kde 

„neutralizují“181 národní úpravy.182 Takové pronikání je samozřejmě neseno nelibě jak 

členskými státy, tak i jejich občany, kteří unijní vměšování považují za cizorodý prvek. 

Ve skutečnosti to je ale dalším projevem zásad evropské legislativy v praxi, které lze považovat 

za obdobu prolínání činností jednotlivých federálních úrovní ve federálních státech. 

4.2.2. Výběr právního základu 

Vedle samotného zmocnění Unie jednat je nutné, aby při své činnosti aktéři legislativního 

procesu dodrželi předepsaný způsob jednání. Otázce procedurálních zásad se budeme věnovat 

v šesté kapitole, nicméně evropský zákonodárce musí zvolit explicitní základ pro svoje jednání 

uvedený ve Smlouvách. Volba tohoto základu má vliv nejen na formu legislativního procesu 

a od toho se odvíjející postavení kolegislátorů,183 ale i na formu regulace a její zařazení 

do výlučných nebo paralelních kompetencí. Nicholas Emiliou poukazuje na rostoucí význam, 

                                                      

178 22/70 Komise proti Radě, bod č. 28: „…do not expressly confer on the Community authority to enter into 

international agreements, nevertheless the bringing into force… Regulation… necessarily vested in the Community 

power to enter into any agreements with third countries relating to the subject-matter governed by that 

regulation.“  
179 C-295/90 EP v Rada, bod č. 18-20. 
180  C-176/03 Komise proti Radě, bod č. 48: „…to nebrání Společenství…přijmout opatření, která se dotýkají 

trestního práva členských států… s cílem zajistit plnou efektivitu pravidel stanovujících ochranu životního 

prostředí.“ Existují tomuto nicméně hranice, viz C-440/05 Komise proti Radě, bod č. 70: „Naopak je třeba 

konstatovat, že stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá na rozdíl od toho, co tvrdí Komise, 

do pravomoci Společenství.” 
181 Viz TOMÁŠEK, Michal. Nový katalog pravomocí EU jako výsledek neutralizace národního práva právem 

unijním. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2011, (1), str. 7. ISSN 0323-0619. 
182 Ve věcech trestních např. C-105/03 Pupino. 
183 Rada se snažila otočit korelaci, tak aby procedura určovala právní základ. Soud takový výklad však odmítl. Viz 

C-130/10  EP proti Radě, bod č. 80. Obdobně C-658/11 EP v Rada, bod č. 57 v mezinárodních věcech. 
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který tento princip má – s Jednotným evropským aktem byla zavedena forma většinového 

hlasování v Radě a spolurozhodovací role Parlamentu, takže volba právního základu měla 

poprvé reálné dopady.184 Samotná volba právního základu je úkol svěřený navrhovateli 

regulace – zpravidla to je tedy Komise, která specifikuje právní základ jakožto držitel většiny 

legislativních iniciativ. Rada může nicméně jednomyslností změnit tento základ v souladu 

s prvním odstavcem čl. 293 SFEU. Volba právního základu ale musí být konkrétní a umožňující 

soudní přezkum.185 Jedná-li se tedy jen o odkaz na primární právo jako celek, pak Soud takové 

rozhodnutí zruší pro porušení procesních náležitostí legislativního procesu.186 Výjimkou je 

situace, kdy z kontextu regulace zjevně vyplývá ustanovení smluv, na kterém je legislativa 

přijata. Tato povinnost vyplývá jednak ze zásady svěřené kompetence v rámci zásady legality, 

ale i ze zásady transparentnosti ve smyslu povinnosti zdůvodnit přijetí regulace.187 Určení 

co nejkonkrétnějšího základu188 tvoří také podmínku udržitelnosti systému dělby kompetencí 

mezi členské státy a Unii, protože regulace postavené na vágním základu, jakým jsou například 

účelové pravomoci Unie, by vedly k neomezené expanzi unijních pravomocí do všech 

oblastí.189 Toto pravidlo navíc neplatí jen pro zavedení regulace, ale i pro její novelizaci,190 

přičemž právní základ musí být v souladu se zásadou právní jistoty záložen na účinném znění 

smluv.191 Zásada právního základu tak plní legitimizační i zmocňovací roli pro legislativu 

Evropské unie. 

V případech, kdy není možné určit, který právní základ je vhodnější a obsah regulace je 

nedělitelný, unijní právo připouští zvolení více právních základů.192 Omezením je nicméně 

                                                      

184 EMILIOU 1994 str. 490-491 
185 Viz 45/86 Komise proti Radě, body č. 5 a 11; C-300/89 Komise proti Radě, bod č. 10 nebo C-211/01 Komise 

proti Radě, bod č. 38. 
186 45/86 Komise proti Radě, body č. 8-9. 
187 45/86 Komise proti Radě, bod č. 5. 
188 C-338/10 Komise proti Radě, bod č. 60, nebo podobně C-155/07 Parlament proti Radě, bod č. 34. 
189 K tomu více PÍTROVÁ 2014 str. 93 
190 C-93/00 Parlament proti Radě, bod č. 42. 
191 C-269/97 Komise proti Radě, bod č. 45. 
192 165/87 Komise proti Radě, bod č. 11, nebo C-490/10, body č. 45 a 46. 
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výhrada zachování shodného legislativního postupu. Nelze tedy spojovat právní základy, které 

mají řádný a zvláštní legislativní proces.193 Hlavním důvodem je totiž odlišný legislativní 

postup, jehož změna by měnila interinstitucionální rovnováhu v rozporu se systémem smluv. 

Generální advokát Lenz na toto téma poznamenal: „Manévrovací prostor, který Komise má, 

aby zajistila podporu svému stanovisku na zajištění blahobytu Společenství, je větší podle 

článku 113, a i proto i její role v legislativním procesu je větší. Zvláště pak uvážíme-li, 

že Komise může kdykoli změnit návrh tak, aby byl přijatelný byť jen pro kvalifikovanou většinu 

Rady.“194 Na druhé straně jednomyslnost je nástroj, kterým Rada může prosazovat subsidiaritu, 

takže ve své podstatě volba právního základu je v mnoha ohledech i otázkou federalizace 

Evropské unie. Z tohoto důvodu: „…volba [právního základu] tudíž nesmí záviset na diskreční 

pravomoci určitého orgánu, ale musí vycházet z objektivních prvků, jež mohou být podrobeny 

soudní kontrole, jakou jsou cíl a obsah aktu.“195 

4.3. Zásada subsidiarity 

Článek 5 odst. 3 SEU stanoví, že „…jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 

pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 

uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu 

jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“196 Zásada byla do primárního 

práva zařazena Maastrichtskou smlouvou jako kompenzace přechodu k většinovému hlasování 

v Radě, které v určitých případech mohlo ohrozit vitální zájem členských států,197 přesto 

se tento princip v unijním právu objevoval již od edinburského summitu Evropské rady v roce 

1992. Princip subsidiarity jakožto ochrana národních prerogativů proto žalobním důvodem před 

Soudním dvorem v otázce legality aktů Evropské unie. Zatímco zásada zdrženlivosti je zásadou 

                                                      

193 C-490/10, bod č. 47. 
194 Stanovisko generálního advokáta C. Lenze k případu 45/86 Komise proti Radě, bod č. 32. 
195 Stanovisko generálního advokáta P. Madura k případu C-133/06 Parlament proti Radě, bod č. 32. Obdobně 

C-110/03 Belgie proti Komisi, bod č. 78. 
196 Čl. 5 odst. 3 SEU 
197 LENAERTS 2011 str. 131. 
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legislativní, princip subsidiarity je principem právním, který je ale postaven na silně politickém 

základě, protože značí rozhodnutí smluvních stran decentralizovat systém Evropské unie. Tento 

princip spolu s principy svěřených pravomocí, legislativní zdrženlivosti a zásady rozumnosti 

určuje, kdy, jak a v jakém rozsahu Unie jedná v oblasti sdílených pravomocí. Uplatněním 

subsidiarity dochází k distribuci legislativní iniciativy směrem k členským státům, protože 

vedle zdrženlivého „zda a jestli“ nastoluje otázku, kdo by měl z pozice zákonodárce rozhodnout 

o „jak.“198 Vnímáme-li Unii jako nástroj dosažení cílů, které samotné členské státy dosáhnout 

nemohou, pak princip subsidiarity vychází z funkční integrační teorie a má za cíl chránit systém 

víceúrovňového rozhodování. Jeho upozaďování vede k přeměně vztahu členských států 

ze vztahu zmocnění (agency) na vztah správy (trusteeship), ve kterém jsou unijní instituce při 

formování integračních cílů více autonomní. 

Princip proporcionality do praxe rozvíjí Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality. V protokolu obsažený mechanismus včasného varování umožnuje národním 

parlamentům ve lhůtě osmi týdnů postoupit evropským institucím na rámec běžného 

politického dialogu199 odůvodněné stanovisko, ve kterém parlament shrnuje své námitky proti 

legislativnímu návrhu. V případě, že dojde k vznesení námitky od třetiny komor národních 

parlamentů200 nebo čtvrtiny ve věci agendy trestněprávní spolupráce, musí navrhovatel 

přezkoumat svou iniciativu vzhledem k vzneseným námitkám. Tento mechanismus je 

                                                      

198 S tímto vymezením by nesouhlasil Thomas Horlsey, který považuje subsidiaritu za interpretační korektor 

při rozhodování, který z výsledků výkladu v oblasti sdílených pravomocí upřednostnit. Stejně tak subsidiarita 

v jeho podání nebude nic platná při řešení otázky (ne)existence unijní kompetence. Obecné upřednostnění jednání 

států před jednáním Unie by podle něj bylo zaručeno pouze použitím testu federální proporcionality – vyvažování 

zájmů a přiměřenosti zásahů Unie do národní sféry. HORSLEY, THOMAS. Subsidiarity and the European Court 

of Justice: Missing Pieces in the Subsidiarity Jigsaw? Journal of Common Market Studies. 2012, 50(2), str. 275. 

DOI: 10.1111/j.1468-5965.2011.02221.x. ISSN 00219886. 

 
199 Program byl představen sdělením Komise Evropské radě z 11. května 2006 „Občanská agenda – Dosahování 

výsledků pro Evropu“ COM(2006) 211 final. 
200 Jedná se  o třetinu z 56 hlasů, kdy hlasy jsou distribuovány po jednom pro každou komoru dvojkomorového 

parlamentu nebo dva pro hlasy pro dvojkomorový parlament. Na národní úrovni je možné přijmout opatření, které 

zapojí i regionální parlamenty jako tomu je např. v Belgii. 
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označován jako tzv. žlutá karta. Mechanismu oranžové karty se podrobuje iniciativa v případě 

nesouhlasu poloviny hlasů národních parlamentů. Navrhovatel v takovém případě svůj návrh 

musí stáhnout, přezkoumat předložené argumenty a předložit návrh kolegislátorům 

k rozhodnutí ve věci subsidiarity. Parlament prostou většinou odevzdaných hlasů a Rada 55 % 

svých hlasů mohou následně odmítnout návrh pro nedodržení principu subsidiarity. Toto 

nastavení podmínek je ale podle velké části odborné veřejnosti příliš přísné,201 protože z důvodu 

parlamentní procedur na národní úrovni je složité v osmitýdenní lhůtě připravit a schválit 

kvalitní stanovisko, která by bylo navíc koordinováno s dalšími národními parlamenty. 

V minulosti byla žlutá karta použita jen třikrát a to v případě nařízení upravující kolektivní akce 

ve vztahu k volnému pohybu služeb a usazení (tzv. Monti II.), návrhu vytvoření úřadu 

evropského veřejného žalobce a naposledy novely směrnice o vysílání zaměstnanců. V prvních 

dvou případech námitku porušení zásady subsidiarity Komise po přezkoumání odmítla. 

Stávající systém karet lze tak bohužel hodnotit spíše jako mechanismus posledního vzdoru 

než funkčního nástroje vedení víceúrovňového dialogu.  To je také důvodem, proč národní 

parlamenty tohoto mechanismu využívají stále méně.202  

Třetím, dosud nerealizovaným, mechanismem je tzv. červená karta. Ta byla přislíbena 

Spojenému království v rámci renegociace jeho členství v únoru 2016 a měla by zajišťovat 

možnost, aby národní parlamenty reprezentující 56% hlasů mohly předložit Radě napadenou 

iniciativu k posouzení ve věci subsidiarity. Rada by následně rozhodla o stažení návrhu nebo 

o zapracování námitek.203 Tento systém, pokud bude realizován, parlamentům poskytne oproti 

                                                      

201 PÍTROVÁ 2014 str. 257 
202 V roce 2014 bylo předloženo 21 odůvodněných stanovisek, zatímco v roce 2013 88 stanovisek. Snížil se také 

počet stanovisek přeložený v politickém dialogu mezi Komisí a národními parlamenty. Důvodem vedle funkčnosti 

mechanismu dialogů může být i snížení počtu legislativních návrhů oproti roku 2013. Viz zpráva Komise za rok 

2014 COM(2015) 315 final. 
203 Příloha I. „Decision Of The Heads Of State Or Government, Meeting Within The European Council, Concerning 

A New Settlement For The United Kingdom Within The European Union“ závěru Evropské rady konané ve dnech 

18. a 19. února 2016 EUCO 1/16 Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/uk/2016-uk-settlement-

process-timeline/. 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
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starším variantám čtyři týdny navíc, přesto jde podle autora o relativně slabý mechanismus, 

který je proto také občas nazýván kartou růžovou.  

Podle Wernera Vandenbruwaene princip subsidiarity označení pro kompromis mezi efektivitou 

a legitimitou normy.204 S cílem zachování efektivity, ale Soudní dvůr vykládá princip 

subsidiarity v prospěch Evropské unie na základě spíše formalistického konstatování, 

že zákonodárce akci považuje za nutnou.205 Upřednostnění procesní stránky principu 

Soudem206 ale podle autora nenaplňuje záměr, který za zakotvením principu v primárním právu 

stál. Podle Lenaertse Soudu přístup umožňuje se vyhnout rozhodnutím, které náleží do gesce 

politických orgánů.207 Tento argument je jistě validní, ale na druhou stranu zdrženlivost Soudu 

při ochraně národních prerogativů vede ke zbavení účinné obrany států před vměšováním Unie 

do jejich vnitřních záležitostí a ochraně jejich národních identit garantovaných čl. 4 

odst. 2 SEU. Rozhodnutí SDEU považovat otázku subsidiarity spíše za politickou otázku také 

samo o sobě nezakládá argument pro volbu méně přísné modality přezkumu.208 Soud je také 

vůči členským státům velmi restriktivní v otázce i pouhého potenciálního ohrožení základních 

svobod volného pohybu, což způsobuje, že v jeho rozhodovací praxi není mnoho prostoru 

pro národní odchýlení se o společného standardu. Horsley uvádí, že v otázce společného trhu 

                                                      

204 VANDENBRUWAENE 2012 str. 326 
205 Jde zejména o konstatování, že je přítomna nutnost jednotného řešení, které nemohou bez dalšího vyřešit 

členské státy. Podle autora ale chybí další krok, tedy přezkum do jaké míry – pokud už Unie jedná – jednat má. 

K tomu to viz body č. 31-33 rozsudku C-377/98 Nizozemsko proti Radě a Parlamentu (biotechnické vynálezy) 

nebo bod č. 55 rozsudku C-84/94 Spojené království proti Radě (směrnice o pracovní době). V případu C-233/94 

Německo proti Radě a Parlamentu (systém pojištění vkladů) byl v rozsahu argumentu žalobce princip subsidiarity 

Soudem vyložen jako povinnost zdůvodnit, proč evropský zákonodárce přikročil k regulaci. Zároveň zde Soud ale 

poukázal na zhodnocení neúspěšného provedení doporučení ze strany členských stát, jak bylo konstatováno 

v napadeném legislativním aktu. Viz bod č. 27 rozsudku. 
206 Viditelné to je například v rozhodnutí C-58/08 Vodafone body č. 75-79. 
207 LENAERTS, Koen. The European Court of Justice and Process-oriented Review. Research Paper in Law. 

College of Europe, 2012, (1/2012), str. 16. 
208 Systém včasného varování ze strany parlamentů a politického dialogu (viz dále) má spíše podpůrný charakter, 

takže systém musí logicky být postaven na tvrdším mechanismu, který v tomto případě je soudní přezkum. 

Vandenbruwaene uvádí z kombod č.tivního hlediska, že americká doktrína politické otázky má různé modality, 

které mohou zaručit benevolentnější nebo naopak přísnější testování. Existence politického rozměru tedy sama 

o sobě nezdůvodňuje volbu nejrestriktivnějšího přezkumu. Lze si dokonce představit argument, že rozhodnutí 

spočívající ve snížení ochrany členských států by bylo možné považovat za porušení principu loajality ze strany 

Unie. K možným přístupům k politické otázce viz VANDENBRUWAENE 2012 str. 335 a násl. 
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v praxi už žádný není prostor pro subsidiaritu, protože Soud přenesl argumentační břemeno 

z Unie na členské státy.209 To je ale nekonzistentní s rozhodnutím Soudu ve věci tabákové 

reklamy: „Z výkladu těchto ustanovení v jejich vzájemném spojení vyplývá, že opatření uvedená 

v čl. 100a odst. 1 Smlouvy jsou určena ke zlepšení podmínek vytvoření a fungování vnitřního 

trhu. Vykládat tento článek v tomto smyslu, že dává zákonodárci Společenství obecnou 

pravomoc k regulaci vnitřního trhu, by bylo nejen v rozporu se samotným zněním výše 

uvedených ustanovení, ale rovněž neslučitelné se zásadou zakotvenou v článku 3b Smlouvy o ES 

(nyní článek 5 ES), podle níž jsou pravomoci Společenství pravomocemi svěřenými.“210 

Zejména s rozvojem hodnocení dopadů unijních regulací by Soud měl provádět srovnání 

Komisí proklamovaných dopadů, reálného stavu a připomínek vzešlých z dialogu s národními 

parlamenty, které byly pasovány do role strážců subsidiarity. Bez tohoto bude subsidiarita jako 

žalobní důvod hrát nadále pomocnou roli k důvodům ostatním211 a nebude plnit svůj reálný 

účel. 

4.4. Zásada právní jistoty 

Zásada stability práva a od toho se odvíjející zachování právní jistoty je jednou z hlavních 

identifikačních znaků práva vůbec. Stabilita práva brání zneužití nástrojů státního donucení 

aktuálním držitelem politické moci. Ve starém Římě bylo právo proto úplně rigidní a vyvíjelo 

se v počátku „znovuobjevováním“ pradávných norem pod kuratelou kněží.212 Moderní pojetí 

práva se této fikce samozřejmě již nedrží, nicméně význam stability práva je nadále zachován. 

Radbruch považuje stabilitu pozitivního práva za předpoklad funkčnosti právního řádu, 

a to i za cenu ústupku jeho možné nespravedlnosti, kterou však stabilita práva distribuuje mezi 

                                                      

209 HORSLEY 2012 str. 279-280. 
210 C-376/98 Německo proti Radě a Parlamentu, bod 83. 
211 Například C-376/98 Německo proti Radě a Parlamentu (tabáková reklama), kde se princip subsidiarity skrýval 

za nesprávnou volbou právního základu. Otázka nutnosti unijní harmonizace reklamy, která má minimální nebo 

žádný přeshraniční prvek, je ale podle autora otázka spíše principu subsidiarity. Viz bod 83 rozsudku. 
212 LESAFFER, Randall. European legal history: a cultural and political perspective. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009. str. 22 a násl. ISBN 978-0-521-87798-5. 
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adresáty normy rovným dílem.213 Problémem zůstává, že dosažení stability práva je možné jen 

skrze úplnou centralizaci normotvorných kompetencí. Jinak se budou projevovat vzájemné 

odstředivé a dostředivé tendence subjektů ovlivňujících tvorbu právních norem. Tento přístup 

samozřejmě je v rozporu s celou řadou dalších zásad normotvorby, takže stabilita práva je spíše 

ideálním cílem nežli prostředkem. 

Argumentační charakter práva vede k nemožnosti úplné předvídatelnosti výsledku právního 

jednání adresáta normy, což vede některé autory k interpretaci stability práva jakožto 

procesního principu. Stefano Bertea považuje za způsob dosažení jistoty práva vytvoření 

jasných pravidel argumentace a jejího hodnocení. Výsledek tedy není jist, nicméně zásada 

je naplněna skrze jistotu ve formě předchozí znalosti, jakým způsobem bude právní jednání 

interpretováno.214 Korekcí k tomuto procesnímu pojetí je zásada rozumnosti, která umožňuje 

korigovat vztah stabilit práva k potřebě jeho flexibility. S tímto pojetím nicméně nelze souhlasit 

– v případě unijní legislativy by naplnění formálních procedurálních podmínek vedlo 

automaticky i k naplnění principu právní jistoty. Významná přehodnocení politik a jejich 

prováděcích legislativ by byla korigována zásadou rozumnosti, nicméně ta by měla reflektovat 

obecnou rozumnost legislativy. Posunutí zmíněné zásady do roviny ad hoc korektoru by vedlo 

k upozadění její role jakožto nástroje dosahování účinnosti politiky. Naopak princip právní 

jistoty by měl být nástrojem korekce zásady efektivity vzhledem k očekávání adresátů norem. 

Tento koncept také adresátům normy neposkytne návod, jakým způsobem se mají chovat – 

co jim právo přikazuje nebo dovoluje. Třetí výtkou je otázka lidských práv, které často 

                                                      

213 RADBRUCH str. 147-8 a 152 
214 BERTEA, Stefano. Towards A New Paradigm of Legal Certainty. Legisprudence,. 2008, 2(1), str. 37-38. ISSN 

1752-1467. 
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poskytují ochranu materiálnímu, nikoli procesnímu pojetí, jak to bylo možné vidět v případu 

Taricco.215 

Nelze tvrdit, že ani zdrženlivý zákonodárce nemá na legislativním poli nic podnikat. Legislativa 

i nadále musí odrážet proměnlivou realitu, v níž rozkol normativity a reality z důvodu laxního 

přístupu zákonodárce může mít na právní jistotu ještě horší dopad než legislativní 

hyperinflace.216 Paradoxně to vede k situacím, kdy právní nejistota může být očekáváním 

adresátů. Koncept stability práva a právní jistoty se v posledních dekádách proměnil, ale 

očekávání řady autorů, že rostoucí nejistota povede k selhání právního státu, se nenaplnilo.217 

Došlo však k proměně právní jistoty z konzervativní obrany statu quo na dynamickou právní 

jistotu, která sice nedokáže dávat svým adresátům v nejisté socio-ekonomické realitě přesné 

odpovědi, ale alespoň je dokáže nasměrovat.218 Role právní předvídatelnosti je tak dílem 

rozdělena na aspekty přístupnosti norem a jejich předvídatelnosti.219 Tuto proměnu potvrdil 

i SDEU, který nejistotu kompenzuje striktnějším požadavkem předvídatelnosti legislativy tam, 

kde přináší negativní efekt.220 Zvláště se to týká jasného vymezení práv a povinností 

ve finančních otázkách.221 Tento přístup je jen logickou reakcí na nárůst množství normotvůrců, 

kterými jsou vedle národních parlamentů a soudů členské státy federací, samosprávné jednotky, 

ale i Evropská unie a její instituce. 

                                                      

215 C-105/14 Taricco, body č. 54-57: Otevření řádně odložených případů si vyžádala zásada efektivity unijního 

práva, kdy soud argumentoval, že zákaz retroaktivní změny trestního zákona v neprospěch se nevztahuje na změnu 

procesního postavení obžalovaných. 
216 LINDQUIST, Stefanie A. a Frank C. CROSS. Stability Predictability and the Rule of Law: Stare Decisis as 

Reciprocity Norm. University of Texas School of Law, 2012, , str. 1. 
217 POPELIER, Patricia. Five Paradoxes on Legal Certainty and the Lawmaker. Legisprudence. 2008, 2(1), str. 50. 

ISSN 1752-1467. 
218 Slovy spisovatele G. T. di Lampedusa: „Vše se musí změnit, aby vše zůstalo stejné.“ 
219 POPELIER 2008 str. 53 
220 325/85 Irsko proti Komisi bod, č. 18, dále C-17/03 VEMW, bod č. 80 nebo C-70/10 Marcelo Costa, bod č. 74. 
221 C-17/01 Sudholz, bod č. 34 nebo C-201/08 Plantanol, bod č. 46. 
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4.5. Zásada rozumnosti 

Zásada rozumnosti je spolu s principem zdrženlivosti asi nejvýznamnější regulatorní zásadou, 

protože se přímo dotýká hodnocení politiky, kterou má legislativa překládat do normativního 

jazyka příkazů, zákazů a dovolení. V užším smyslu je ji možné vnímat jako princip 

proporcionality, nicméně autorem navrhované pojetí jde hlouběji do samotné podstaty volby 

náplně politiky, a tedy jde o projev spíše práva na řádnou správu. Zároveň ale podmínku 

nezbytnosti regulace, kterou SDEU považuje za součást testu proporcionality,  v navrhovaném 

uspořádání z principu rozumnosti vyděluje.222 SDEU sice připustil vyšší míru volnosti 

zákonodárce ve formování některých politik (zejména společná zemědělská politika), kde proto 

soud bude jednat jen v případech zjevného překročení rozumného uvážení,223 toto soudní 

sebeomezení ale nedává zákonodárci volnou ruku. Slovy generální advokátky J. Kokott: 

„Z toho vyplývá, že akty orgánů nesmí překračovat meze toho, co je vhodné a nezbytné 

k dosažení legitimních cílů sledovaných dotčenou právní úpravou. …pokud se nabízí volba mezi 

několika vhodnými opatřeními, je třeba zvolit opatření nejméně omezující a způsobené 

nepříznivé následky nesmějí být nepřiměřené vzhledem ke sledovaným cílům.“224 Zákonodárce 

má široké pole pro uvážení,225 které ale nemůže být zaměňováno za legislativní zvůli, 

a zákonodárce má také povinnost jednat jen na základě předběžného zhodnocení dopadů 

regulace.226 Toto zhodnocení se nemusí v budoucnu naplnit. Není-li ale zjevně špatné vzhledem 

k dostupným informacím v době provedení, nejedná se o pochybení ovlivňující legalitu aktu.227 

                                                      

222 Test se skládá ze schopnosti opatření cíle dosáhnout, nutnosti opatření k dosažení cíle a hodnocení excesivních 

následků na jednotlivce. Soud ne vždy používá test celý a v některých případech nechává veřejné moci více 

volnosti než v jiných. Např. 66/82 Framancais v Forma, bod č. 8. Více CRAIG, Paul P. a G. DE BÚRCA. EU law: 

text, cases, and materials. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. str. 551-552. ISBN 978-0-19-

871492-7. 
223 C-491/01 R British Tabaco (Investments), bod č. 123. Zejména to platí v oblasti společné zemědělské politiky. 
224 Stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci C-71/10 Office of Communications, bod č. 55. 
225 C-344/04 IATA, bod č. 80: „…je namístě připomenout, že zákonodárci Společenství je třeba přiznat širokou 

posuzovací pravomoc v oblastech, které z jeho strany předpokládají volby politické, ekonomické a sociální povahy 

a v jejichž rámci má zákonodárce provést komplexní posouzení…“ 
226 C-367/95P Sytraval, bod č. 62 a C-17/99 Francie proti Komisi, body č. 35-36. 
227 C-504/04 Agrarproduktion, bod č. 38. 
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Zákonodárce má také povinnost prokázat, že zvážil veškeré možnosti regulace228 a toto tvrzení 

musí obstát v testu veřejné oponentury. To ale není podmínkou klasického testu 

proporcionality. Test proporcionality tedy lze od racionality regulace odlišit jako nástroj 

balancování hodnot, zatímco zásada rozumnosti stojí v legislativním procesu samostatně.229 

Jako každý princip je korigována divergentními tlaky – zde zejména tlakem na vysokou 

efektivitu a zároveň na demokratické zohlednění všech zájmů adresátů. Jak je ale zřejmé, 

kvalitativní test rozumnosti prováděný zákonodárcem musí být náročností srovnatelný nebo 

přísnější, než je soudní test proporcionality, protože soudní zdrženlivost nedovoluje vstupovat 

do politických otázek. Naopak politická deliberace podléhá přísnějšímu hodnocení, neboť 

je to povinností zákonodárce vzít všechny okolnosti v potaz. Kombinací principů rozumnosti 

a nezbytnosti vzniká matérie regulace, která by měla obstát v testu proporcionality 

a má potenciál dosáhnout své účinnosti. 

Názory na to, jak dosáhnout rozumnosti regulace, se diametrálně liší. Evropská unie nicméně 

převzala od členských států řadu nástrojů, které kvalifikovanému rozhodování o regulacích mají 

napomoci. Asi nejznámější je hodnocení dopadů regulace (RIA), v jehož stínu stojí nástroje 

konzultací a dialogů s dotčenými subjekty, experimentální legislativa a legislativní 

experimenty,230 nebo ex post evaluace REFIT. Tyto politiky jsou prakticky zcela v režii 

Komise, jejíž věcná generální ředitelství připravují legislativní návrhy.231 Toto uspořádání 

                                                      

228 C-58/08 Vodafone, bod č. 54-57; dále též C-504/04 Agrarproduktion, bod č. 35. 
229 Toto odlišení naznačuje TRIDIMAS, Takis. The general principles of EU law. 2nd ed. Oxford: Oxford 

University Press, c2006. Oxford EC law library. Str. 140 ISBN 978-0-19-925806-2. Soud toto odlišení komplikuje 

někdy flexibilním výkladem termínu proporcionalita. Pokud bychom se drželi jeho vymezení v případu C-84/94 

Spojené království proti Radě, pak se budou termíny překrývat. Viz bod č. 57: „…musí být zjištěno, zda použité 

nástroje jsou vhodné pro dosažení cílů a zároveň zda nejdou za to, co je nezbytné k dosažení cíle.“ 
230 K jejich rozlišení a vysvětlení více VAN GESTEL, Rob a Gijs VAN DIJCK. Better Regulation through 

Experimental Legislation. European Public Law. 2011, 17(3), 539–553. ISSN 1354-3725. 
231 EU má decentralizovaný model, který je na kontinentu standardem. Pokusy o přiblížení britským (jeden zvláštní 

koncentrovaný legislativní útvar) a francouzským (nezávislý abstraktní přezkum legality ex ante) národním 

specifikům se nerealizovaly. 
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zůstává zachováno i v podobě IIA 2016.232 Model má výhodu koncentrace odbornosti, která 

přispívá obsahové kvalitě regulace i vzdělávacímu prvku evaluace, ale má to dopady 

na formální kvalitu, protože autoři textu nejsou legislativci. Na půdě Parlamentu ani Rady 

nedochází ke kritické reevaluaci závěrů Komise, takže dlouho panovala obava o vypovídací 

hodnotě výsledků hodnocení,233 ale nadále ani jeden z kolegislátorů vlastní RIA neprovádí. 

Výjimkou je jen kvazipovinné hodnocení dopadů v případě přijetí zásadních pozměňovacích 

návrhů,234 jehož provedení je ale na uvážení Rady a Parlamentu. Vzniká tím rozdíl mezi 

obsahem regulace v době hodnocení a její schválenou podobou, což je nutné zohlednit 

při používání doprovodných dokumentů  legislativy k její interpretaci.235 

Hodnocení dopadů regulace v textu budeme vnímat jak v podobě ex ante, tak ale i ex post. 

Polopaticky, slovy Jonathana B. Wienera, cílem prospektivní RIA je „říci ano dobrým nápadům 

a ne špatným,“236 zatímco ex post evaluace slouží ke korekci regulace a získání dat pro další 

kroky. RIA je proto komplexnějším nástrojem než dřívější sektorové evaluace, BIA (Business 

Impact Assesment) nebo SIA (Sustainibility Impact Assesment). Systematické prosazování 

aplikace evaluace dopadů regulace na unijní i na národní úrovni ale upozadilo některé její 

nedostatky. Werner Bussman jako jeden z problémů evaluace legislativy uvádí „…projekt nebo 

program, který má jasně určené časové ohraničení a adresáty. Legislativa naopak je časově 

neomezená a vztahuje se na všechny na celém území.“237 Vzniká tak problém referenčního 

rámce a komparátoru evaluace. V případě standardní podoby RIA vzniká také problém, že často 

                                                      

232 Kriticky k tomu ROBINSON, William. Time for coherent rules on EU regulation. Theory and Practice of 

Legislation. 2015,3(3), str. 269. ISSN 2050-8859. 
233 MEUWESE, Anne Claartje Margreet. Impact assessment in EU lawmaking. Austin: Wolters Kluwer Law & 

Business, c2008, xx, str. 109-111. ISBN 9789041127204. 
234 Více k tomu zde: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/ia_in_other/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf. 
235 MUNDAY, Roderick. In theWake of ‘Good Governance’: Impact Assessments and the Politicisation of 

Statutory Interpretation. Modern Law Review. 2008, 71(3), str. 406. ISSN 1468-2230. 
236 WIENER, Jonathan B a (eds.). Better Regulation in Europe. In: HOLDER, Jane a Colm O'CINNEIDE. Current 

Legal Problems 2006: Volume 59. University College London, 2006, str. 449. 
237 BUSSMANN, Werner. Evaluation of Legislation: Skating on Thin Ice. Evaluation. 2010, 16(i3), str. 280. DOI: 

10.1177/1356389010370252. ISSN 1356-3890. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_in_other/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_in_other/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf
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dochází ke komplexní evaluaci legislativy i programů,  které v rámci dané politiky zavádí. 

Směšují se tak tři prvky dohromady, přičemž program nemusí být s politikou kompatibilní, 

nebo legislativa nemusí být zvolena ve vhodné formě. Politické zadání tak může mít dopad 

na průběh evaluace, kdy vyhodnocení nevhodnosti legislativy je mnohými vnímáno jako útok 

na validitu zaváděného programu nebo dokonce celé politiky.238 Nezávislost autora evaluace 

je také ovlivněna, pokud se sám podílí na tvorbě návrhu nebo na jeho implementaci, jak tomu 

je v případě jednotlivých ředitelství Komise.239 Podle Bussmana se regulace vyskytuje ve dvou 

podobách – sociálně-nařizovací a řešící společenské problémy.240 Příkladem je nařízení 

o veřejném přístupu k dokumentům,241 které ve formě sociálně-nařizovací vytváří 

jednotlivcům práva a mechanismy, jak se jich domoci – v tomto případě se jedná o informace 

o činnosti evropských institucí. Směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 

podporu a ochranu obětí trestných činů,242 obsahuje sociálně-nařizovací prvky, ale především 

řešení sociálního problému, když se snaží zabránit sekundární viktimizaci obětí a kompenzovat 

jejich dřívější příkoří. Toto rozlišení se může zdát malicherné vzhledem k faktu, že většina 

legislativy obsahuje oba prvky, má ale dopady na způsob evaluace. Příkazové normy přímo 

směřují na změnu chování adresátů, tedy hodnocení směřuje na tento prvek. Řešící legislativa 

je komplexnější, takže i proto je potřeba ji hodnotit v izolovaných množinách. Čistotu výsledků 

hodnocení dopadů regulace ovlivňuje komplexnost regulace, její závislost na souvisejících 

regulacích a nesouvisející celospolečenské jevy, které takový potenciál mají (např. hospodářská 

                                                      

238 VAN GESTEL, R. a M.-C. MENTING. Ex Ante Evaluation and Alternatives to Legislation: Going 

Dutch?Statute Law Review. 2011, 32(3), str. 213-214. DOI: 10.1093/slr/hmr014. ISSN 0144-3593. 
239 Na unijní úrovni došlo ke kvalitativnímu posunu ustavením Panelu pro regulatorní kontrolu, který je 

na generálních ředitelstvích nezávislý a disponuje vůči jejich návrhům právem veta, pokud evaluace dopadů není 

dostatečně kvalitní. Podle autorových informací tohoto práva Panel k nelibosti ředitelství využívá poměrně často. 

Oprávnění vracet nekvalitní hodnocení nicméně kritizují někteří autoři, protože potlačuje „učební“ prvek evaluace.  
240 BUSSMAN 2010 str. 285-286. 
241 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k 

dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. 
242 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální 

pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2001/220/SVV. 
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recese, společenský vývoj, environmentální situace). Dalším aspektem je dostatek dat, neboť 

retrospektivní evaluace je odvislá od kvality prospektivní evaluace, aby bylo možné odlišit 

nesouvisející jevy a vyhodnotit úspěšnost regulace. Přestože kapacita RIA k měření efektivity 

regulace je často nadhodnocena i v případech jejího správného provedení, jedná se o nástroj 

nezbytný pro další racionální strategické rozhodování. 

Druhým nástrojem, kterému se zde budeme věnovat, jsou konzultace se zainteresovanými 

stranami. Přes specializaci generálních ředitelství na jednotlivé oblasti regulace Komise 

nemůže mít úplné informace o každodenním fungování podnikatelského a občanského sektoru. 

Ze starší, ale trvající rozhodovací praxe Soudního dvora vyplývá, že neexistuje obecný princip 

konzultační povinnosti s výjimkou případů, v nichž tak stanoví pozitivní právo.244 V takových 

případech jsou konzultace podmíněny dostatečným časem a zveřejněním výsledků.245  

V ostatních případech má Komise povinnost provést jen ex ante konzultace v rámci zajištění 

zásad proporcionality a subsidiarity.246 Proto Evropská komise vytvořila platformu Váš hlas 

                                                      

243 Zdoj: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/images/tb50_box1_en.jpg. 
244 T-521/93 Atlanta AG, body č. 70-73, následně potvrzeno v odvolání C-104/97 P, body č. 35-38. 
245 C-154/04 a C-155/04 Alliance for Natural Health a daší, body č. 82 
246 Čl. 2 Protokolu č. 2 o používání zásady subsidiarity a proporcionality 

 

Obrázek č. 3 – Přípravná fáze konzultací243 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/images/tb50_box1_en.jpg
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v  Evropě, 247 která je otevřená fyzickým i právnickým osobám a kde se zájemci mohou vyjádřit 

k jednotlivým evaluačním cyklům regulací.248 Platforma navazuje na Minimální standardy 

konzultací,249 které si Komise stanovila v návaznosti na Bílou knihu pro evropskou správu. 

Před každou konzultací si zadavatel musí předem určit, jaká je jeho cílová skupina respondentů 

a cíl hodnocení – sběr dat, šíření dobré praxe nebo informace o praktické implementaci 

v členských státech. Internetový přístup je pak při širokých konzultacích jediným způsobem, 

jak zajistit širokou dostupnost materiálů bez podezření preferenčního zacházení. Vedle těchto 

širokých konzultací, kterých se může zúčastnit prakticky každý, existují cílené konzultace, 

jejichž závěry jsou zveřejňovány s identifikací příspěvků jednotlivých účastníků. Kromě snahy 

o vytvoření kvalitní legislativy, jež má reálný základ, konzultace přispívají některým aspektům 

transparentnosti. Adresáti regulace jsou díky konzultacím přímo zapojeni do normotvorných 

procesů, jak předpokládají články 3 a 11 SEU, a tím se zvyšuje i legitimita jednání Unie. 

Na druhé straně Komise zapojením praxe získává informace o implementaci regulací 

v jednotlivých členských státech, což jí zajišťuje lepší pozici pro zahájení řízení proti členským 

státům pro porušení jejich povinností. 

Drobnou poznámku si zaslouží charakter hodnocení dopadů regulace a veřejné konzultace. Oba 

nástroje jsou zavedené politikou Better Regulation, která má nezávazný charakter. V pravém 

slova smyslu tedy neexistuje povinnost, aby je kterákoli unijní instituce používala. Na druhou 

stranu tento interní závazek kolegislátorů a zejména pak Komise je natolik zřejmý, že podle 

některých autorů vznikla povinnost je používat.250 Soud začal v duchu Better Regulation klást 

                                                      

247 Dostupné z:  http://ec.europa.eu/yourvoice. 
248 Konzultovány jsou jak návrhy s hodnocením dopadů, tak i bez, dále hodnocení REFIT a některé terciální 

legislativy. Více zde http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_50_en.htm. 
249 COM(2002) 704 final. 
250 Viz VOERMANS, Wim a Ymre SCHUURMANS. Better Regulation by Appeal. European Public Law. 

2011, 17(3), str. 523. ISSN 1354-3725. nebo ALEMANNO, Alberto. The Better Regulation Initiative at the 

Judicial Gate: A Trojan Horse within the Commission’s Walls or the Way Forward? European Law Journal. 15(3), 

str. 396 a násl. ISSN 1468-0386. 

http://ec.europa.eu/yourvoice
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_50_en.htm
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více nároků na zhodnocení základního stavu před regulací. V případě nařízení o podpoře 

produkce bavlny, kterou před SDEU napadlo Španělsko, Soud jasně stanovil povinnost 

prokázat předběžnou evaluaci, neboť: „…tyto orgány musejí být schopné alespoň předložit 

a vysvětlit jasně a jednoznačně základní údaje, které měly být zohledněny pro účely odůvodnění 

napadených opatření obsažených v tomto aktu…“251 Nadále lze usuzovat, že nedošlo 

k transformaci těchto nástrojů na subprincipy zásady racionality zákonodárce. Soud se nicméně 

častěji otevírá možnosti obracet se na Better Regulation jako na zdroj právních zásad a lze tedy 

očekávat jejich další vývoj.252 

4.6. Povinnost šetřit základní práva a svobody 

Princip ochrany základních práv jsou unijním prostředí zakotveny od začátků evropské 

integrace.253 Přesto ale nedostatek respektu k lidským právům je podle Soudu vadou 

legislativního aktu, který je proto stižen neplatností.254 Stejně tak je stižena implementace 

unijního práva ze strany členského státu, která, byť v rámci svěřené volnosti uvážení, 

by nerespektovala unijní základní lidskoprávní standard.255 Vzhledem k tomu, že unijní 

standard se ale aplikuje jen v rozsahu aplikace právního řádu EU,256 může při zatěžující 

transpozici vznikat problém, kde leží hranice národní a unijní sféry. Druhá obava ohledně unijní 

ochrany lidských práv existuje ve vztahu k základním svobodám volného pohybu, které byly 

Soudem k základním právům poměřovány jako hodnoty obdobné úrovně ochrany.257 Soud 

v tomto směru opakovaně judikoval, že „výklad těchto základních práv musí být zajištěn 

                                                      

251 C-310/04 Španělsko proti Radě, bod č. 123. Toto zdůvodnění ale nemusí být plně vyčerpávající. Viz C-84/94 

Spojené království proti Radě, bod č. 74.  
252 Např. V případu Pfizer Soud uznal costs/benefits analýzu za součást principu proporcionality (v terminologii 

práce princip rozumnosti). Viz T-13/99 Pfizer, bod č. 410. 
253 29/69 Stauder, bod č. 7. Později dále rozvinuto v rozhodnutí 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. 
254 Spojené věci C-402/05 P a C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi a Al Barakaat International Foundation, bod č. 

284: „respektování lidských práv je podmínkou legality předpisů Společenství… a že ve Společenství nelze 

připustit opatření, která jsou neslučitelná s jejich dodržováním…“ 
255 C-540/03 Parlament proti Radě, bod č. 23. 
256 Spojené věci 60-61/84 Cinéthèque SA, bod č. 26. 
257 Zejména po rozhodnutích C-112/00 Schmidberger, C-341/05 Laval nebo C-438/05 Viking, kde byl výkon 

základních práv poměřován vzhledem k unijním svobodám pohybu. 
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v rámci struktury a cílů Unie.“258 Tento autonomní výklad lidských práv ve vztahu k cílům 

Unie tak může být dosti nejistým, protože dává vzniknout cyklické struktuře – jeden z cílů Unie 

je podporovat své hodnoty (čl. 3 odst. 1 SEU), mezi které patří úcta k lidským právům (čl. 2 

SEU). Výklad obsahu lidských práv je tak podmíněn jejich prosazováním, ale zároveň 

relativizován ostatními cíli Unie. Autonomní výklad lidských práv, která zároveň v duchu 

Evropské úmluvy o lidských právech (dále též EÚLP) tvoří ústavní tradice členských států (čl. 

6 odst. 3 SEU), tedy nedává lidskoprávní ochraně privilegované postavení jako je tomu často 

na národní úrovni. 

Hlavním pravidlem při nakládání s lidskými právy zůstává již zmíněná zásada nezbytnosti, 

která se zrcadlově promítá do zdrženlivosti zákonodárce. Legislativní zásah by podle 

Wintgense měl přijít jen v případech, kdy takový krok povede ke zvýšení celkové svobody 

jednotlivců.259 Lidskoprávní doktrína nicméně rozpracovala i koncepci pozitivních povinností, 

kdy zákonodárce naopak zdrženlivý být nemůže. V judikatuře Evropského soudu pro liská 

práva (dále též ESLP) to jsou například pozitivní povinnosti státu zajistit ochranu lidského 

života, soukromí nebo životního prostředí.260 Tyto limity musí také Evropská unie brát na zřetel, 

protože členské státy, které jsou veskrze signatáři Úmluvy, jsou povinny tyto své povinnosti 

naplňovat i při provádění unijního práva. Unie se dlouho snažila řešit kritiku deficitu své 

lidskoprávní ochrany a řešit svůj vztah k celoevropskému systému ochrany lidských práv 

v podobě Evropské úmluvy o lidských právech, ke které se Unie v článku 6 SEU zavázala 

přistoupit. Zejména tento vztah je důležitý i z důvodu aplikace261 a implementace unijní 

                                                      

258 Posudek 2/13, bod č. 170. 
259 WINTGENS, Luc J. Legisprudence as a New Theory of Legislation. Ratio Juris. 2006, 19(1), str. 6. ISSN 1467-

9337. 
260 Např. Hatton a další proti Spojenému království, stížnost č. 36022/97, ve kterém ESLP rozvinula doktrínu 

pozitivních povinnosti členských států ve vztahu k ochraně životního prostředí. 
261 C-305/05 Ordre des barreaux francophones et germanophone a další, bod č. 28 a násl. 
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legislativy členskými státy, která může podléhat nepřímému přezkumu štrasburského soudu.262 

Přezkum samotné činnosti Unie ESLP je omezen vlastním rozhodnutím tohoto soudu.263 To je 

také důvod, proč štrasburská judikatura byla, pokud to její obsah dovoloval, přejímání soudem 

lucemburským skrze právní principy.264 Třetí zárukou ochrany základních práv je jejich unijní 

kodifikace v Chartě základní práv EU, která byla odkazem v Lisabonské smlouvě 

inkorporována  mezi prameny primárního práva a použije se vždy při aplikaci unijních norem. 

Z tohoto důvodu má také dopad na implementační praxi. Vztah mezi těmito kodifikacemi 

je proměnlivý, zejména v tom směru, že Charta je na rozdíl o Úmluvy součástí unijního 

právního řádu. Úrovně ochrany se mohou tak lišit, takže zatímco vyšší ochrana unijním právem 

nedává vzniknout problémům, opačná situace takový následek mít může. Řešením by bylo 

samozřejmě dlouho připravované přistoupení EU k Evropské úmluvě a konečné sjednocení 

standardů. To by ale vyžadovalo rozsáhlou rekonstrukci unijního právního a institucionálního 

rámce.265 

5. Legistické zásady 
Formální kvalita legislativy je pro mnohé spojována s nezáživnou kontrolou diakritiky v textu 

předpisu, která v mnoha ohledech vyžaduje spíše lingvistické znalosti nežli ty právnické. 

Z tohoto důvodu je pro právníky méně prestižní a větší zájem budí regulatorní část tvorby. Tato 

obecná představa je ale mylná. Je nicméně pravda, že legislativní kvalita vyžaduje kombinaci 

obecně právních znalostí, osvojení si legislativních technik a jazykové vybavenosti. Nekvalitní 

                                                      

262 Ve vztahu k aplikaci tzv. dublinských pravidel např. rozhodnutí M. S. S. proti Belgii a Řecku, stížnost č. 

30696/09. Důvodem je zejména diskrece, kterou členský stát při aplikaci unijního práva má a za jejíž výsledek 

ve vztahu k Úmluvě ale odpovídá výhradně on. Rozsudek EÚLP byl později aprobován SDEU ve spojených 

věcech C-411/10 a C-493/10 N. S. a další. 
263 Akty Unie nemohou být předmětem přímé revize ESLP, protože Unie není smluvní stranou. Viz Matthews 

proti Spojenému království, stížnost č. 24833/94 bod č. 32. V rozsudku Bosphorus proti Irsku, stížnost č. 45036/98, 

pak ESLP dále rozvinul svůj přístup ohledně revize unijního práva, pokud existuje dostatečné garance lidskoprávní 

ochrany v EU. Signatářské státy se ale nemohou skrze přenesení pravomocí na EU zbavit povinností vyplývajících 

z Úmluvy, jak ESLP rozhodl ve věci Cantoni proti Francii, stížnost č. 17862/91, bod č. 30, takže je otevřen prostor 

pro nepřímou kontrolu. Díky Bosphoru je ale důkazní břemeno prokázání zjevně nedostatečné ochrany Úmluvou 

garantovaných práv na straně stěžovatele. Viz Kokkelvisserij proti Nizozemsku, stížnost č. 13645/05.  
264 LENAERTS 2011 str. 830. 
265 K tomuto více posudek 2/13. 
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legislativní provedení má ale za následek neúčinnost práva – přes aplikaci interpretačních 

nástrojů legislativa umožňuje vícero výkladů a snižuje se tak důvěra adresátů v právní řád 

a zprostředkovaně i v integrační proces Unie. Tato kapitola se věnuje třem hlavním okruhům 

legistických zásad. Zachováme-li dříve předložené pojetí práva jako typu komunikace, pak 

legislativní zásady slouží k formulaci, komunikaci a předání regulatorního základu. Nízká 

kvalita prvotní verze komunikace má multiplikační efekt, když dochází k tvorbě 

ve 24 oficiálních jazycích Unie a následně se má implementovat do národního řádu, což lze 

považovat za překlad normy unijního systému do podoby normy národního systému. Zatímco 

individuální politika může být nevhodná, což se dá korigovat výkladem v mezích regulatorních 

zásad, nevhodná forma komunikace brání pochopit cíl regulace. To je možné zpětně zhojit jen 

těžko resp. obsah normy je zpravidla vyplňován soudcovskou normotvorbou nebo 

interpretativními pokyny. O to horší je, že současné regulatorní reformy legislativní kvalitu 

upozadily.266 

5.1. Zásada uchopitelnosti 

Tato podkapitola se věnuje originální formulaci sekundárních legislativních aktů a jejich 

převedení do dalších jazykových znění. Otázka formulační kvality v jednom jazyce 

je na národní úrovni relativně zpracovaná. Množství jazyků, v jakém je tvořena unijní 

legislativa, je ale světový unikát, který dává vzniknout řadě problémů. Fakt, který se totiž často 

opomíjí, je, že čl. 4 nařízení o užívání jazyků267 nemluví o překladech legislativy 

do jednotlivých jazyků, ale o jejich tvorbě v těchto jazycích (v anglické verzi „shall be drafted“; 

v české verzi „se sepisují“; ve francouzské „sont rédigés“; v německé „werden abgefasst“). 

Nelze tedy tvrdit, že jedna z verzí je správnější než jiná, byť překladatelský systém je postaven 

na pivotních jazycích. Výsledkem činnosti legislativních odborů Komise a kolegislátorů je 24 

                                                      

266 XANTHAKI 2014b str. 333. 
267 Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství ze dne 6. října 1958. 



 

68 

 

jazykových verzí, z nichž každá musí být jasná, jednoduchá, přesně se vyjadřující a vyhýbající 

se vnitřní i vnější systémové rozpornosti. Slovy společných legislativních pravidel, jednotlivé 

akty musí zapadat do komplexního, multikulturního a multijazyčného systému.268 

5.1.1. Principy srozumitelnosti 

Společná legislativní pravidla, která společně vytvořily právní odbory Komise, Rady 

a Parlamentu, ve svém podbodu 1.1 stanoví podmínku, aby každý právní akt byl jasný, 

jednoduchý a přesný. Stejnou podmínku stanoví bod 1 IIA 1998 nebo soudní rozhodovací 

praxe.269 Preferováno je užití obecného jazyka, ale bez užívání různých označení též věci. Jasná 

a srozumitelná  pravidla jsou podmínkou pro předvídatelnost práva a od toho se odvíjejícího 

chování jednotlivých osob, což ve svojí judikatuře potvrdil i Soudní dvůr.270 Jasná pravidla 

přispívají také lepšímu chápání právních modalit, čímž je napomáháno dodržování ze strany 

adresátů. Spolu s tím vykonavatelé práva mají jasnou představu, jakým způsobem mají právo 

vymáhat, takže je větší pravděpodobnost shodné praxe mezi orgány veřejné moci. V součtu 

tedy srozumitelnost práva napomáhá jeho účinnosti.271 Proto je také potřeba jasně stanovit 

práva a povinnosti jednotlivců, stejně jako členských států. Zejména se jedná o transpoziční 

lhůty a vstup v platnost, což byly oblasti, které unijní praxe často opomíjela.  

Bod 3 pravidel určuje povinnost, aby užitý jazyk odpovídal adresátům aktu. Zde samozřejmě 

vyvstává otázka, kdo takovým adresátem je. Může jím být stát se svým odborným aparátem, 

který směrnici implementuje do národního řádu, takže autor na unijní úrovni se nemusí o finální 

podobu zajímat, protože to je na odpovědnosti daného státu? Nebo naopak se má zaměřit 

na osoby se znalostí unijního práva, odbornou veřejnost nebo řadové občany? První pochopení 

by vedlo ke snížení vymahatelnosti unijního práva a soudní ochrany euroobčanů, protože 

                                                      

268 Bod 1.2.1 
269 212-217/80 Meridionale Industria Salumi a další, bod č. 10 
270 C-201/08 Plantanol, bod č. 46 
271 MAJAMBERE, Esther. Clarity, precision and unambiguity: aspects for effective legislative 

drafting.Commonwealth Law Bulletin,. 2011, 37(3), str. 423. ISSN 1750-5976. 
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jasnost udělených práv je podmínkou přímého efektu směrnic.272 Druhé chápání je obecně 

rozšířenější,273 nicméně dává až příliš velkou volnost legislativci. Jednoduché právní úkony 

si člověk s právním vzděláním automaticky domýšlí, nemusí být ale vždy zřejmé čtenáři 

z jiného oboru. Může se tak stát, že autor textu bude užívat svého předporozumnění 

problematice na základě zkušenosti ze svého domácího státu a nenapadne ho, že transplantace 

zvolené podoby institutu může být nekompatibilní s jiným právním řádem. Podle SDEU není 

obecným úkolem unijního práva sjednocovat náplň jednotlivých právních institutů v členských 

státech, takže při přípravě unijních předpisů je nutné brát jejich rozdílný obsah v potaz.274 

Voermans poukazuje na otázku společensko-právní identity, které jednotlivé právní řády mají, 

kdy právo historicky hrálo různé role, a společnost akceptovala různé podoby práva. 

V některých státech je zvykem legislativu jen načrtnout a dotvářet principy, jinde je to role 

podrobné úpravy delegačním oprávněním vlády.275 Takové jevy navíc lze najít i níže – 

na národních úrovních, kde dochází ke zjištění, že už i jednotlivé ministerské rezorty patří 

k odlišným legislativním rodinám.276 Xanthaki rozlišuje tři typy adresátů, kterým je možné 

předpis adresovat. Je jimi obecná veřejnost, odborná veřejnost a právnická obec.277 Přestože 

utilitárním řešením je zpravidla přizpůsobovat odbornost legislativy hlavním adresátům – 

technické normy expertům, procesní spíše osobám s právním vzděláním – nelze zapomínat, že 

se v dnešní době stále častěji i občan bez odborného vzdělání obrací k právním předpisům 

                                                      

272 41/74 Van Duyn, bod č. 12 
273 KRUPOVÁ, Tereza. Právnické a legislativní nešvary. Subjektivní reflexe. Správní právo. 2013, XLVI(6), 

XLVI. ISSN 0139-6005. 
274 C-103/01 Komise proti Německu, bod č. 33. 
275 VOERMANS, W. Styles of Legislation and Their Effects. Statute Law Review. 2011, 32(1), str. 51-52. DOI: 

10.1093/slr/hmq013. ISSN 0144-3593. Český příkladem je používání nekonkrétních odkazů jako „podle 

zvláštního předpisu“, které se na unijní úrovni opustily. Viz bod 16.8 společných legislativních pravidel. 
276 Vlastní tradice legislativních stylů, které se předávají v rámci socializačního aspektu vzdělávání 

na legislativních odborech. VOERMANS 2011 str. 52. 
277 XANTHAKI 2014a str. 114. 
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pro radu. Xanthaki označuje realizaci maxima leges ab omnibus intelligi debent278 za profesní 

poslání legislativce.279 

Co se týká podoby jasnosti, Eskridge a Frickey tvrdí, že ač si legislatura sama nemusí být vždy 

jistá svými cíli při přijímání zákona, autor tyto cíle v zákoně musí jasně vysvětlit vždy.280 To je 

také podle autorů prvním přikázáním každého legislativce. Problém, který s jasností souvisí, je 

dílem i jazykový. S rozšířením Unie v roce 2004 došlo ke změně pracovního jazyka Komise.281 

Francouzština, která byla pomalu na ústupu, dostala smrtelný zásah přistoupením řady 

východoevropských států, které sice oproti Maltě neměly angličtinu jako oficiální jazyk, ale 

angličtina převažovala mezi obyvatelstvem jako první cizí jazyk. Vznikla tak postupně situace, 

kdy první návrhy legislativních aktů jsou připravovány v jazyce, kterému zúčastnění rozumí, 

ale jen výjimečně jsou připravovány rodilými mluvčími. Druhým problémem je podvědomé 

používání odborného žargonu, protože autory návrhů jsou experti, a eurospeaku. Jindy se jedná 

o čistě nedomyšlené užití názvu, jako je tomu zřejmě u Nařízení Komise (EU) č. 1064/2013 

z 30. října 2013, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě 

skotské whiskey na období 2013/2014. Pokud navíc z Evropské komise přijde jasný text 

předpisu, nikdo nedokáže zaručit, že takový zůstane i po skončení legislativního procesu – a je 

jedno zda se tak stane pro prostou změnu politik, nebo v rámci vzájemného vršení 

kompromisů.282 Přes opakovanou kritiku Soudní dvůr nikdy nezrušil unijní legislativu pro její 

nejasnost – přikročil nicméně k restriktivnímu výkladu v duchu in dubio pro libertate, pokud 

adresát nedokáže z textu předpisu určit rozsah svých povinností.283 Ve společných 

                                                      

278 „Každý by měl právu porozumět.“ 
279 XANTHAKI 2014a str. 116. 
280 ESKRIDGE, William N., Philip P. FRICKEY a Elizabeth GARRETT. Cases and materials on legislation: 

statutes and the creation of public policy. 4th ed. St. Paul, MN: Thomson/West, c2007. str. 538. ISBN 978-031-

4172-570.  
281 ROBINSON, Wiliam. Drafting of EU Legislation: A view from the European Comission. federalismi.it, 2008, 

str. 2. 
282 ROBINSON, William. Making EU Legislation Clearer. European Journal of Law Reform. 2014, 16(3), str. 

622. ISSN 1387‐2370. 
283 C-6/98 PRO Sieben Media, bod č. 30 
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legislativních pravidlech je na tento případ odkaz s varováním, že touto cestou regulace může 

ztratit svůj smysl. 

Již zmíněným problémem je zmatení jazyků, neboť rodilých mluvčích je v Komisi málo.284 

Vznikla proto potřeba vytvářit novou společnou terminologickou platformu pro komunikaci 

mezi pracovníky unijních institucí, která se často nazývá eurospeak. Mix angličtiny jako unijní 

lingua franca a přetrvávající vliv francouzštiny daný bruselským a štrasburským sídlem 

institucí ale vede k řadě nepřesností a chyb při tvorbě legislativních aktů. Příkladem je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2009/14/ES, v jejímž anglickém znění byla lhůta k výplatě 

pojištění po francouzském vzoru (le délai) označena za „delay“ namísto „time limit.“ Robinson 

uvádí řadu dalších termínů, které vytlačily standardní angličtinu: zrušení aktu (to repeal) je 

nahrazeno derogací (ze španělského derogar) nebo změna předpisu (an amendment) je 

nahrazena modifikací (z francouzského la modification).285 Podobně dochází někdy k odlišným 

náplním slov: termín codification označuje v EU model, v němž je předpis spolu se všemi 

změnami zrušen a ve zrychleném legislativním procesu přijat znovu v konsolidovaném znění. 

Tato procedura se v britské angličtině označuje za consolidation, což ale na unijní úrovni je 

označení pro publikaci neautentického úplného znění.286 Zmatení jazyků potvrzuje i to, 

že některé delegace Rady si vyžádaly v roce 2014 vysvětlení těchto termínů.287 Uzavření 

se ve vlastní terminologii může způsobovat problémy při komunikaci s národními právníky 

a soudci, kteří budou vnímat stejné termíny jinak i v rámci téhož jazyka.288 Příkladem je třeba 

                                                      

284 V roce 2009 bylo podle interního průzkumu 90% návrhů připravováno v angličtině, přičemž pouze 13% autorů 

bylo rodilými mluvčími. Více než polovina (54%) autorů pak nikdy nebo vzácně nechvála své texty kontrolovat 

rodilým mluvčím. Více zde: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf. 
285 ROBINSON 2014 str. 624 
286 Pro úplné zmatení pak jen stačí, že na kontinentu se za kodifikaci považuje uspořádání stávajících pramenů 

práva do ucelené podoby, kdy ale musí dojít i k souladu např. různých předpisů, zvyklostí nebo obyčejů. V českém 

a slovenském prostředí pak (re)kodifikace je vnímána jako tvorba kodexů, které s kodifikací pramenů nemá 

společného už nic. ROBINSON 2014 str. 626 
287K nalezení zde:  http://www.statewatch.org/news/2014/jul/eu-council-codification-consolidation-11011-14.pdf. 
288 FINLAY, T. A. Community Legislation: How Big a Change for the National Judge? Statute Law Review. 

1996, 17(2), str. 80. DOI: 10.1093/slr/17.2.79. ISSN 0144-3593. 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf
http://www.statewatch.org/news/2014/jul/eu-council-codification-consolidation-11011-14.pdf
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překlad nadace v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 

o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací: termín 

nadace skutečně nejlépe odpovídá překladu „foundation,“ nicméně nadace v českém právu je 

jasně vymezena zákonem. Jednou z jejích charakteristik je zákaz financování politických stran 

a jejich aktivit,289 což jde přesně proti instituci evropské politické nadace. Terminologie 

se samozřejmě může v oblastech veřejného a soukromého práva rozcházet, nicméně jediným 

způsobem, jak to účinně dělat, je používat opisný tvar „evropská politická nadace“, což je 

pro uživatele nepraktické. Proto možná lepší by pro srozumitelnost bylo, kdyby překladatel 

respektoval charakteristiky české právní terminologie a použil jiný termín. Drobnou kuriozitou 

je, že kromě 24 jazyků Unie je v předpisech někdy používána i latina – jedná se o reakci na 

nedostatečné národní názvosloví – nejčastěji v oblasti mořské flóry a fauny. 

Nelze být ale jenom negativní. Unie v minulosti spustila řadu programů, které mají za cíl 

zlepšení srozumitelnosti legislativních aktů i jiných dokumentů. Jednotlivé právní odbory 

vytvořily manuály dobré praxe, které v sobě zahrnují i šablony jednotlivých dokumentů.290 

Cílem těchto dokumentů je vytvoření uniformní podoby a postupů při přípravě výstupu jednání 

Rady. Vedlejší efekt může být zakonzervování stavu, kdy po opakovaném nevhodném použití 

některého termínu je tento výraz ustálen a není vhodné ho měnit.291 Samostatné manuály také 

mohou mít rozchodný efekt, pokud se jednotlivé návody mezi institucemi liší. Jinými nástroji 

jsou manuály pro veřejnou službu jak psát jednoduše a srozumitelně. Tyto návody obsahují 

                                                      

289 § 306 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb. 
290 Na příklad Manual of precedents for acts established within the Council of the European Union ISBN: 92-824-

2177-5 nebo legislativecký manuál Komise, dostupný zde: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/better_regulation/documents/legis_draft_comm_en.pdf nebo Interinstitutional Style Guide 

http://publications.europa.eu/code/. 
291 Manual of precedents for acts established within the Council of the European Union Str. 98 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/legis_draft_comm_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/legis_draft_comm_en.pdf
http://publications.europa.eu/code/
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řadu příkladů dobré i špatné praxe.292 Třetím typem nástrojů jsou manuály ustálených výrazů a 

slovních spojení v jednotlivých jazycích, které vytvořilo generální ředitelství pro překlady.293 

Přesto ale zůstávají tradiční problémy unijní legislativy – dlouhé věty plné opisných tvarů, 

umělé větné konstrukce, abstraktní výrazy nebo naopak přílišné množství definic pro vnitřní 

potřebu předpisu, nejednotné požívání termínů nebo užívání profesního žargonu. Ani řada 

manuálů dobré praxe, koordinace a sdílení technik nepomohla se těmto nejkřiklavějším 

problémům vyhnout. Xanthaki toto klade za vinu špatné aplikaci jinak kvalitních legislativních 

pravidel, ale i množství legislativy, která se na unijní úrovni tvoří.294 Od předložení Komisí je 

návrh sledován týmem expertů Rady, kteří dohlížejí na věcnou i jazykovou kvalitu dokumentu. 

Finální redakce před hlasováním o sekundárním legislativním aktu je prováděna právníky-

lingvisty Rady a Parlamentu, za účasti autora návrhu Komise a zástupců členských států. 

Za finální redakce a překlad sekundárních legislativních aktů je odpovědná Rada ve spolupráci 

s právním a jazykovým odborem Parlamentu. Samotné instituce nicméně přiznávají, že v této 

chvíli je jen malá šance na zkvalitnění formulací.295 Tento proces jen ukazuje, jak náročný je 

dohled nad tvorbou sekundární legislativy a jaké přesto jsou výsledky. Přitom podobnému 

procesu nepodléhá terciální legislativa, u níž je prováděna „jen“ domácí kontrola Komisí, 

přestože tvoří drtivou většinu předpisů Unie. Z tohoto důvodu Xanthaki navrhuje zavedení 

Smart Impact Assesment (SmIA296), který by se věnoval právě srozumitelnosti legislativy 

a jejímu dopadu na efektivitu regulace jako celku.297 

                                                      

292 Např. „Jak psát srozumitelně“ ISBN: 978-92-79-16973-1 
293 http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf  
294 XANTHAKI 2001 str. 675-676 
295 Str. 14. Dostupné zde: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462442/IPOL-

JURI_NT(2012)462442_EN.pdf. 
296 Xanthaki sama nabízí zkratku SIA, autor nicméně chce tuto evaluaci odlišit od starší stability impact assement. 
297 XANTHAKI 2014b str. 332 

http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462442/IPOL-JURI_NT(2012)462442_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462442/IPOL-JURI_NT(2012)462442_EN.pdf


 

74 

 

5.1.2. Jazyková pravidla 

Na základě čl. 342 SFEU Rada rozhoduje o používání úředních jazyků v orgánech Unie. 

V současné době podle nařízení Rady č. 1 z 6. října 1958 o užívání jazyků v Evropském 

hospodářském společenství jsou úředním a pracovním jazykem všechny oficiální jazyky 

členských států. Jak již bylo zmíněno, stejné nařízení vyžaduje, aby všechna nařízení a jiné 

texty obecného dosahu byly tvořeny ve všech jazykových mutacích a byly v nich vydávány 

v úředním věstníku. Výsledkem je tedy 24 jazykových verzí veškeré legislativy, přičemž každý 

jazyk je stejně závazný.298 To samozřejmě klade neskonalé nároky na kvalitu překladu,299 

a to jak čistě jazykového, tak i akulturace norem. Lze říci, že by mělo docházet jednak 

k překladu mezi jazyky, ale i mezi právními kulturami, aby autor i čtenář chápali stejné pojmy 

stejně.300 V případě směrnic je to samozřejmě i otázkou na národní implementaci, 

ale u nařízení, která jsou přímo aplikovatelná, je skutečně právník-lingvista poslední, kdo může 

případnou chybu odstranit. Celková masa skoro pět milionů stran překladů ročně301 si vyžaduje 

funkční mechanismus. 

Jak bylo již řečeno v předchozí kapitole, prvotní návrhy věcných odborů vznikají převážně 

v angličtině. Jejich autoři většinou nejsou rodilými mluvčími a ani legislativci, jsou nicméně 

odborníky na danou oblast problematiky. V některých případech navíc prvotní návrh je 

souborným dílem několika autorů, z nichž každý je expertem na jinou úzce specializovanou 

oblast. Jen velmi málo generálních ředitelství má také vlastní legislativní experty.302 První – 

                                                      

298 283/81 CILFIT bod č. 18 
299 Počet jazyků má také velký dopad na doktrínu acte clair. Viz stanovisko generálního advokáta N. Wahla ke 

spojeným věcem C-72/14 X a C-197/14 T. A. van Dijk, bod č. 62: „Zaprvé ze strukturálního hlediska došlo 

od vydání rozsudku Cilfit a další k podstatné změně okolností. V roce 1982 sestávalo Evropské hospodářské 

společenství z 10 členských států se 7 úředními pracovními jazyky. V roce 2015 však Evropská unie představuje 

složitější systém, jehož součástí je více než 28 právních systémů a 24 úředních pracovních jazyků... Pokud bychom 

vycházeli z rigidního výkladu judikatury, pak by pravděpodobnost, že nastane „pravá“ situace acte clair, byla asi 

taková jako setkání s jednorožcem.“ 
300 283/81 CILFIT, bod č. 19. 
301 Generální ředitelství pro překlady Komise uvádí 1.9 milionu stran překladů za rok 2015, kdy strana je 1500 

znaků bez mezer. Náklady Komise se pohybují okolo 330 milionů euro ročně. Rada překládá 1 194 000 stran 

(2015) a Parlament 1 794 655 stran (2015). Čísla byla autorovi poskytnuta institucemi na základě jeho žádosti. 
302 ROBINSON 2014 str. 195. 
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zpravidla anglická verze – je na základě konzultací připravena a předložena do připomínkového 

řízení mezi generálními ředitelstvími Komise. V tuto chvíli je také poprvé provedena první 

revize právním odborem. Ten zkoumá věcnou stránku úpravy – zejména konzistenci se stávající 

úpravou. Po skončení připomínkového řízení a vypořádání připomínek může příslušný 

generální ředitel požádat ediční odbor generálního ředitelství pro překlady o jazykovou 

kontrolu anglického textu. Ta je nicméně nepovinná a v 54 % případů se neprovádí.303  

Po vyhotovení prvotního návrhu se přistoupí k tvorbě jazykových alternativ předpisu. Jejich 

autoři nejsou ani legislativci ani odborníci na danou problematiku, ale překladatelé. Cílem 

činnosti jejich tvorby je předpis shodný s dalšími 23 jazykovými verzemi, ale zároveň stále 

odpovídající věcnému zadání. Opět, pokud se podržíme role práva jako komunikačního 

prostředku, musí být předána adresátům stejná informace o předepsaném chování a jeho 

důvodu. Problém je, že po připomínkovém řízení není možné připsat autorství návrhu jedné 

osobě. Z tohoto důvodu musí být také doprovodné texty co nejkvalitnější a jasně stanovit cíl 

a prostředky navrhované legislativy. Toto je také důvod, proč řada autorů doporučuje 

po britském způsobu zavedení tzv. legislativních úkolů. Úkoly by obsahovaly zpracovaná 

věcná zadání, která by až legislativec převedl do legislativní podoby.304 Legislativec by tak byl 

jediným autorem, se kterým by překladatel mohl komunikovat. Určitou kompenzací je úložiště 

překladatelských informací evropských institucí (ELISE), což je interní systém překladatelů, 

kde sdílí komentáře a upozornění na problematické oblasti překladu jednotlivých částí 

dokumentů. Přístup k těmto systémům ale nemají smluvní překladatelé, které si Evropské 

instituce stále častěji najímají.305 Vzhledem k tomu, že v případě legislativy tito kontraktoři plní 

                                                      

303 Číslo za rok 2009. Viz poznámka pod čarou č. 284. 
304 ROBINSON, William. Manuals for Drafting European Union Legislation. Legisprudence. 2010, 4(2), str. 153. 

ISSN 1752-1467. 
305 STRANDVIK, Ingemar. Is there Scope for A More Professional Approach to EU Multilingual 

Lawmaking?Theory and Practice of Legislation. 2014, 2(2), str. 222. ISSN 2050-8859. 
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roli legislativců a nemají přístup k interním informacím věcných ředitelství, je velké riziko 

nekvalitního výsledku jazykové mutace předpisu.306 

Posledním krokem jsou již zmínění právníci-lingvisté. Jedná se o odborníky, kteří vedle 

absolvování právnického vzdělání ovládají výborně svůj mateřský jazyk a velmi dobře alespoň 

další dva jazyky Unie (zpravidla angličtinu, francouzštinu nebo němčinu). Jejich role je dvojí 

– jednak pomáhají věcným odborům a překladatelům při tvorbě předpisů, ale zejména 

kontrolují výsledný produkt vzhledem k legislativně technickým a jazykovým nárokům. 

Stradvik ale upozorňuje, že vzhledem k nápadu práce právníci-lingvisté řeší především 

ty nejzjevnější chyby.307 Robinson pak poukazuje na problém, že právníci-lingvisté na úrovni 

Komise se od roku 2001 zaměřují téměř výhradně na kvalitu anglické verze.308 Ostatní jazykové 

verze jsou revidovány až právníky-lingvisty Rady a případně Parlamentu před konečným 

hlasováním. V tuto chvíli jsou ale jakékoli zásadní vstupy do dokumentu krajně nežádoucí 

z důvodu politického konsensu, který by zásahy do textu mohl být ohrožen. 

5.2. Zásada publikace 

Podmínka publikace platí jako jedna ze základních podmínek moderního práva, neboť 

komunikace pravidla je základní předpoklad pro existenci právní jistoty. Soud 

ve své rozhodovací praxi jasně stanovil, že: „zásada právní jistoty vyžaduje, aby právní úprava 

Unie umožnila dotčeným osobám přesně se seznámit s rozsahem povinností, které jim uvedená 

úprava ukládá, a aby tyto osoby měly možnost jednoznačně znát svá práva a povinnosti 

a postupovat podle toho.“309 Bez možnosti se seznámit se svými povinnostmi nemůže 

vzniknout povinnost je dodržovat. Formální publicity lze nicméně dosáhnout více způsoby – 

většina kontinentální Evropy používá některou formu sbírky zákonů, ale v Anglii stačí i pouhé 

                                                      

306 Parlament outsourcuje 28% svých překladů (2015) a Komise 27% (2015). Rada si v roce 2015 nechávala 

překládat externě 629 stran dokumentů, což je méně než 1% množství jejích překladů. 
307 STRANDVIK 2014 str. 218 
308 ROBINSON 2014 str. 201 
309 C-201/09 ArcelorMittal, bod č. 68. 
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veřejné projednání parlamentem. Legislativa Evropské unie je publikována úřadem pro 

publikace Evropské unie ustaveným rozhodnutím 2009/496/ES, Euratom Evropského 

parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského 

a sociálního výboru a Výboru regionů ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce 

Úřadu pro publikace Evropské unie podle čl. 297 SFEU v úředním věstníku EU. Dvěma 

hlavními problémy, které mohou v oblasti publikace vyvstat, jsou jednak nepublikování textu 

normy anebo publikace, která ale není ve všech jazykových mutacích. Je sice iluzorní 

představa, že běžný občan bude studovat vedle národního právního řádu i celé unijní aquis, ale 

přesto mu musí být umožněno se seznámit s regulací v jeho jazyce. 

V případu Racke Soud vyslovil zásadu, že veškerá legislativa má být zveřejněna ve všech 

jazycích ve stejný den.310 Toto je podmínka pro uniformní aplikaci unijního práva, a i proto 

za den publikace je považován den, kdy byla zveřejněna poslední jazyková verze. Existují 

ovšem i případy skryté retroaktivity. Ta sama o sobě není zakázaná, musí být nicméně řádně 

odůvodněna situací, na kterou reaguje, a musí být zdůrazněn retroaktivní efekt.311 V některých 

případech ale docházelo k antidatování věstníku, aby regulace byla přijata po formální stránce 

včas. V případě Opel Austria toto jednání Rady Tribunál označil za pochybné a nařízení 

zrušil.312 Toto riziko se částečně umenšilo elektronizací věstníku v roce 2013. Jiná situace 

je, pokud část legislativy není veřejná. Tato situace nastala v případě Gottfrieda Heinricha, 

který nebyl vpuštěn na palubu letadla s tenisovou raketou. Ta podle tajné přílohy nařízení 

Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření 

ke společným základním normám letecké bezpečnosti, patří mezi zakázané předměty. Soud 

se proto potýkal s otázkou, zda tento zákaz je možný, pokud se s ním adresát nemá jak seznámit. 

                                                      

310 98/78 Racke bod, č. 16. 
311 7/76 IRCA, body č. 7 a 28. 
312 T-115/94 Opel Austriay bod č. 130. 
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Soud již dříve stanovil povinnost nejen umožnit adresátům seznámit se svými právy313 

a povinnostmi,314 ale i seznámit se s unijní legislativou, kterou členské státy implementují.315 

Bez tohoto opatření by totiž nebylo možné provést soudní přezkum proporcionality 

prováděcího opatření a naplnění záměru implementované normy.316 Z těchto důvodů soud došel 

k závěru, že na základě přílohy, která nebyla zveřejněna v oficiálním věstníku, nelze ukládat 

jednotlivcům žádné povinnosti nebo omezení.317 Je potřeba si také všimnout, že Soud 

v případech špatné publikace akty ruší, z čehož lze dovodit, že je ale nepovažuje za nicotné. 

Odlišná situace je, byla-li legislativa publikována jen v omezeném počtu jazyků. Obecně 

existuje řada dokumentů Unie, které jsou pouze v omezeném počtu jazyků. Legislativní akty 

nicméně musí být publikovány ve všech jazycích, jak je stanoveno v nařízení o užívání jazyků. 

S rozšířením v roce 2004 skokově vzrostl počet jazyků, což klade velké nároky 

na překladatelské týmy Unie. Soud nicméně založil svojí judikaturu již před rozšířením 

v otázce zveřejňování popisu chráněného zeměpisného označení parmské šunky. Problémem 

bylo, že ochrana stanovovala podmínku, aby se označení výrobku za parmskou šunku 

vztahovalo jen na výrobky porcované a balené v parmské oblasti. Tato podmínka nicméně byla 

uvedena jen v italské mutaci popisu, takže prodejci, kteří porcovali šunku v zahraničí, se neměli 

jak seznámit s danou podmínkou. Podle soudu nemožnost seznámit se s danými pravidly 

způsobuje nevymahatelnost takové ochrany.318 Obdobně se Soud vyjádřil ve věci Skoma-Lux: 

„akt…nelze uplatňovat vůči fyzickým a právnickým osobám v členském státě před tím, než měly 

tyto osoby možnost se s ním seznámit prostřednictvím řádného vyhlášení…“319 Soud dále 

pokračoval: „Bylo by mimoto v rozporu se zásadou rovného zacházení uplatňovat stejně 

                                                      

313 C-143/93 Gebroeders van Es Douane Agenteny bod č. 27. 
314 C-158/06 ROM-projeteny, bod č. 25. 
315 C-313/99 Mulligany, body č. 35-36. 
316 230/78 Eridania Zuccherifici nazionali, bod č. 34. 
317 C-345/06 Heinrich, bod č. 62. 
318 C-108/01 Consorzio del Prosciutto di Parma, bod č. 95. 
319 C-161/06 Skoma-Lux, bod č. 37. 
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povinnosti… ve starých členských státech, kde mají jednotlivci možnost seznámit se s těmito 

povinnostmi… v jazyce těchto států, a v přistoupivších členských státech, kde to nebylo možné 

z důvodu opožděného vyhlášení.“320 Vedle materiální roviny vyhlášení práva má totiž termín 

promulgace aktu vliv na běh lhůt pro podání žaloby na neplatnost, jak bylo možné vidět 

v žalobě Polska proti rozhodnutí Rady týkající se přímých zemědělských subvencí.321 Rada 

tehdy vznesla námitku zmeškání lhůty, kterou počítala od zveřejnění v jazycích členských států 

před přistoupením Polska.322 Soud se nicméně této námitce nevěnoval.  

5.3. Zásada přístupnosti 

Ani po publikaci aktu není konec legislativnímu procesu  v širším smyslu. Na původní předpis 

navazuje řada novel nebo souvisejících předpisů, takže je úkolem veřejné moci uspořádat 

právní řád do uživateli přístupné podoby. To zahrnuje jednak opravu chyb (korigendum), 

ale i kodifikace roztříštěných úprav a přepracovávání několikrát novelizovaných aktů 

do konsolidované podoby. Bez těchto nástrojů se adresát norem může jen těžko seznámit 

se svými právy a povinnostmi.323 

Jak bylo již popsáno, konsolidace označuje neautoritativní podobu účinného znění unijní 

legislativy. Pro uživatele má oproti kodifikaci jen informativní efekt. Kodifikace vedle stejného 

cíle navíc slouží k čištění právního řádu Unie, zjednodušování, terminologickému slaďování 

a odstraňování obsoletních ustanovení.324 Kodifikační snaha byla reakcí na blížící 

se přistoupení nových členských států v roce 2004, které, jak se ukázalo, musely překládat masu 

                                                      

320 C-161/06 Skoma-Lux, bod č. 39. 
321 C-273/04 Polsko proti Radě a Komisi, bod č. 28 a násl. 
322 Obecně k problémům publikace jazykových mutací po přistoupení nových členských států BOBEK, Michal. 

The Binding Force of Babel: The Enforcement of EC Law Unpublished in the Languages of the New Member 

States. Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2007, 9, 43-80. ISSN 1528-8870. 
323 Ve své judikatuře se tomuto fenoménu věnoval český Ústavní soud, když konstatoval, že bez právních 

informačních systémů, které obsahují konsolidovaná znění zákonů, se nelze v právním řádu orientovat. Viz nález 

Pl. ÚS 77/06 bod 39: „Přitom je zřejmé, že bez možnosti používání těchto [právních informačních] systémů se dnes 

již v právním řádu České republiky nelze vyznat, a tak se problematizuje uplatnění obecné zásady právní, podle 

které neznalost zákona neomlouvá. Právo se tak stává pro své adresáty zcela nepředvídatelné.“ 
324 Bod 35 IIA 2003. 
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zbytečných předpisů.325 Druhým podnětem byly zkušenosti z konsolidačního procesu, kde 

se ukázalo, že je potřeba provádět do textu alespoň legislativně technické zásahy. Kodifikační 

proces je postaven na Interinstitucionální dohodě ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené 

pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů (dále jen IIA 1994).326 Jedná se ale 

skutečně jen o technické řešení, v němž není dovoleno provést, žádný věcný zásah 

do kodifikovaného textu. Na to dohlíží komise složená ze zástupců právních odborů institucí 

a reagují na to jednací řády Rady a Parlamentu, které v rámci rekodifikačního legislativního 

procesu neumožňují pozměňovací návrhy.327 Voermans, Moll, Florijn a Van Lochem 

upozorňují na problémy, které kodifikace přináší: Zrychlený legislativní proces vede k riziku, 

že členové legislatur se pod pohrůžkou zamítnutí návrhu pokusí otevřít renegociaci jeho obsahu 

ve formě přepracování (recast, viz dále).328 

Komplexnější zásahy do kodifikovaných textů si vyžádaly metodu přepracování aktu. V tomto 

případě dochází taktéž k nahrazení více aktů jednou verzí, nicméně v nové podobě se odráží 

věcná aktualizace regulace. Z tohoto důvodu také vznikla podrobnější Interinstitucionální 

dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních 

aktů.329 Přepracovávaný akt si nicméně musí podržet alespoň částečnou originalitu původního 

návrhu, není možné provést komplexní změnu. Ta by si vyžádala standardní novou legislativní 

iniciativu. Rozlišení nezměněných ustanovení a nových podstatných změn má zejména na to, 

že lhůty běžící u nezměněných ustanovení podle původního aktu se nestaví ani nezačínají běžet 

znovu. To si samozřejmě vyžaduje zvláštní označení podstatných změn a kontrolu, zda 

                                                      

325 K tomu více COM(2001) 645 final str. 11. 
326 Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996Y0404(02)&from=EN. 
327 Čl. 103 odst. 3 jednacího řádu Parlamentu 
328 VOERMANS,  Wim, Chris MOLL, Nico FLORIJN a Peter VAN LOCHEM. Codification and Consolidation 

in the European Union: A Means to Untie Red Tape. Statute Law Review. 2008, 29(2), str. 66. DOI: 

10.1093/slr/hmn007. ISSN 0144-3593. 
329 Dostupná z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002Q0328&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996Y0404(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996Y0404(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002Q0328&from=EN
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přepracování neobsahuje nějakou neoznačenou podstatnou změnu. Stejně jako v případě 

kodifikací na toto dohlíží společná komise legislativních odborů institucí. 

Třetí technikou jsou korigenda – formální zásahy do úředního věstníku s cílem opravení 

většinou tiskových chyb v různých jazykových verzích. Někdy může ale dojít i k zásahům 

do věcné stránky věci, což lze považovat za zásah do právní jistoty. Základní korigenda 

opravují gramatiku, chybějící písmena nebo jejich velikost. Existují ovšem korigenda, která 

věcně mění obsah regulace např. změny vzorce výpočtu složení automobilového paliva.330 

Co do rozsahu, většina korigend obsahuje jen několik bodů, ale lze najít korigenda, v nichž 

dochází ke dvěma opravám v každém článku.331 Vznikají tak samozřejmě legitimní obavy 

o předvídatelnost práva, které se mění čistě administrativním postupem, a kdy není vyjasněno, 

zda změny jsou ex nunc nebo ex tunc. Michal Bobek navíc upozorňuje, že existuje 

jen minimální doktrinální zpracování těchto otázek.332 V minulosti se před SDEU sice objevilo 

několik případů ohledně změny významu korigendem, ale jednalo se o případy rozhodnutí333 

a Soud se těmto námitkám nevěnoval.334 Přes veškeré problémy, která korigenda přinášejí, jsou 

nicméně nepostradatelným nástrojem – vzniklé chyby nelze opravit legislativním postupem, 

protože by to znamenalo uznat, že Unie nepřijímá jeden akt v různých jazykových mutacích, 

ale 24 aktů. Bez korigend by tedy nebylo možná jednotná aplikace evropského práva, protože 

přestože orgány veřejné moci mají přihlížet k ostatním jazykovým mutacím při aplikaci, rozpor 

mezi jazykovými verzemi nemůže být podle Skoma-Lux na úkor soukromých osob. 

                                                      

330 Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0692R(01)&qid=1462535808687&from=CS. 
331 Příkladem je Oprava nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 

obchodu s těmito druhy, přičemž má 122 opravných bodů, přičemž operativní část nařízení má 75 článků. 
332 BOBEK, Michal. Corrigenda in the Official Journal of the European Union: Community Law as 

Quicksand.European Law Review. 2009, 15(6). str. 954. ISSN 0307-5400. 
333 C-48/90 a C-66/90 Nizozemské království, Koninklijke PTT Nederland NV a PTT Post BV proti Komisi. 
334 Věnoval se jim nicméně generální advokát Van Gerven v bodech 21-25 svého stanoviska, kde je odmítl. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0692R(01)&qid=1462535808687&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0692R(01)&qid=1462535808687&from=CS
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Posledním nástrojem, který má činit regulaci přístupnější, kterému se budeme věnovat, 

je hybridní legislativa v podobě pravidel, návodů, doporučení, standardů, dobrých praxí 

a dalších podobných materiálů. Ty samy o sobě nejsou oficiálně závazné, nicméně 

standardizace procedur unijních institucí a agentur se tomu mohou v efektu blížit. Samozřejmě 

oficiálním cílem je srozumitelně předložit adresátovi obsah regulace, která ve své legislativní 

podobě nemusí být úplně jednoduše srozumitelná. V rámci portálu eur-lex proto třeba existují 

shrnutí legislativy podle jednotlivých odvětví.335 Vyvstává ale otázka, zda zvláště technická 

pravidla nejsou skrytou legislativní činností, která podléhá jen malé nebo žádné demokratické 

a právní kontrole. Hybridnost v tomto případě označuje koexistenci standardní legislativy, která 

je flexibilně vyplňována právě různými pravidly a návody.336 Tuto praxi navíc posvětil již 

i Soudní dvůr v případu Komise proti Spojenému království.337 

Problematika hybridní legislativy a post-legislativních standardů je relativně nová, nicméně 

zjevně jejich flexibilita vede ke konfliktu z řadou již popsaných zásad. Otázka závaznosti, která 

tuto oblast provází, není ani tak podstatná, jak se může na první pohled zdát. Soudní dvůr již 

v 80. letech rozlišil absenci závaznosti a žádný právní efekt. Tedy, i kdyby doporučení nebylo 

závazné přímo, stále může ovlivňovat práva a povinnost např. tím, že k němu při rozhodování 

musí příslušný orgán přihlédnout.338 V některých případech je ale mnohem náročnější 

než stanovit právní efekt určit autora opatření. Joanne Scott uvádí příklad dobrovolných 

koordinačních pravidel uzavřených mezi členskými státy a Komisí ohledně stavby velkých 

vodních děl.339 Není tedy dána jurisdikce SDEU, protože autorem nejsou unijní instituce, byť 

                                                      

335 Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html. 
336 VAUGHAN, Steven. Differentiation and Dysfunction: An Exploration of Post-Legislative Guidance Practices 

in 14 EU Agencies. Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2015, 17(01), str. 71. DOI: 

10.1017/cel.2015.3. ISSN 1528-8870. 
337 C-301/10 Komise proti Spojenému království, bod č. 61: „…jelikož pojem „neobvykle silné deště“ není touto 

směrnicí definován, Komise je v rámci kontroly dodržování unijního práva oprávněna přijmout hlavní zásady…“ 
338 C-322/88 Grimaldi, bod č. 18 
339 SCOTT, Joanne. In legal limbo: Post-legislative guidance as a challenge for European administrative 

law.Common Market Law Review. 2011, 48(2), str. 337. ISSN 0165-0750. 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
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pravidla vychází z příslušné unijní legislativy a prvotní návrh připravila Komise. Soudní dvůr 

totiž takovou činnost Komise nepokládá za její přímé zapojení a autorství.340 Zůstává otázkou, 

zda vytvoření takových pravidel je přičitatelné Radě nebo jiné instituci. Jinak totiž podle autora 

nebude zajištěna dostatečná úroveň efektivní soudní ochrany. Dalším problémem je, že některá 

pravidla a postupy nejsou veřejnosti přístupná a agentury jen zveřejňují existenci těchto 

pravidel.341 Nelze se tedy seznámit s postupem agentury a přizpůsobit tomu své chování. Jak je 

možné vidět, hybridní legislativa je velmi přínosná svou flexibilitou, ale vyvolává řadu otázek, 

které budou muset být brzy adresovány. 

6. Zásady legislativního procesu 

V předchozích kapitolách již byly naznačeny jednotlivé kroky legislativního procesu. Byl 

zmíně relativní monopol Evropské komise na legislativní iniciativu, ze které nicméně existuje 

několik výjimek. Vedle Komise legislativní iniciativa v oblasti justiční spolupráce v trestních 

věcech může vycházet z podnětu 12 členských států podle čl. 76 SFEU. Dále existuje řada 

institucionálních legislativ, které Rada a Parlament spolu nebo samostatně mohou měnit na 

základě návrhu dané instituce. V případě Evropské parlamentu jde o úpravu evropských voleb 

(čl. 223 odst. 1 SFEU), úpravu výkonu funkce členů Parlamentu (čl. 223 odst. 2 SFEU), 

pravidla pro výkon vyšetřovacího práva Parlamentu (čl. 226 pododst. 3 SFEU) a státu a obecné 

podmínky výkonu evropské ombudsperson (čl. 228 odst. 4). Na žádost Soudního dvora může 

Rada stanovit jazyková pravidla podle čl. 64 pododst. 1 Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora 

Evropské Unie. Ve spolupráci s Parlamentem na žádost SDEU Rada zřizuje specializované 

soudy (čl. 257 SFEU), mění Statut Soudního dvora (čl. 281 SFEU) a rozhoduje o jmenování 

zvláštních zpravodajů (čl. 13 pododst. 1 Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské 

Unie). Na základě doporučení Evropské centrální banky mohou podle čl. 129 odst. 3 SFEU 

                                                      

340 C-181/91 a C-248/91 Parlament proti Radě, bod č. 17. 
341 VAUGHAN 2015 str. 75 Konkrétně jde o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (BEREC). 
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měnit některá ustanovení statutu Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních 

bank. Na žádost Evropské investiční banky může Rada měnit statut této banky podle čl. 308 

pododst. 3 SFEU. V ostatních případech je zachován legislativní monopol Komise, která 

nicméně provádí zadání Evropské rady. Podle Ponzana, Hermanina a Corona v roce 2012 pouze 

okolo 5 % legislativních návrhů skutečně mělo svůj prapůvod v generálních ředitelstvích 

Komise, zatímco drtivá většina aktů byla připravena v návaznosti na zadání ze strany Evropské 

rady, potažmo členských států.342 

Lisabonská smlouva zavedla standardní legislativní proceduru podle čl. 289 SFEU, která 

se použije vždy, pokud Smlouvy nestanoví zvláštní legislativní postup. Zvláštní legislativní 

postup se použije jen v případech, kdy tak Smlouvy stanoví a jedná se zpravidla o výjimku 

z rovnosti legislatur. Obvykle tedy Rada nebo Parlament přijímá akt za pouhé konzultace druhé 

instituce. V případě řádné legislativní procedury se výsledek snažení Komise zasílá Parlamentu, 

vládám členskch států a národním parlamentům podle čl. 12 SEU. Národní parlamenty pak mají 

osm týdnů na provedení kontroly subsidiarity. Po uběhnutí této lhůty je návrh projednáván 

parlamentními výbory a následně plénem. V prvním čtení navíc není Smlouvami stanovena 

žádná lhůta k projednání, což v kombinaci s čl. 214 Jednacího řádu Evropského parlamentu 

způsobuje legislativní kontinuitu mezi volebními obdobími. Rada projednává návrh paralelně 

v pracovních skupinách, nicméně rozhoduje až na základě závěrů Parlamentu popř. 

pozměňovacího návrhu Komise v reakci na debatu Parlamentu. Rozhodnutím je buď přijetí 

podoby schválené Parlamentem, přijetí upravené podoby návrhu Komisí se zapracováním 

návrhů Parlamentu nebo vypracování vlastního společného postoje. Parlament má následně 

možnost návrh v znění společného postoje schválit, odmítnout nebo doplnit dalšími 

pozměňovacími návrhy. Pokud Rada část pozměňovacích návrhů odmítne, pak následuje 

                                                      

342 PONZANO, Paolo, Costanza HERMANIN a Daniela CORONA. The Power of Initiative of the European 

Commission: A Progressive Erosion?. Notre Europe, 2012, str. 2. 
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tzv. dohadovací řízení, v němž zástupci Rady a Parlamentu za účasti Komise připraví společné 

znění návrhu. Ve třetím čtení se pak hlasuje o této podobě. 

Oproti národním parlamentům je vidět řada specifik unijního legislativního procesu. V první 

řadě existuje neformální tlak na nalezení kompromisu. Již od prvního čtení existuje neformální 

trialog institucí, který slouží k nalezení společného kompromisu. Druhé čtení je omezeno 

lhůtou tří měsíců na přijetí rozhodnutí, jinak nastane fikce souhlasu. Zároveň i kvorum 

pro přijetí pozměňovacího návrhu nebo odmítnutí aktu, je vyšší než pro přijetí návrhu beze 

změn. Toto vyšší kvorum je ale kompenzováno fikcí nepřijetí, pokud dohadovací výbor 

nenalezne do šesti týdnů kompromis, který do dalších šesti týdnů neschválí obě legislatury. 

Jak je tedy vidět, procesní rámec upřednostňuje přijetí legislativního aktu, což může vést 

k rozporu s principem legislativní zdrženlivosti. V následujících podkapitolách budou 

představeny zásady, v jejichž mantinelech musí být procesní ustanovení vykládána. 

6.1. Zásada transparentnosti 

Zásada transparentnosti legislativního procesu byla již zmíněna ve vztahu konzultací 

zainteresovaných hráčů během přípravy a evaluace legislativy, v této podkapitole se proto 

budeme věnovat jejímu procesnímu rozměru. Unie sama nedisponuje vlastním démem, 

od kterého by odvíjela svoji demokratickou legitimitu, musí proto vytvářet alternativní nástroje, 

jak vést euroobčany k participaci na správě věcí veřejných a legitimizovat tak svou činnost. 

I proto Lisabonská smlouva přinesla řadu práv na přístup k informacím zejména o legislativním 

procesu. Realizace těchto práv pak byla prováděna zejména skrze nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 

k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, které umožňuje vyžádat si od unijních 

institucí téměř všechny dokumenty související s legislativní činností. Otázku transparentnosti 

legislativního procesu je možné považovat za jeden z důležitých principů tvorby práva v již tak 

občanu vzdálené Unii. Vzhledem k tomu, že proces na úrovni Komise byl představen 
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v předchozích kapitolách, zaměříme se zde zejména na Radu EU, kde se stále nejvíce projevuje 

mezivládní prvek, od kterého se odvíjí relikty uzavřeného diplomatického charakteru unijního 

práva.343 

Rada funguje na několika úrovňové struktuře, která se skládá z pracovních skupin, formace 

Rady na úrovni stálých zástupců členských států (dále též COREPER) a politické úrovně, kde 

zasedají příslušní ministři členských států.344 Základní formace Rady předvídané čl. 16 odst. 6 

SEU jsou formace pro obecné záležitosti (GAC) a pro zahraničí věci (FAC). Dalšími formacemi 

jsou formace pro finanční a hospodářské záležitosti (ECOFIN), pro spravedlnost a vnitřní věci 

(JHA), pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), 

pro konkurenceschopnost (COCOM), pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE), 

pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), pro životní prostředí (ENVI) a konečně formace Rady 

pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS).345 Úroveň zástupců členských států 

COREPER zasedá podle důležitosti tématu nebo stádia vyjednávání ve formaci zástupců 

velvyslanců COREPRER I nebo COREPER II, který je tvořen velvyslanci států. Samotné 

hlavní práce probíhají ale na úrovni pracovních skupin, které jsou tvořeny úředníky a experty 

členských států. Jejich výstupy jsou následně formálně schvalovány na úrovni COREPER 

a ministerských formací Rady.346 Na rozdíl od Parlamentu, jehož téměř všechny rozpravy pléna 

a výborů jsou online streamovány na internetu a je prováděn záznam, u Rady tomu je jen 

v případě hlasování o finální podobě dokumentů. Většina takových návrhů (agenda A) je navíc 

                                                      

343 LEA, Stephen a Paul James CARDWEL. Transparency Requirements in the Course of a Legislative Procedure: 

Council v. Access Info Europe. European Public Law. 2015, 21(1), str. 72. ISSN 1354-3725. 
344 Ne vždy se ale jedná o ministra centrální vlády – často jsou přeneseny některé pravomoci na nižší úroveň, proto 

se příslušní ministři nižších jednotek federace účastní zasedání Rady také. 
345 Ve vztahu k českému zastoupení v jednotlivých formacích viz PÍTROVÁ 2014 str. 183-185  
346 FOUILLEUX, Eves, Jacques de MAILLARD a Andy SMITH. Technical or political? The working groups of 

the EU Council of Ministers. Journal of European Public Policy. 2005, 12(4), str. 614. DOI: 

10.1080/13501760500160102. ISSN 1350-1763. Proti tomu stojí argument, že větší zapojení Evropského 

parlamentu vedlo k politizaci rozhodování Rady ve smyslu přenesení větší rozhodovací odpovědnosti z úředníků 

v pracovních skupinách na ministry ve snaze úředníků snížit delegací na vyšší úroveň vlastní odpovědnost. Viz 

HÄGE, Frank M. Politicising Council Decision-making: The Effect of European Parliament Empowerment.West 

European Politics. 2011, 34(1), str. 19. ISSN 1743-9655. 
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schvalována bez rozpravy. Úroveň diplomatického a technokratického rozhodování je tedy 

vysoká a nabízí jen omezený veřejný dohled. 

Získávání informací o postojích členských států je ještě ztíženo faktem, že Rada téměř nehlasuje 

a návrhy se schvalují konsensuálním vzetím na vědomí. Členské státy mohou předsedající zemi 

požádat o hlasování, ale děje se tak velmi vzácně – podle Novakové se hlasuje jen v pětině 

případů.347 Autoři se nicméně různí v názoru, proč k tomu to jevu, který je typický 

pro mezinárodní organizace, dochází. Jedním z možných důvodů je snaha vyhnout se viditelné 

prohře v podobě přehlasování,348 dále umožnění jednodušší implementace nezveřejněním 

vlastní opozice návrhu349 nebo z prostého důvodu kolegiality.350 Kolegialita může hrát velkou 

roli, neboť půlroční předsednictví logicky chce dosáhnout co největšího počtu legislativních 

úspěchů, a každý náznak opozice ohrožuje jeho pozici. Členské státy si uvědomují, že dříve 

nebo později se dostanou do předsednické pozice a mohly by v konfrontační atmosféře čelit 

více těžkostem. Výsledkem tedy může být situace, že je návrh odhlasován přes relativně velkou 

opozici v Radě. Jednání v Radě je doprovázeno i dalšími postupy, které snižují transparentnost 

jednání, jako je přesun vyjednávání do kuloárů, jednání na bilaterální úrovni mimo záznam 

nebo nátlak na jednotnost členů Rady ze strany předsedající země při jednání s delegací 

Parlamentu.351 Nelze se proto divit, že uzavřenost Rady z tohoto důvodu čelí řadě kritiky. 

Poprvé Rada čelila sporu o poskytnutí informací o své činnosti již v roce 1994, kdy se reportér 

Guardianu pokoušel dostat k podkladům k jednání a k záznamům hlasování Rady. Tribunál dal 

                                                      

347 NOVAK, Stéphanie. The Silence of Ministers: Consensus and Blame Avoidance in the Council of the European 

Union. Journal of Common Market Studies. 2013, 51(6), str. 1092. DOI: 10.1111/jcms.12063. ISSN 00219886. 
348 NOVAK, Stephanie. Is there a tension between transparency and efficiency in decisions? EU Working Papers. 

2011, (33), str. 4. ISSN 1830-7728. 
349 HAYES-RENSHAW, Fiona, Wim VAN AKEN a Helen WALLACE. When and Why the EU Council of 

Ministers Votes Explicitly. Journal of Common Market Studies. 2006, 44(1), str. 163. ISSN 1468-5965. 
350 LEWIS, Jeffrey. Informal integration and the supranational construction of the Council. Journal of European 

Public Policy. 2003, 10(6), str. 1008. DOI: 10.1080/1350176032000148405. ISSN 1350-1763.  
351 K těmto jevům více NOVAK 2011 str. 5. 
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reportérovi za pravdu, neboť Rada při posuzování žádosti nedostatečně provedla balanční test 

mezi důvody nezveřejnění a principu transparentnosti.352 Balanční test byl postupně judikaturou 

rozšířen o povinnost každý případ, kdy je rozhodnuto nezpřístupnit dokument, řádně 

zdůvodnit353 a oprávnění odmítnout musí být interpretováno restriktivně.354 Základním 

argumentem, který Rada používá při hájení své pozice, je ochrana zástupců států před vnějším 

tlakem. Pokud stanovisko členského státu je zveřejněno předem, snižuje se manévrovací 

prostor, který velvyslanec nebo ministr má pro ústupky v průběhu jednání. Zároveň se může 

dostat pod tlak vládní stanovisko změnit. Následkem by mohlo být zablokování akceschopnosti 

Rady najít kompromis.355 Podle Soudu, ale Rada vždy musí posoudit váhu veřejného zájmu 

„…vzhledem k výhodám vyplývajícím… [z]… lepšího zapojení občanů do rozhodovacího 

procesu, jakož i vyšší legitimity, účinnosti a odpovědnosti správních orgánů ve vztahu 

k občanům v demokratickém systému.“356 

Systém mezivládního charakteru Rady dostal zásadní podnět k přeměně rozhodnutím ve věci 

Access Info Europe. Španělský spolek požádal o pozměňovací návrhy k novele nařízení 

o přístupu k dokumentům, které mu byly vzápětí poskytnuty bez uvedení identifikace 

předkladatele. Rada použila svůj klasický argument potřebnosti zachovat delegacím členských 

států v počátcích vyjednávání volný manévrovací prostor a potřebnost jednání bez ovlivňování 

ze strany nátlakových skupin. Takové riziko ovšem nesmí být podle Soudu hypotetické, nýbrž 

musí být důvodně předpokládatelné, což musí také Rada prokázat.357 Podle Tribunálu 

a následně Soudního dvora ale Rada toto důkazní břemeno neunesla.358 Velmi zajímavá je 

v tomto ohledu analýza generálního advokáta Pedra C. Villalóna:  „Z výše uvedeného není 

                                                      

352 T-194/94 Carvel. 
353 C-506/08 My Travel, bod č. 75. 
354 C-39/05 P a C-52/05 P Turco, bod č. 36. 
355 C-280/11 Access Info Europe, bod č. 7. 
356 C-39/05 P a C-52/05 P Turco, bod č. 45. 
357 C-39/05 P a C-52/05 P Turco, bod č. 43. 
358 C-280/11 Access Info Europe, bod č. 38. 
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obtížné vyvodit, že navzdory rozdílům… mezi zákonodárci členských států a unijním 

„zákonodárcem“, „legislativní postup“, kterým je Rada… vázána při přijímání… je svým 

pojetím velmi blízký vnitrostátnímu „legislativnímu postupu“, to znamená z hlediska jeho 

smyslu, a tudíž zásad, z nichž musí vycházet. V konečném důsledku je oběma společná potřeba 

splnit nepominutelné požadavky demokratické legitimity.“359 

Z výše uvedeného je možné dovozovat, že přes přetrvávající mezivládní charakter Rady EU je 

nutné na legislativní proces pohlížet v jeho komplexní podobě, tedy tak že na něj budou 

aplikovány stejné standardy veřejné odpovědnosti a transparentnosti jako na národní úrovni. 

Generální advokát jde dokonce ještě dále než Soud, protože výjimka z povinnosti zveřejňovat 

dokumenty pro vnitřní použití, které nařízení dovoluje, se podle něj nevztahuje vůbec 

na dokumenty spojené s tvorbou legislativy.360 Tyto standardy jsou důležité ve směru 

srovnávání nároků na odpovědnost a transparentnost legislativní tvorby Unie s tou národní, 

nicméně transparentnost sama není samospásný koncept, protože presumuje seznámení 

veřejnosti se všemi dostupnými informacemi, který je ale nereálný.361 Přesto tento princip 

pomáhá větší otevřenosti unijních procesů, byť za ztráty výhod technokratických 

rozhodovacích procesů. Slovy P. C. Villalóna: „Ačkoliv i při výkonu legislativních funkcí může 

transparentnost představovat nevýhodu, je třeba uvést, že nikdy nebylo tvrzeno, že demokracie 

normotvorbu usnadňuje.“362 

6.2. Zásada demokratičnosti 

Přenesení pravomocí rozhodovat o každodenních záležitostech na nadnárodní úroveň s sebou 

přináší řadu výzev pro tzv. westfálský model státu. Atributy tradičního suverénního státu 

                                                      

359 Stanovisko generálního advokáta P. C. Villalóna k případu C-280/11 Access Info Europe, bod č. 42. 
360 Stanovisko generálního advokáta P. C. Villalóna k případu C-280/11 Access Info Europe, bod č. 51: „ Lze 

dokonce tvrdit, že v kontextu legislativního postupu neexistují „vnitřní stanoviska“; natolik je způsobu práce 

zákonodárce vlastní veřejnost.“ 
361 K tomuto více ETZIONI, Amitai. Is Transparency the Best Disinfectant? Journal of Political Philosophy. 

2010, 18(4), 389–404. ISSN 1467-9760. 
362 Stanovisko generálního advokáta P. C. Villalóna k případu C-280/11 Access Info Europe, bod č. 67. 
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a kritéria jeho hodnocení jsou přenášena i na evropskou úroveň, což dokazuje i nedostatek 

terminologie – „Rechtstaat“ nebo „état de droit“ ukazují na jednotu konceptu normotvůrce 

a státu v případě právního státu. Soudní dvůr se těmto pojmům v případě Les Verts363 důsledně 

vyhnul termíny „communauté de droit“ a  „Rechtsgemeinschaft.“ Vyvstává ale otázka, zda tedy 

všechny kvality unijního legislativního procesu nepoměřujeme podvědomě kritérii klasického 

státoprávního uspořádání.364 Zejména je to patrné u požadavku demokratičnosti unijního 

rozhodovacího procesu. Unie nicméně nemá vlastní démos, od kterého by přímo odvíjela svou 

demokratickou legitimitu. Na druhou stranu je otázkou, zda vůbec něco takového je potřebné – 

zvláště pokud bychom chápali Unii jako agenta členských států pro realizaci jejích agendy. 

Unie má k dispozici celou řadu jiných zdrojů vlastní legitimizace365 a klasické pojetí volební 

demokracie proto může být jen přežitkem státního chápání zákonodárce. Podle čl. 2 SEU je 

nicméně EU založena na hodnotě demokracie a stejně tak lze dovodit, že demokratičnost je 

hodnota společná ústavním tradicím všech členských států.366 I z toho důvodu Unie postupně 

zavedla řadu mechanismů pro zvýšení demokratičnosti svého fungování. 

Bílá kniha pro evropskou správu přinesla závazek většího zapojení občanského sektoru 

do evropské politiky a vytvoření dialogu s neziskovým sektorem, který má vyvažovat zájmy 

podnikatelských reprezentací. Příslibem je samozřejmě zapojení jejich expertízy a zároveň 

legitimizace z toho vzniklých konzultovaných politik. Řada autorů ale zpochybňuje funkčnost 

tohoto systému, protože zatímco občanský aktivismus na lokální, regionální a případně 

na národní úrovni může být budován na demokratickém základě, na unijní úrovni je nutná 

                                                      

363 C-294/83 Les Verts, bod č. 23. 
364 MORAVCSIK, Andrew. In Defence of the ‘Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European 

Union. Journal of Common Market Studies. 2002, 40(4), str. 605. ISSN 1468-5965. 
365 Legitimizace funkční, procesní, adjudikační, legitimita odvozená od výsledku. K tomu více MENÉNDEZ, 

Agustin José. The European Democratic Challenge: The Forging of a Supranational Volonté Générale. European 

Law Journal. 2009, 15(3), 277-308. ISSN 1468-0386. 
366 Především z důvodu, že porušení demokratických hodnot je Unií sankciováno podle mechanismu obsaženého 

v čl. 7 SEU. 
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vysoká míra profesionalismu.367 Vedle zvýšení množství konzultací a více transparentního 

fungování legislativního procesu Lisabonská smlouva zavedla občanskou iniciativu. Skrze 

tu může jeden milion občanů vyzvat Komisi ke změně legislativy, což je projev přímé 

demokracie. Vzhledem k podmínce zastoupení podstatné části národností petentů vzniká opět 

problém s vysokou mírou přeshraniční koordinace, kterou lze zajistit zpravidla jen 

profesionálním aktivismem. 

V případě Rady došlo k demokratizaci ve formě postupného opouštění principu jednomyslnosti 

a vytvoření modelu dvojí většiny, kdy vedle kvalifikované většiny států musí pro návrh být 

i kvalifikovaná většina států reprezentující většinu unijní populace. Lenka Pítrová si v tomto 

případě všímá dopadů, které toto dvojí kvorum může mít na rozhodování zejména v monetární 

oblasti, protože vyjádření dvojí většiny v Radě odpovídá modelu hlasovací většiny zemí 

eurozóny.368 Vlajkovou lodí demokratizace legislativního procesu Evropské unie nicméně 

zůstává politika posilování Evropského parlamentu. Tento původně konzultační orgán Rady 

je nyní podle čl. 14 odst. 2 přímo voleným zástupcem občanů Evropské unie. Vadou na kráse 

je princip degresivního zastoupení, který na jednu stranu brání marginalizaci malých členských 

států, ale zároveň není nejlepším příkladem rovnosti euroobčanů ve volbách. Tohoto si všímá 

i německý spolkový ústavní soud (dále též BVerfGE) ve svém lisabonském nálezu. Zde soud 

poukazuje na absenci unijního lidu, neboť volby do Evropského parlamentu jsou volbami lidu 

členských států, čímž je možné se podržet nerovnosti voličů za účelem podpoření formální 

rovnosti členských států, která vyplývá z principů mezinárodního práva.369 Na základě toho 

BVerfGE dovozuje, že Unie je společenstvím suverénních států nikoli občanů a  Lisabonskou 

                                                      

367 Jedná se o odlišnou formu lobbingu, která si ale stále vyžaduje existenci pracovního zázemí blízko institucí, 

výzkumné zázemí a management. Ve výsledku to je tedy full-time profesionální aktivismus, který potřebuje 

rámcově stabilní financování. Profesionalizace má riziko v přetržení legitimizačního řetězce. Dále k tomuto 

KOHLER-KOCH, Beate a Barbara FINKE. The Institutional Shaping of EU–Society Relations: A Contribution 

to Democracy via Participation? Journal of Civil Society. 2007, 3(3), str. 207. ISSN 1744-8697. 
368 PÍTROVÁ 2014 str. 193. 
369 2 BvE 2/08, bod č. 284. 
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smlouvou tedy nedochází ke vzniku nové nadstátní úrovně demokracie.370 Paradoxem je, 

že hlasovací procedura Rady nyní více reflektuje počet reprezentovaných občanů, nežli je tomu 

v Parlamentu. 

Stát 
Počet europoslanců při 

degresivní proporcionalitě 

Počet europoslanců 

podle počtu obyvatel 
Rozdíl 

Belgie 21 17 -4 

Bulharsko 17 11 -6 

Česká republika 21 16 -5 

Dánsko 13 8 -5 

Estonsko 6 2 - 4 

Finsko 13 8 - 5 

Francie 74 98 + 24 

Chorvatsko 11 6 - 5 

Irsko 11 7 - 4 

Itálie 73 90 + 17 

Kypr 6 1 - 5 

Litva 11 4 - 7 

Lotyšsko 8 3 - 5 

Lucembursko 6 1 - 5 

Maďarsko 21 15 - 6 

Malta 6 1 - 5 

Německo 96 120 + 24 

Nizozemsko 26 25 - 1 

Polsko 50 56 + 6 

Portugalsko 21 15 - 6 

Rakousko 18 13 - 5 

Rumunsko 32 29 - 3 

Řecko 21 16 - 5 

Slovensko 13 8 - 5 

Slovinsko 8 3 - 5 

Spojené 

království 
73 96 + 23 

Španělsko 54 69 + 15 

Švédsko 20 14 - 6 

Tabulka č. 2 – rozdělení počtu europoslanců podle států 

Rostoucí role Evropského parlamentu v legislativním procesu a pozice šampiona Soudního 

dvora v oblasti garance demokratického principu má dopady i na meziinstitucionální 

rovnováhu. Soud již v minulosti vymezil, že dodržení povinnosti Rady byť nezávazně 

konzultovat Parlament, pokud to Smlouvy stanoví, je nezbytná podmínka pro platnost 

                                                      

370 2 BvE 2/08, bod č. 287 a 295. 
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legislativního aktu.371 Rada má navíc dodatečnou povinnost postoupit návrh Parlamentu 

k druhé konzultaci, pokud během jeho projednávání bylo dohodnuto jeho zásadní 

pozměnění.372 Demokratická kontrola nad samostatnou činností Rady nemůže být podle Soudu 

upozaděna z důvodu, že Parlament nemá jak ovlivnit obsah legislativního aktu. Parlament 

nadále vykonává kontrolu nad volbou vhodného právního základu, přičemž tato funkce je 

ohrožena, pokud jej Rada opomene informovat o svých krocích.373 Soudní dvůr nicméně 

přistupuje k posuzování těchto skutečností s odlišením věcných a procesních následků. Dlouho 

se mělo za to, že dobrovolné konzultace Parlamentu Radou nemohou zhojit volbu nesprávného 

právního základu a související absenci formální konzultace.374 Soud nicméně takové situace 

posuzuje podle jejich obsahu. Pokud tedy Rada mylně zvolí právní základ, který ale Parlamentu 

umožňuje konzultaci v rozsahu, který by měl podle správného právního základu, nezakládá to 

neplatnost aktu.375 Z rozhodnutí tedy vyplývá i možnost, že Rada konzultuje Parlament 

dobrovolně, což může mít za následek zhojení vadného právního základu. Soud zde odlišil 

předchozí judikaturu v rozsahu její aplikace pouze na procesní otázku přípustnosti žaloby 

na neplatnost.376 Přes zjevné naklonění Soudního dvora Parlamentu a odstraňování 

demokratického deficitu jeho větší zapojením nelze tímto argumentem modifikovat textaci 

primárního práva, přestože se tak Parlament někdy snažil argumentovat.377 

Z výše uvedeného je zjevná existence povinnosti legitimizace legislativních aktů. Děje se tak 

dodržením procesních pravidel, která legislativním aktům propůjčují demokratickou limitu 

skrze legitimizační řetězec kontroly národních parlamentů nad činností jejich vlád v Radě,378 

                                                      

371 138/79 SA Roquette Fréres, bod č. 33. 
372 C-65/90 Parlament proti Radě. 
373 C-658/11 Parlament proti Radě, bod č. 86. 
374 C-316/91 Parlament proti Radě, bod č. 16. 
375 C-363/14 Parlament proti Radě. bod č. 96. 
376 C-363/14 Parlament proti Radě, bod č. 94. 
377 C-130/10 Parlament proti Radě srovnej body č. 34 a 82. 
378 K tomu zejména GRINC, Jan. Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie. Praha: Leges, 

2015. Teoretik. Str. 146 a násl. ISBN 978-80-7502-091-8. 
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nebo skrze přímo volený Evropský parlament, který však není parlamentem unijního lidu, nýbrž 

parlamentem společenství lidu jednotlivých států. Toto společenství je ale nedostatečně 

integrované pro výkon standardních úkolů jako je artikulace společného stanoviska evropské 

veřejnosti379 nebo kolektivní kontroly unijních institucí.380 V případě sekundárních 

legislativních aktů je takováto legitimita ale dostačující, 381 protože jsou přijímány v souladu 

se Smlouvami předepsaným procesem, který byl ve všech členských státech odsouhlasen 

nějakou formou veřejného souhlasu. Je nicméně otázkou, zda předpojatost vnímat Unii 

prizmatem uspořádání národních států je ve světě více úrovňového systému rozhodování 

udržitelná. 

6.3. Zásada spolupráce unijních institucí a jejich vzájemné vyvažování 

Zásada vzájemné spolupráce unijních institucí a zároveň jejich vzájemné vyvažování 

v systému, který postrádá jasnou hranici dělby moci, jsou vzájemně divergentní principy 

unijního práva. Posilování demokratického prvku v podobě Parlamentu a jeho větší zapojení 

způsobuje těžkosti nejen Radě, jejíž pozice se oslabuje, ale i Komisi, která najednou musí 

kalkulovat s legislativním vetem dvou legislatur namísto jedné. V oblasti vnějších vztahů došlo 

ke zřízení postu vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který 

z titulu funkce je místopředsedou Komise, přestože velká část jeho agendy se odehrává v Radě. 

Všechny tři instituce navíc často využívají Soudního dvora, aby rozhodoval o právním rámci 

a navazující alokaci moci mezi institucemi. Na druhé straně stojí potřeba efektivní spolupráce 

postavená na funkční legitimizaci existence Evropské unie skrze řešení evropských problémů. 

Vedle institucionální reformy, kterou přinesla Lisabonská smlouva, vztahy mezi unijními 

institucemi byly ovlivněny reálným umístěním mocenských bodů. Institucionalizace Evropské 

rady a její role při řešení stabilizace eurozóny, řecké fiskální krize nebo migračního náporu 

                                                      

379 MORAVCSIK 2002 str. 616. 
380 MENÉDEZ 2009 str. 300-301. 
381 MENÉDEZ 2009 str. 285. 
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na evropský prostor odhalily křehkost unijního politického systému.382 Evropská rada 

si ve všech případech přisvojila legislativní iniciativu, kdy došlo na vrcholné úrovni k jednání 

nad konkrétními návrhy řešení bez ohledu na stanoviska unijního trojúhelníku.383 Ale i v tomto 

modu podle Puettera došlo k projednávání předem dohodnutých návrhů.384 To vede Lenku 

Pítrovou k závěru, že hnacím motorem změny silové mapy institucí reálně není lisabonská 

reforma, ale socio-ekonomický vývoj a geopolitické souvislosti evropského prostoru.385 

Soudní dvůr vydefinoval interinstitucionální rovnováhu jako stav, kdy „každý z orgánů 

vykonává své pravomoci s ohledem na pravomoci orgánů ostatních,“386 a porušení tohoto 

pravidla má za následek sankci.387 Soud se v té věci vyjádřil k pravidlu hierarchického 

uspořádání norem unijního práva, kdy níže postavený pramen nebo praxe388 nemohou 

odporovat pravidlu stanovenému primárním právem.389 Určitou mezerou v doktríně nicméně 

zůstávají meziinstitucionální dohody přijaté podle čl. 295 SFEU. Ty bez ohledu na svou 

závaznost mohou způsobovat nerovnost mezi jednotlivými institucemi.390 Zejména Rada tyto 

dohody považuje za ohrožení svého postavení, protože Parlament se souhlasem Komise ještě 

více posiluje své postavení oproti stavu předpokládaného Smlouvami. Ve vztahu k dohodě mezi 

Parlamentem a Radou, kterou upravili vzájemnou spolupráci v roce 2010, Rada vydala 

prohlášení: „…Smlouvy taxativně vymezují působnost jednotlivých orgánů (čl. 13 odst. 2 SEU). 

Tuto působnost nemohou jednotlivé orgány samy měnit či doplňovat, a to ani jednostranně, 

                                                      

382 DAWSON, Mark a Floris DE WITTE. Constitutional Balance in the EU after the Euro-Crisis. Modern Law 

Review. 2013, 76(5), str. 818. ISSN 1468-2230. 
383 Ibid. str. 831. 
384 PUETTER, Uwe. Europe's deliberative intergovernmentalism: the role of the Council and European Council in 

EU economic governance. Journal of European Public Policy. 2012, 19(2), str. 171. DOI: 

10.1080/13501763.2011.609743. ISSN 1350-1763. 
385 PÍTROVÁ 2014 str. 220. 
386 C-133/06 Parlament proti Radě, bod č. 57. 
387 C-70/88 Parlament proti Radě (Černobyl), bod č. 22. 
388 C-426/93 Německo proti Radě, bod č. 21. 
389 C-133/06 Parlament proti Radě, bod č. 58. 
390 Stanovisko generálního advokáta Manciniho k případu C-204/86 Řecko proti Radě, bod č. 9: „Zůstává 

nicméně nezpochybnitelné, že společné prohlášení nebo podobný úkon může dát vzniknout “droit de 

complement”, které se ale nesmí odchýlit od primárního práva pod sankcí neplatnosti.“ 
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ani prostřednictvím vzájemné dohody. Rada konstatuje, že řada ustanovení rámcové dohody 

směřuje k narušení institucionální rovnováhy, jak vyplývá z platných Smluv, k situaci, kdy 

Parlamentu budou přiznány pravomoci, které nejsou ve Smlouvách stanoveny, a k omezení 

samostatnosti Komise a jejího předsedy…“391  

Tento postoj Rady lze chápat, protože přes to, že Komise i Parlament svorně tvrdí, že jde 

o pouhé obalování kostí Smluv svaly vzájemné spolupráce, může mezi institucemi docházet 

minimálně k informační asymetrii.392 A tato asymetrie alespoň v teorii existuje navíc mezi 

orgánem zastupujícím zájmy členských států, Radou, na jedné straně a dvěma orgány hájící 

zájmy evropské integrace. Problému ani nepřispívá, že řada interinstitucionálních dohod nebyla 

ani publikována393 a přestože řada těchto dohod explicitně uvádí, že nejsou právně závazné, 

neznamená to, že nemohou mít právní nebo politické následky.394 V minulosti Parlament 

a Komise přijali řadu dohod, které neformálně narovnávaly pozici Parlament na úroveň 

Rady.395 Zmíněná Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí396 z roku 2010 ovšem přinesla Parlamentu řadu velmi silných pravomocí. Dohoda 

potvrzuje starší dohodu o individuální odpovědnosti komisařů za svěřené rezorty, na což 

navazuje oprávnění Parlamentu vyjádřit nedůvěru i jednotlivým členům Komise. Ty 

v návaznosti na toto vyjádření předseda Komise odvolá nebo své jednání Parlamentu musí 

zdůvodnit.397 Ustanovení jde zjevně proti čl. 234 SFEU, který umožňuje Parlamentu vyjádřit 

nedůvěru Komisi jen jako celku. Dohoda z roku 2010 zajišťuje Parlamentu minimálně stejný 

                                                      

391 Prohlášení Rady 2010/C 287/01 ze dne 23. října 2010. 
392 Pokusem o změnu primárního práva byla usnesení Evropského parlamentu B3-1320, 1323, 1325 a 1326/92z 

z 14. října 1992, která zahrnovala výzvu k uzavření dohody, která by zakazovala Radě projednávat Parlamentem  

odmítnuté návrhy. Viz OJ C 299/8 1992. 
393 EISELT, Isabella a Peter SLOMINSKI. Sub-Constitutional Engineering: Negotiation, Content, and Legal Value 

of Interinstitutional Agreements in the EU. European Law Journal. 2006, 12(2), str. 212 DOI: 10.1111/j.1468-

0386.2006.00316.x. ISSN 1351-5993. 
394 Pro závaznost mezi stranami dohody viz C-25/94, bod č. 49. Obecně k právním následkům viz podkapitola 5.3.  
395 BELLING, Vojtěch. Interinstitucionální dohody jako prostředek změny primárního práva EU? Právní 

rozhledy. 2010(10), 359-360. ISSN 1210-6410. 
396 L 304/47 Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32010Q1120(01). 
397 Toto pravidlo bylo ustaveno již ve starších dohodách. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32010Q1120(01)
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nebo lepší standart přístupu k informacím a sdílení materiálů jaké má Rada. Zároveň má 

Parlament přístup ke všem pokynům a směrnicím, které Komise dostává od Rady EU v oblasti 

mezinárodních smluv, a začlenění parlamentních pozorovatelů do vyjednávacích delegací. 

Dohoda dále zakládá povinnost podrobného sdělení důvodů, pokud Komise na návrh 

Parlamentu do roka nepředloží legislativní návrh. Podle Lenky Pítrové se toto ustanovení 

zakládá legislativní iniciativu Parlamentu398 a je zjeveně disproporční k postavení Rady.399 

V případě zvláštního legislativního procesu, kdy je Parlament pouze konzultován, se Komise 

zavázala stáhnout návrh s negativním stanoviskem Parlamentu nebo před Parlamentem obhájit 

pokračování legislativního procesu.400 Toto ustanovení tedy dává Parlamentu de facto veto 

pravomoc u postupů, kde podle Smluv takto silné postavení mít nemá. Jeho postavení je sice 

odvozeno od benevolence Komise, ale v kombinaci s individuální odpovědností jednotlivých 

komisařů a možností požadovat jejich rezignaci se postavení Parlamentu velmi posílilo. Tyto 

dohody navíc mohou vést k adopci do primárního práva při další revizi Smluv, jak se tomu 

i několikrát stalo.401 

Druhým polisabonským fenoménem je neformálnost jednání a hledání shody mezi institucemi. 

Zejména se to projevuje v uzavírání dohod o přijetí legislativního aktu již v prvním čtení. 

V prvním čtení je pro předsednictva institucí jednodušší vyjednávat, protože jim hrozí menší 

                                                      

398 PÍTROVÁ 2014 str. 215. 
399 Srovnej čl. 241 SFEU: „Rada rozhodující prostou většinou může požádat Komisi, aby provedla průzkumy, které 

Rada pokládá za potřebné k dosažení společných cílů, a aby jí předložila veškeré vhodné návrhy. Pokud Komise 

žádný návrh nepředloží, sdělí Radě důvody“ a odst. 6 třetí pododstavec Rámcové dohody: „ Komise se zavazuje, 

že sdělí, jaký bude konkrétní další postup, pokud jde o žádost o předložení návrhu podle článku 225 Smlouvy 

o fungování EU (zpráva z legislativního podnětu), do tří měsíců po přijetí příslušného usnesení na plenárním 

zasedání. Nejpozději do jednoho roku Komise předloží legislativní návrh nebo tento návrh začlení do svého 

pracovního programu na následující rok. Pokud Komise návrh nepředloží, sdělí Parlamentu podrobně své 

důvody.“ 
400 Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí z 18. května 2005 

P6_TA(2005)0194 Úřední věstník 2006 C 117E Bod 33 podbod iii): „zavazuje se k případnému stažení 

legislativního návrhu, který byl Parlamentem zamítnut.“ 
401 Tato skutečnost ukazuje na neoinstitucionální teorii reformy Smluv, kdy instituce, ač na vyjednáváních 

o institucionální reformě nezastoupené, měly silné postavení ovlivňovat budoucí uspořádání. Viz KIETZ, Daniela 

a Andreas MAURER. The European Parliament in Treaty Reform: Predefining IGCs through Interinstitutional 

Agreements. European Law Journal. 2007, 13(1), str. 24. ISSN 1468-0386. 
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riziko blokační menšiny opozice. Druhým důvodem je, že první čtení nemá Smlouvami 

stanoveno maximální délku, takže pro všechny zúčastněné je jednoduší případně návrh 

pozdržet v pracovních komisích a po nalezení shody jej formálně schválit. V kombinaci 

s legislativní kontinuitou mezi volebními obdobími Parlamentu má navíc za následek 

strategické vyčkávání na vhodnější politické klima pro pokračování legislativního procesu. 

Třetí výhodou schválení návrhu v prvním čtení na základě trialogu je pravomoc Komise změnit 

předložený návrh dokud se k němu nevyjádří Rada. Toto oprávnění umožňuje celému 

trojúhelníku se vyhnout procedurálně náročnějším mechanismům pozměňovacích návrhů 

a Komise jej může v návaznosti na vyjednávání použít i ke komplexnímu pozměnění návrhu.402 

Samozřejmě tyto trialogy vzbuzují řadu otázek – neformálnost znamená riziko chybící 

transparentnosti i odpovědnosti. Musí být také zaručeno, že vyjednávací týmy budou 

reprezentovat široké zájmy všech stran a zároveň budou mít dostatečný mandát. Na straně 

Parlamentu mají ústřední postavení při vyjednávání předsednictva příslušných parlamentních 

výborů – parlamentní týmy jsou sestavovány na základě politické parity, aby byly zastoupeny 

všechny názory.403 Na straně Rady pak vede jednání zejména předsednická země ve spolupráci 

s předchozí a budoucím předsednictvem. 

  

                                                      

402 C-445/00 Rakousko proti Radě, bod č. 44-46. 
403 Viz Příloha XX „Kodex pro vedení jednání v rámci řádného legislativního postupu“ k Jednacímu řádu 

Evropského Parlamentu bod 3. 
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Šesté funkční období Parlamentu: 1. května 2004 – 13. července 2009 

 1. čtení v začátku 2. čtení 2. čtení 3. čtení Celkem 

Počet 

spolurozhodování 
321 45 58 23 447 

Procentuální 

vyjádření 
72% 10% 13% 5% 100% 

Délka procesu 

v měsících 
17 27 34 45  

 

Sedmé funkční období Parlamentu: 14. července 2009 – 30. června 2014 

 1. čtení v začátku 2. čtení 2. čtení 3. čtení Celkem 

Počet 

spolurozhodování 
422 40 25 8 495 

Procentuální 

vyjádření 
85% 8% 5% 2% 100% 

Délka procesu 

v měsících 
17 32 33 30  

 

Osmé funkční období Parlamentu: 1. července 2014 – 13. duben 2016 

 1. čtení v začátku 2. čtení 2. čtení 3. čtení Celkem 

Počet 

spolurozhodování 
78 14 4 - 96 

Procentuální 

vyjádření 
81% 15% 4% - 100% 

Délka procesu 

v měsících 
16 27 40 -  

Tabulka č. 3 – Způsob schvalování aktů při spolurozhodování404 

Jak je z výše uvedeného patrné, evropské instituce na jedné straně se snaží vzájemně vyvažovat 

svůj vliv, který zejména Evropský parlament s argumentem odbourávání demokratického 

deficitu posiluje. Na druhé straně unijní instituce jsou povinny vzájemně spolupracovat 

při plnění svěřených úkolů.405 Obě tendence mají ale za následek nepřehlednou situaci, která 

vyvolává představu o Evropské unii jako tělesu plném zákulisních jednání a neformálních 

schůzek. Boj za větší transparentnost ale vede k další formalizaci, která není sto dostatečně 

pružně reagovat na nové problémy. Příkladem je větší zapojení Parlamentu do procesu 

tzv. komitologie a souběžné hledání nových neformálních cest regulace, které komitologii 

pomalu nahrazují (koregulace, standardy, návody). Na druhé straně stojí členské státy, které 

odhalují reálnou pozici těžiště moci, které nadále mají státy díky kontrole fiskálních 

                                                      

404 Převzato z BRAY, Robert. Better Legislation and the Ordinary Legislative Procedure, with Particular Regard 

to First-Reading Agreements. Theory and Practice of Legislation. 2014, 2(3), 283-291. ISSN 2050-8859. a 

autorem doplněno o statistiky Evropského parlamentu dostupné zde: 

http://www.europarl.europa.eu/code/about/statistics_en.htm. 
405 Společné prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování 2007/C 145/02. 

http://www.europarl.europa.eu/code/about/statistics_en.htm
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a bezpečnostních politik. Paradoxně možným poraženým může být strážce smluv, Komise, 

která jednak díky lisabonské reformě získala nového kolegislátora, který může její návrhy 

častěji zablokovat, ale zároveň byla v krizových situacích obejita členskými státy. S výhradou 

uzavírání interinstitucionálních dohod je vztah mezi institucemi ne nepodobný vztahu 

členských států a Unie s ohledem na jejich povinnost loajální spolupráce.406 Základem 

funkčního mechanismu je nadále dialog mezi institucemi a hledání společné pozice. 

6.4. Zásada loajality 

Posledním krokem pro připravený, schválený a publikovaný legislativní akt je nejdříve jeho 

transpozice a následně implementace do národního právního řádu členských států. Ve svojí 

podstatě jde o překlad normy z unijního právního řádu a její akulturace v řádu národním. 

Členský stát je sice relativně svobodný v rozhodování o formě implementace,407 ale výsledek 

musí vždy zaručovat efektivní aplikaci evropského práva a srovnatelné postavení s obdobnou 

národní úpravou.408 Vedle pozitivní povinnosti členských států spolupracovat s ostatními státy 

a institucemi na převedení normativního textu do praxe409 existuje negativní povinnost 

členského státu zdržet se jednání proti duchu opatření410 a odstranit všechny rozpory s unijním 

právem ze svého právního řádu.411 Na unijní úrovni se ustálil standard dvouleté implementační 

lhůty směrnic,412 kdy touto lhůtou je nicméně nutné podle SDEU chápat, jako čas, který je 

členskému státu dán na dosažení požadovaného výsledku: „státy… mají podle směrnice 

povinnost dosáhnout výsledku, která musí být splněna na konci lhůty stanovené samotnou 

                                                      

406 C-65/93 Parlament proti Radě, bod č. 23. 
407 29/84 Komise proti Německu, bod č. 16: „Způsob, jakým budou práva zajištěna národním právem, je ponechán 

k úvaze členského státu. Právo Společenství v žádném případě nevyžaduje, aby kvůli transpozici byly přijaty nové 

předpisy.“ 
408 33/76 Rewe, bod č. 5: „V následku čehož, při neexistenci právní úpravy Společenství v dané oblasti přísluší 

vnitrostátnímu právnímu řádu každého členského státu, aby určil příslušné soudy a upravil procesní podmínky 

soudních řízení určených k zajištění ochrany práv, které občané mají díky přímému efektu komunitárního práva. 

Tato úprava musí být chápána tak, že podmínky nesmí být přísnější než ty, které se vztahují na obdobné případy 

vyplývající z národního práva.“ 
409 C-251/89 Athanasopoulos a ostatní, bod č. 57. 
410 C-129/96 Inter-Environnement Wallonie, bod č. 45. 
411 6/60 Humblet, bod č. 6. 
412 IIA 2003, bod 33. 
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směrnicí.“413 Problémem, ale může být, že změna správní praxe nebo zavedení regulace 

(transpozice) je často chápána na národní úrovni i jako dosažení výsledku (implementace). 

Problémy spojené s malým množstvím času pro národní legislativní proces jsou ale z pohledu 

unijního práva nedůležité, neboť členské státy skrze svou hybridní povahu členství v Radě se 

mohou s předstihem připravit na provedení legislativních aktů EU.414  

Při implementaci nařízení nebo směrnice by se členský stát měl držet stejných principů, které 

Unie používá při tvorbě těchto předpisů. Pokud principy tvoří korektory výkladu původního 

předpisu, měla by i národní legislativa reflektovat výchozí zásady. Jinak se může jednoduše 

stát, že národní promítnutí nebude směřovat ke stejným cílům nebo bude používat příliš 

zatěžující nástroje k jejich dosažení. Zároveň toto přejímání zásad je projev víceúrovňového 

konstitucionalismu tvořeného sdílenými unijními a národními tradicemi umožňující 

prostupnost zásad mezi systémy. 

Významnou otázkou debaty o implementačním procesu je doslovné přejímání unijního znění 

aktů do národního právního řádu. V mnoha ohledech je otročí transpozice pro členský stát 

jednodušší, protože celá předparlamentní část legislativního procesu se smrskává na pouze 

formální předávání textu. Odpadá zároveň nutnost se potýkat s problémy spojenými 

s interpretací vágních ustanovení, která byla obětí kompromisů Parlamentů a Rady. Prosté 

překopírování textu tento problém přesouvá o úroveň dál – na adresáty normy a soudy, které je 

budou muset interpretovat. Problémem je, že směrnice často předpokládají volnost úvahy 

na straně členských států. Může tak dojít k situaci, že pouhé překopírování textu směrnice 

do zákona ztíží její implementaci, protože její obsah budou muset vytvářet až národní soudy, 

jak si v úvodu stěžoval lord Denings. Paradoxně může dojít k snížení ochrany jednotlivce, který 

se nebude mít z důvodu nedostatečné specifikace svých práv ochranu ani v národní transpoziční 

                                                      

413 8/81 Becker, bod č. 18. 
414 C-301/81 Komise proti Belgii, bod č. 11. 
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legislativě a ani skrze přímý efekt směrnice.415 Unie se také vystaví riziku rozbíhající 

interpretace 28 soudních systémů, které mohou ustanovení dotvářet protichůdným způsobem, 

který bude až se zpožděním korigován soudním dvorem. Souvisejícím problémem může být, 

že unijní legislativa obsahuje ve svojí struktuře preambule, které mají interpretativní 

charakter.416 Na příklad ale český právní řád není na preambule zvyklý,417 proto překopírování 

pouze operativní části směrnice povede k vytracení jejího smyslu z důvodu nepřesností 

či chyb418 unijního zákonodárce.419 Soudní dvůr se ke kopírování textů směrnic staví 

zdrženlivě: „Transpozice směrnice do národního právního řádu nutně nevyžaduje přijetí  

formálně a doslovně přesné textace předpisu; obecné právní souvislostí mohou, v souvislosti 

obsahu směrnice, být vhodnější pro plnou účinnost směrnice v dostatečně jasné a přesné 

podobě, tak aby její adresáti mohli užívat svých práv v plném rozsahu.“420 Vedle směrnice je 

potřeba provést i implementaci nařízení, která ale nejsou transponována do národních řádů, ale 

jsou účinná přímo ze své povahy. Přesto ale je potřeba upravit národní právní řád, tak aby 

nařízení mělo plný efekt. Jak bylo vyloženo v předchozích kapitolách eurospeak je zrádný 

v tom směru, že přes shodné použití slov může existovat rozdíl v chápání obsahu termínu 

v národním prostředí a v prostředí Unie.421 Sice dochází k postupnému sjednocování termínů – 

zejména ze strany členských států – ale i tak transpozice a následná implementace je ze svojí 

podstaty překladatelská práce, protože samotný systém legislativní tradice je podle Voermanse 

                                                      

415 RAMSEY, Lynn E. The Copy Out Technique: More of a 'Cop Out' than a Solution? Statute Law Review. 

1996, 17(3), str. 219-220. ISSN 1464-3863. 
416 215/88 Casa Fleischhandel, bod č. 31: „Zatímco recitály v preambuli nařízení mohou osvětlit vhodnou podobu 

její interpretace, nemohou sami dát vzniknout normativním pravidlům.“ 
417 Čl. 39 odst. 1 Legislativních pravidel vlády: „Právní předpis obsahuje pouze ustanovení normativní povahy.“ 
418 Např. C-308/97 Manfredi, bod č. 30: „…v tomto případě se při interpretaci čl. 6 odst. 1 na recitály odvolávat 

nelze… protože zjevně jdou proti smyslu daného ustanovení…“ 
419 Barrata uvádí příklad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 

občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, v níž 

podmínka provedení testu proporcionality v případech rozhodování o vyhoštění člena rodiny občana EU není 

obsažena v operativní části směrnice ale jen v ustanovení preambule. Viz BARATTA, Roberto. Complexity of EU 

Law in the Domestic Implementing Process. Theory and Practice of Legislation. 2014, 2(3), str. 297. ISSN 2050-

8859. 
420 363/85 Komise proti Itálii, bod č. 7(autorem zkráceno). 
421 RAMSEY 1996 str. 224. 
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nepřeložitelný.422 Důsledkem je vždy povinnost členského státu provést překlad v rámci 

jednoho jazyka ale dvou legislativních tradic, kdy se ale nesmí ztratit smysl směrnice 

či nařízení.423 To může být problém, zejména pokud byla dříve regulace prováděna formou 

směrnic a prováděcí terminologie byla upravována národním poměrům, ale evropský 

zákonodárce následně změnil svůj přístup a začne regulovat formou nařízení. V takovém 

případě je řešením úzká koordinace mezi jazykovými sekcemi unijních institucí a národními 

experty. Ve výsledku tedy ale vždy záleží na charakteru transponované směrnice, kterému musí 

odpovídat i zvolená metoda transpozice.424 

Problém na druhé straně spektra je přídavná regulace nad rámec implementace (též gold-plating 

či pozlacování), kdy členský stát v rámci implementačního procesu na evropský základ připojí 

další zatěžující podmínky. Richard Král rozlišuje čtyři případy, kdy k takovému jednání 

na úrovni členského státu dochází: 1) pokud se členský stát rozhodne pro přísnější pravidlo, 

má-li možnost se odchýlit; 2) pokud členský stát se rozhodne neodchýlit v prospěch 

změkčujících možnosti; 3) pokud členský stát nevyužije nejméně zatěžující metody nabízené 

směrnicí; 4) pokud členský stát přípustně překročí minimální rozsah regulace.425 Zejména 

ve vztahu podpory konkurenceschopnosti a podpoře evropského podnikatelského sektoru může 

být gold-plating velmi nebezpečný, protože původně liberalizační opatření může na národní 

úrovni přinést novou regulatorní zátěž. Snaha vlády o jednodušší schválení může mít také 

                                                      

422 Voermans vychází z presumpce určité národní tradice, která slouží jako základ pro předporozumění obsahu. 

Podobně je tomu například u ustálených slovních spojení nebo rčení, jejichž doslovný překlad nebude dávat cizinci 

stejný smysl. Více k tomu VOERMANS 2011 str. 41 
423 283/81 CILFIT, bod č. 19: „Právo Společenství používá terminologii jemu vlastní. Navíc musí být zdůrazněno, 

že právní instituty nemusí mít stejný obsah v komunitárním a národním právu.“ 
424 KRÁL, Richard. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. V Praze: C.H. Beck, 2014a. 

Beckova edice právní instituty. Str. 75 a násl. ISBN 978-80-7400-282-3. 
425 KRÁL, Richard, Harald Christian SCHEU, Miloš KULDA, Petr MÁDR, Monika MATYSOVÁ, Petr 

NAVRÁTIL a Aneta VONDRÁČKOVÁ. Zbytečně zatěžující transpozice - neodůvodněný gold-plating směrnic 

EU v České republice. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014b, str. 7-14. ISBN 

978-80-87975-18-3. 
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za následek, že se národní úprava přidává k evropským transpozicím,426 takže se rozmazává 

odpovědnost za rostoucí regulatorní zátěž. Provedení zatěžující transpozice v mezích 

implementačního procesu je jistě dovolené, pokud to nejde proti smyslu implementace, ale 

jedná se o autonomní politické rozhodnutí na národní úrovni.427 Jako takové musí být také 

posuzováno, takže nelze než souhlasit s Richardem Králem, že na každé takové odchýlení musí 

být poukázáno, odchýlení musí být zhodnoceno a individuálně odůvodněno.428 Samozřejmě 

takové rozhodnutí – stejně ale jako implementační legislativa – by mělo opět vycházet 

ze stejných regulatorních zásad, které se užívají na unijní úrovni – zejména zásady zdrženlivosti 

zákonodárce a zásady rozumnosti provedení implementace na základě zhodnocení jejích 

dopadů. V případech, kde k tomuto nedojde, nelze mluvit o ničem jiném než o braní Evropské 

unie za rukojmího národních rozhodnutí, což nelze považovat za loajální chování členského 

státu. 

Národní legislativci se musí potýkat s již mnohokrát zmiňovanými nejasnostmi, ať už danými 

chybami autora textu nebo změkčováním termínů během vyjednávání. Pokud bychom omezili 

implementační proces na národní úrovni jen na snahu států se vyhnout žalobě Komise 

pro porušení povinnosti, stačí, když se státy spolehnou na návody, informace a sdělení Komise, 

jak regulaci implementovat. Tento přístup je ale problematický z pohledu interinstitucionální 

rovnováhy, protože Komise by získala oprávnění interpretovat unijní právo bez přímého 

zapojení kolegislatur. Lepším způsobem se zdá vytvoření specializovaných unijních odborníků 

na národní úrovni, kteří by byli zapojeni do tvorby nařízení a směrnic na úrovni pracovních 

                                                      

426 Ve svém výzkumu Michal Tuláček došel v roce 2012 k závěru, že pravděpodobnost přijetí transpozičního 

zákona je 72 %, ale běžného vládního zákona je to jen 56 %. TULÁČEK, Michal. Mýtus 80%. Do jaké míry je 

české právo fakticky tvořeno v Bruselu. Praha, 2013. Studentská vědecká odborná činnost. Univerzita Karlova v 

Praze. str. 10. 
427 Nedávným příkladem je návrh novely zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

(do připomínkovacího řízení vložena 11. 3. 2016), která provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 

č. 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle 

vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži, 

kde je v § 6 zaváděno pravidlo o dokazování, ale směrnice vyžaduje vyvratitelnou domněnku. 
428 KRÁL 2014b str. 16. 
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skupina Rady (upstream phase). Následně by pak byli odpovědni za implementační opatření 

na národní úrovni (downstream phase) a zároveň by dohlíželi na revizi širší oblasti regulace 

v daném odvětví, aby byla udržena vnitřní koherence.429 Tímto způsobem by mohlo docházet 

k lepšímu propojení národní a unijní veřejné správy a případně vzájemné spolupráci 

při implementační procesu. Také by nedocházelo ke ztrátě času z důvodu předávání informací 

mezi odpovědnými úředníky. Tento model byl v Itálii rozšířen o koordinační jednotku, která 

má za úkol informovat o dění na unijní úrovni, kontrolovat dopady evropské legislativy 

na italský právní řád a zároveň minimální podobu národních transpozic. Své zprávy předkládá 

parlamentu, takže je zákonodárce komplexně informován o možném budoucím vývoji.430 

Implementační proces a jeho realizace na straně členských států je jedním z nejdůležitějších 

prvků evropské integrace, protože se od něj odvíjí funkční legitimita EU. Přestože v posledních 

letech klesá počet řízení pro porušení povinnosti, neznamená to automaticky zvýšení kvality 

implementací.431 Problémem zůstávají jen formální transpozice, které jsou Komisi tabulkově 

vykázány a neobjeví-li se stížnost nebo předběžná otázka k Soudnímu dvoru, tak může 

neefektivní implementace projít bez povšimnutí. Voermans poukazuje i na absenci motivaci 

ze strany členských států dostávat svým povinnostem: „Přesný monitoring, vykazování 

implementace a dodržování unijního práva je nákladné a může mít sebeobviňující následek 

(může být základem pro zahájení soudního řízení před Soudním dvorem). Navíc nepřináší žádný 

politický kapitál (na národní i na evropské úrovni), takže jen vzácně je mu přisuzována nějaká 

důležitost.“432 Opět tady může vznikat odpovědnostní problém, protože selhání v implementaci 

                                                      

429 BARRATA 2014 str. 305. 
430 BARRATA 2014 str. 306-307. 
431 V roce 2009 bylo zahájeno 2900 řízení, v roce 2014 pouze 893. Vliv na snížení počtu zahájených řízení má 

jednak nástroje dialog skrze EU PIVOT nebo SOLVIT a nelze opomíjet politický charakter rozhodnutí zahájit 

řízení. Viz COM(2015) 329. 
432 VOERMANS, Wim. Implementation: The Achilles Heel of European Integration. The Theory and Practice of 

Legislation. 2014, 3(2): str. 348. DOI: 10.5235/12050-8840.2.3.343. ISSN 2050-8859. 
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je často přisuzováno Unii jako důkaz nerozumnosti regulace, přestože jsou to členské státy, 

které jsou za efektivní implementaci odpovědné.433  

Problematika implementace unijních aktů je zřejmá z povahy rozhodování, které je postaveno 

na více úrovních a stačí odlišné stanovisko v jedné úrovni, aby ohrozilo jednotnou aplikaci 

napříč kontinentem. Na druhou stranu i přes to největší překážkou je nekvalitní nebo 

nedostatečný státní aparát, který by implementaci prováděl. Podle Börzela existuje nízká míra 

implementační úspěšnosti bez ohledu na politické pozice členských států, ale projevuje se skrze 

jejich administrativní schopnosti. Dánsko a Spojené království proto vykazují nižší množství 

řízení pro porušení povinnosti než více prointegrační státy jako je Itálie nebo Belgie.434 Druhý 

důvod je velikost státu a jeho koaliční potenciál v Radě, kdy velké státy mají vyšší míru 

úspěšnosti danou schopností prosadit své zájmy v legislativním procesu. Tento závěr 

pak podporuje stanovisko potřebnosti lepší organizace systému i individuální přípravy státní 

služby pro řešení otázek spojených s Unií, který je dlouhodobě přítomen v odborné literatuře.435 

                                                      

433 COM(2007) 502 Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství str. 3 
434 BORZEL, T. A., T. HOFMANN, D. PANKE a C. SPRUNGK. Obstinate and Inefficient: Why Member States 

Do Not Comply With European Law. Comparative Political Studies. 2010, 43(11), str. 1379. DOI: 

10.1177/0010414010376910. ISSN 0010-4140. 
435 Např. PÍTROVÁ 2014 str. 275 



 

107 

 

 
Obrázek č. 4 – Počet zahájení řízení pro porušení povinnosti podle členských států za období 1986-1999436 

7. Závěr 
Zásady tvorby sekundárních  legislativních aktů Evropské unie, jak byly vykresleny 

v předchozích kapitolách, jsou podmínkou pro tvorbu kvalitních norem. Tato práce se pokusila 

obsáhnout základní aspekty těchto zásad a kriticky zhodnotit stávající stav ať už v legislativní 

praxi nebo v rozhodovací praxi Soudního dvora. Evropská unie jakožto právní konstrukt 

nedokáže obstát bez pečlivě formulovaných norem, které nebudou postrádat ani legitimitu, ale 

zároveň budou při minimálních zásazích do osobních svobod nabízet maximálně efektivní 

řešení problémů. Jen tak je možné dosažení plné účinnosti normy. Dostáváme se tak k bullseye 

terče, který má obrázek č. 2 uprostřed. Legislativa musí být přiměřené svému cíli (kapitoly 4.1 

a 4.5), rozumná (kapitola 4.5), nutná (kapitola 4.1), musí být přijata na úrovni, která se nejlépe 

dokáže s problémem vypořádat (kapitola 4.3), aby bylo dosaženo její efektivnosti. Zároveň 

musí být akceptovaná svými adresáty, tak aby exekutiva měla dostatek kompetencí jednotně 

                                                      

436 Převzato z BÖRZEL 2010 str. 1366. Obdélník označuje horní a dolní kvartál, kosočtverec medián. Horní a dolní 

extrémy reprezentují nejmenší a nejvyšší počet zaslaných odůvodněných stanovisek. 
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(kapitoly 5.1 a 4.4) ale přiměřeně okolnostem (kapitola 4.6) vymáhat v normě obsažená 

pravidla chování. Adresáti, kteří mají změnit své chování, pak musí normě porozumět a to nejen 

po jazykové stránce (kapitoly 5.1 a 5.2), ale i co do stránky strukturální a obsahové roviny 

(kapitola 5.3). Soukromé subjekty zkrátka mají chápat smysl i nutnost regulace, která reflektuje 

ale i jejich zájmy (kapitola 4.5) a vyjadřuje jejich alespoň přenesený souhlas (kapitola 6.2) 

bez potenciálně korupčních vlivů (kapitola 6.1). Ve shrnutí tedy je nutné, aby předpis obsahoval 

dostatečnou úroveň legitimity. Tu podle autora v dnešní době není možné redukovat pouze 

na kelsenovskou procesní legitimitu odvozenou od řetězce vyšších norem.437 Přesto i tato 

legitimita, kterou pro naši potřebu budeme nazývat legalitou, je nutná. Normu, která by byla 

neplatná nebo nulitní, nelze považovat za plně účinnou. Proto musí být jednáno jen tehdy, kdy 

je to dovoleno (kapitola 4.2), způsobem, který je předepsán (prakticky celé kapitoly 5 a 6). 

Sloučením těchto dílčích cílů vzniká plná účinnost, která je cílem většiny438 legislativní 

činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Rámcové cíle 

                                                      

437 KELSEN Ryzí nauka právní. str. 32 a násl. In: KELSEN, Hans, HORÁK, Ondřej (ed.). O státu, právu a 

demokracii: výběr prací z let 1914-1938. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7478-918-2. 
438 Někdy samozřejmě je legislativní činnost základem pro jiné aktivity např. vyjádření účasti, uznání, iniciace 

politického dialogu apod.  
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Část autorů zejména z anglosaské oblasti preferuje strukturu legislativních principů a zásad 

v horizontální úrovni. Na příklad Robert Summers nabízí 18 pravidel, které pro udržení 

právního státu je nutné následovat.439 Tento model tedy není preferenční v tom smyslu, 

že každý princip stojí samostatně bez ohledu na principy ostatní. Luc Wintgens je proto 

na svých přednáškách nazývá nákupními seznamy (washlist),440 kdy stačí trocha od toho 

a trocha jiného, aby byl seznam uspokojen. Podle autora, ale podobné formální pravidla 

nemohou uspokojovat holistický přístup, který je na legislativní tvorbu nutné aplikovat. 

Kontinentální, nebo lépe germánský, okruh legisprudence nabízí na základě Kelsenovy nauky 

právní hierarchickou strukturu, takže norma nižší první síly musí být v souladu s hierarchicky 

výše postavenou normou. Tento systém vlády práva, ale postrádá zapojení jiných principů, 

které jsou pro vhodnou legislativu nezbytné. Častá redukce legislativních zásad na legalitu 

norem proto vede k i k zúžení perspektivy zákonodárce na aspekty právního státu. Legalita je 

ale jenom jednou ze složek účinnosti, a tvoří ji řada subprinicpů, které vyvěrají jak z obecné 

právní teorie, tak ale i z okolností charakteru Evropské unie. Model navržený v práci postrádá 

přísnou hierarchii principů, protože ta by odporovala jejich flexibilnímu charakteru. Principy 

prostupují jednotlivými fázemi legislativního procesu od věcných deliberací při vytváření 

řešení adresovaného problému, přes normativní formulaci až po parlamentní debatu. 

V některých fázích jsou více přítomné v jiných méně. Na druhé straně ale některé principy 

významněji přispívají dílčímu cíli nebo naopak jejich absence by způsobila selhání dílčího cíle. 

V praxi se to projevuje v podobě žalobních důvodů, kdy řada principů v práci popsaných není 

uznána jako samostatně stojící žalobní důvod pro neplatnost legislativního aktu, nebo má 

alespoň vysoko nastavenou hranicí přípustnosti. Nedodržení předepsané legislativní procedury 

nebo chybná volba právního základu tak má vyšší šanci na úspěch před Soudním dvorem 

                                                      

439 SUMMERS, Robert S. Principles of the Rule of Law. Notre Dame Law Review. 1999, 74(5). str. 1693. ISSN 

0745-3515. 
440 Překlad doslovně neodpovídá, nicméně podle autora jde o vhodnější překlad než „seznam na praní.“ 
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než otázky zjevného zneužití pravomoci nebo porušení principu institucionální rovnováhy. 

Tyto principy ale nadále mají svou odezvu v jiných rovinách, takže jen málo intenzivní, ale 

dlouhodobá nestabilita práva má za následek ztrátu důvěry v celý systém, což ovlivňuje chování 

adresátů a jejich vůli podřídit své chování daným normám. 

Přestože forma kvalifikační práce není pro tento cíl nejvhodnější, práce se pokusila o spojení 

rozvíjející se právní disciplíny legisprudence s právem unijním. Obě oblasti jsou typicky 

diskutovány odděleně – právo EU ve vztahu k principům unijního práva a legisprudence 

v rovině aplikované větve teorie práva a právní filosofie. Nejbližším společným průsečíkem 

v této době jsou diskuze o kvalitě unijní legislativní produkce, která je na jedné straně vedena 

akademiky (Xanthaki, Voermans) a na druhé legislativci unijních institucí (Piris, Timmermans, 

Robinson). Často ale jde o debatu, která účelově sleduje odstranění konkrétních problémů, 

takže na komplexnější otázky nezbývá prostor. Velkým problémem je pak implementace, která 

podle Xanthaki selhává přes teoretické zajištění v podobě legislativeckých manuálů a sdílení 

dobré praxe. V práci navržený systém se ale potýká nejenom legistickými nedostatky, ale 

komplexně zahrnuje i otázku regulatorní volby nebo procesní náležitosti. Útvar v podobě 

Evropské unie je specifický vzhledem k standardním legisprudenčním teoriím, ale přes to se 

musí na něj aplikovat přiměřeně obdobné standardy jako na klasické národní státy. Evropská 

unie není stát, a možná jím nikdy nebude, ale přihlásila se opakovaně téměř ke všem 

vlastnostem, které jsou typické pro národní zákonodárnou činnost. Pokud toto přihlášení nemá 

zůstat jen v rovině slibů, jejichž nenaplnění bude dále podrývat legitimitu EU, pak musí Unie 

komplexněji začít pěstovat účinnost svého práva byť se všemi omezeními, které vyplývají 

z teorie liberálního státu. 
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. září 2000 ve věci 

Unilever Italia SpA proti Central Food SpA 
ECLI:EU:C:2000:496 2000 I-07535 

C-377/98 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. října 2001 ve věci 

Nizozemské království proti Evropskému parlamentu 

a Radě Evropské unie. 

ECLI:EU:C:2001:523 2001 I-07079 

C-376/98 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 2000 ve věci 

Spolková republika Německo proti Evropskému 

parlamentu a Radě Evropské unie. 

ECLI:EU:C:2000:544 2000 I-08419 

C-6/98 

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 28. 

října 1999 ve věci Arbeitsgemeinschaft Deutscher 

Rundfunkanstalten (ARD) proti PRO Sieben Media 

AG, za přítomnosti SAT 1 Satellitenfernsehen GmbH, 

Kabel 1, K 1 Fernsehen GmbH. 

ECLI:EU:C:1999:532 1999 I-07599 

C-308/97 

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 25. 

listopadu 1998 ve věci Giuseppe Manfredi proti 

Regione Puglia. 

ECLI:EU:C:1998:566 1998 I-07685 

C-269/97 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. dubna 2000 

ve věci Komise Evropských společenství proti Radě 

Evropské unie. 

ECLI:EU:C:2000:183 2000 I-02257 

C-104/97 P 

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. 

října 1999 ve věci Atlanta AG a další proti Komisi 

Evropských společenství a Radě Evropské unie 

ECLI:EU:C:1999:498 1999 I-06983 

Spojené věci 

C-10/97 až 

C-22/97 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. října 1998 

ve spojených věcech Ministero delle Finanze proti 

IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, 

Pomezia Progetti Appalti Srl (PPA), Edilcam Srl, A. 

Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, 

Ing. Luigi Martini Srl, Giacomo Srl a Mafar Srl. 

ECLI:EU:C:1998:498 1998 I-06307 

C-149/96 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. listopadu 1999 ve 

věci Portugalská republika proti Radě Evropské unie 
ECLI:EU:C:1999:574 1999 I-08395 

C-129/96 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 1997 ve 

věci Inter-Environnement Wallonie proti Région 

wallonne 

ECLI:EU:C:1997:628 1997 I-07411 

C-367/95 P 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. dubna 1998 

ve věci Komise Evropských společenství proti 

Chambre syndicale nationale des entreprises 

de transport de fonds et valeurs (Sytraval) a Brink's 

France SARL. 

ECLI:EU:C:1998:154 1998 I-01719 

C-57/95 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. března 1997 ve 

věci Francouzská republika proti Komisi Evropských 

společenství. 

ECLI:EU:C:1997:164 1997 I-01627 

C-10/95 P 
Usnesení Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 23. 

listopadu 1995 ve věci Asocarne v. Rada 
ECLI:EU:C:1995:406 1995 I-04149 



 

XV 

 

C-233/94 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. května 1997 ve 

věci Spolková republika Německo proti Evropskému 

parlamentu a Radě Evropské unie. 

ECLI:EU:C:1997:231 1997 I-02405 

C-84/94 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1996 ve 

věci Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska proti Radě Evropské unie 

ECLI:EU:C:1996:431 1996 I-05755 

C-426/93 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. listopadu 1995 ve 

věci Spolková republika Německo proti Radě Evropské 

unie 

ECLI:EU:C:1995:367 1995 I-03723 

C-143/93 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. února 1996 

ve věci Gebroeders van Es Douane Agenten proti 

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen 

ECLI:EU:C:1996:45 1996 I-00431 

C-65/93 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. března 1995 ve 

věci Evropský parlament proti Radě Evropské unie. 
ECLI:EU:C:1995:91 1995 I-00643 

C-137/92 P 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. června 1994 ve 

věci Komise Evropských společenství proti BASF a 

další 

ECLI:EU:C:1994:247 1994 I-02555 

C-316/91 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. března 1994 ve 

věci Evropský parlament proti Radě Evropské unie. 
ECLI:EU:C:1994:76 1994 I-00625 

Spojené věci 

C-181/91 a 

C-248/91 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. června 1993 ve 

spojených věcech Evropský parlament proti Radě 

Evropských společenství a Komisi Evropských 

společenství 

ECLI:EU:C:1993:271 1993 I-03685 

2/91 

Posudek Soudního dvora ze dne 19. března 1993 ve 

věci kompetence Společenství uzavřít smlouvu 

s Mezinárodní organizací práce. 

ECLI:EU:C:1993:106 1993 I-01061 

C-65/90 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 1992 ve 

věci Evropský parlament proti Radě Evropských 

společenství 

ECLI:EU:C:1992:325 1992 I-04593 

Spojené věci 

C-48/90 a C-

66/90 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 1992 ve 

spojené věci Nizozemské království, Koninklijke PTT 

Nederland NV a PTT Post BV proti Komisi 

Evropských společenství. 

ECLI:EU:C:1992:63 1992 I-00565 

C-295/90 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 1992 ve 

věci Evropský parlament proti Radě Evropských 

společenství 

ECLI:EU:C:1992:294 1992 I-04193 

C-298/89 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. června 1993 ve 

věci Government of Gibraltar proti Radě Evropských 

společenství 

ECLI:EU:C:1993:267 1993 I-03605 

C-251/89 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. června 1991 ve 

věci Nikolaos Athanasopoulos a další proti 

Bundesanstalt für Arbeit 

ECLI:EU:C:1991:242 1991 I-02797 

C-322/88 

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. 

prosince 1989 ve věci Salvatore Grimaldi proti Fonds 

des maladies professionnelles. 

ECLI:EU:C:1989:646 1989 04407 

215/88 

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. 

července 1989 ve věci Casa Fleischhandels-GmbH 

proti Bundesanstalt für landwirtschaftliche 

Marktordnung 

ECLI:EU:C:1989:331 1989 02789 

C-70/88 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. října 1991 ve věci 

Evropský parlament proti Radě Evropských 

společenství 

ECLI:EU:C:1991:373 1991 I-04529 



 

XVI 

 

302/87 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988 ve věci 

Evropský parlament proti Radě Evropských 

společenství. 

ECLI:EU:C:1988:461 1988 05615 

165/87 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988 ve věci 

Komise Evropských společenství proti Radě 

Evropských společenství. 

ECLI:EU:C:1988:458 1988 05545 

204/86 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1988 ve věci 

Řecká republika proti Radě Evropských společenství 
ECLI:EU:C:1988:450 1988 05323 

45/86 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. března 1987 ve 

věci Komise Evropských společenství proti Radě 

Evropských společenství. 

ECLI:EU:C:1987:163 1987 01493 

363/85 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. dubna 1987 ve 

věci Komise Evropských společenství proti Italské 

republice. 

ECLI:EU:C:1987:196 1987 01733 

325/85 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. prosince 1987 ve 

věci Irsko proti Komisi Evropských společenství 

(financování EZOZF) 

ECLI:EU:C:1987:546 1987 05041 

Spojené věci 

60/84 a 61/84 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 1985 ve 

spojených věcech Cinéthèque SA a další proti 

Fédération nationale des cinémas français. 

ECLI:EU:C:1985:329 1985 02605 

29/84 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. května 1985 ve 

věci Komise Evropských společenství proti Spolkové 

republice Německo 

ECLI:EU:C:1985:229 1985 01661 

294/83 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 1986 ve 

věci Parti écologiste "Les Verts" proti Evropskému 

parlamentu 

ECLI:EU:C:1986:166 1986 01339 

66/82 

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. 

února 1983 ve věci Fromançais SA proti Fonds 

d'orientation et de régularisation des marchés agricoles 

(FORMA) 

ECLI:EU:C:1983:42 1983 00395 

301/81 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. března 1983 

ve věci Komise Evropských společenství proti 

Belgickému království. 

ECLI:EU:C:1983:51 1983 00467 

283/81 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 1982 ve věci 

Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministero 

della sanità 

ECLI:EU:C:1982:335 1982 03415 

8/81 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. ledna 1982 

ve věci Ursula Becker proti Finanzamt Münster-

Innenstadt 

ECLI:EU:C:1982:7 1982 00053 

Spojené věci 

212 až 217/80 

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. 

listopadu 1981 ve spojených věcech Amministrazione 

delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria 

Salumi a dalším ; Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta 

Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze 

dello Stato. 

ECLI:EU:C:1981:270 1981 02735 

138/79 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. října 1980 

ve věci SA Roquette Frères proti Radě Evropských 

společenství (Izoglukóza) 

ECLI:EU:C:1980:249 1980 03333 

230/78 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. září 1979 ve věci 

SpA Eridania - Zuccherifici nazionali a SpA Società 

italiana per l'industria degli zuccheri proti Ministro per 

l'agricoltura e le foreste, Ministro per l'industria, il 

commercio e l'artigianato a SpA Zuccherifici 

meridionali. 

ECLI:EU:C:1979:216 1979 02749 



 

XVII 

 

Spojené věci 

103 až 109/78 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. ledna 1979 ve 

spojených věcech Société des Usines de Beaufort a 

další proti Radě Evropských společenství 

ECLI:EU:C:1979:7 1979 00017 

98/78 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. ledna 1979 ve 

věci A. Racke proti Hauptzollamt Mainz 
ECLI:EU:C:1979:14 1979 00069 

106/77 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. března 1978 ve 

věci Amministrazione delle Finanze dello Stato proti 

Simmenthal SpA 

ECLI:EU:C:1978:49 1978 00629 

7/76 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 1976 ve 

věci Société IRCA (Industria romana carni e affini 

SpA) proti Amministrazione delle finanze dello Stato 

ECLI:EU:C:1976:108 1976 01213 

6/76 
Rozsudek Soudního dvorabze dne 14. července 1976 

ve věci Cornelis Kramer a další 
ECLI:EU:C:1976:114 1976 -01279 

1/75 Stanovisko Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1975 ECLI:EU:C:1975:145 1975 01355 

41/74 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. prosince 1974 ve 

věci Yvonne van Duyn proti Home Office. 
ECLI:EU:C:1974:133 1974 01337 

22/70 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. března 1971 ve 

věci Komise Evropských společenství proti Radě 

Evropských společenství 

ECLI:EU:C:1971:32 1971 00263 

11/70 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. prosince 1970 ve 

věci Internationale Handelsgesellschaft mbH proti 

Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 

Futtermittel. 

ECLI:EU:C:1970:114 1970 01125 

29/69 
Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1969 ve 

věci Erich Stauder proti Stadt Ulm - Sozialamt. 
ECLI:EU:C:1969:57 1969 00419 

Spojené věci 

90/63 a 91/63 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. listopadu 1964 ve 

spojených věcech Komise Evropského hospodářského 

společenství proti Lucemburskému velkovévodství a 

Belgickému království. 

ECLI:EU:C:1964:80 1964 01217 

25/62 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. července 1963 ve 

věci Plaumann & Co. proti Komisi Evropského 

hospodářského společenství 

ECLI:EU:C:1963:17 1963 00199 

Spojené věci 

16/62 a 17/62 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. prosince 1962 ve 

spojených věcech Confédération nationale des 

producteurs de fruits et légumes a další proti Radě 

Evropského hospodářského společenství 

ECLI:EU:C:1962:47 2007 I-05103 

6/60 
Rozsudek Soudního dvorab ze dne 16. prosince 1960 

ve věci Jean-E. Humblet proti Belgickému státu 
ECLI:EU:C:1960:48 1960 00559 

8/55 

 

Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 1956 ve 

věci Fédération Charbonnière de Belgique proti 

Vysokému úřadu ESUO 

ECLI:EU:C:1956:7 - 

 

Seznam stanovisek Generálního advokáta  

Spisová značka Stanovisko Identifikátor ECLI 

Spojené věci C-72/14 

a C-197/14 

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. září 

2015 ve spojených věcech X a T.A. van Dijk v. Directeur van 

het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de 

rijksbelastingdienst a Staatssecretaris van Financiën 

ECLI:EU:C:2015:319 

Spojené věci  

C-457/11 až C-460/11 

Stanoviska generální advokátky E. Sharpstone ve spojených 

věcech C-457/11 až C-460/11 přednesené dne 24. ledna 2013 
ECLI:EU:C:2013:34 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-72/14&language=cs


 

XVIII 

 

C-280/11 

Stanovisko generálního advokáta P. C. Villalóna k případu  

C-280/11 Rada proti Access Info Europe přednesené dne 

16. května 2013 

ECLI:EU:C:2013:325 

C-71/10 

Stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci C-71/10 

Office of Communications proti The Information 

Commissioner přednesené dne 10. března 2011 

ECLI:EU:C:2011:140 

C-133/06 

Stanovisko generálního advokáta M. P. Madura k případu  

C-133/06 Evropský parlament proti Radě přednesené dne 

27. září 2007 

ECLI:EU:C:2007:551 

C-149/96 

Stanoviska generálního advokáta A. Saggia k případu  

C-149/96 Portugalsko proti Radě přednesené dne 25. února 

1999. 

ECLI:EU:C:1999:92 

Spojené věci  

C-48/90 a C-66/90 

Stanovisko generálního advokáta Van Garvena k případu  

C-48/90 a C-66/90 Nizozemsko a PTT Nederland a další proti 

Komisi přednesené dne 16. října 1991. 

ECLI:EU:C:1991:390 

C-204/86 
Stanovisko generálního advokáta Manciniho k případu  

C-204/86 Řecko proti Radě přednesené dne 25. května 1988. 
ECLI:EU:C:1988:259 

45/86 
Stanovisko generálního advokáta C. Lenze k případu 45/86 

Komise proti Radě přednesené dne 29. února 1987. 
ECLI:EU:C:1987:53 

 

Seznam použitých rozhodnutí Tribunálu 

Spisová značka Rozhodnutí Identifikátor ECLI 
Sbírka 

rozhodnutí 

T-13/99 

Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) 

ze dne 11. září 2002 ve věci Pfizer Animal 

Health SA proti Radě 

ECLI:EU:T:2002:209 2002 II-03305 

T-194/94 

Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého 

rozšířeného senátu) ze dne 19. října 1995 ve věci 

John Carvel a Guardian Newspapers Ltd proti 

Radě Evropské unie 

ECLI:EU:T:1995:183 1995 II-02765 

T-115/94 

Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého 

senátu) ze dne 22. ledna 1997 ve věci Opel 

Austria v. Rada 

ECLI:EU:T:1997:3 1997 II-00039 

T-571/93 

Rozsudek Soudu prvního stupně (druhého 

senátu) ze dne 14. září 1995 ve věci Lefebvre 

frères et soeurs, GIE Fructifruit, Association des 

mûrisseurs indépendants a Star fruits Cie proti 

Komisi Evropských společenství. 

ECLI:EU:T:1995:163 1995 II-02379 

T-521/93 

Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého 

rozšířeného senátu) ze dne 11. prosince 1996 ve 

věci Atlanta AG, Atlanta Handelsgesellschaft 

Harder & Co. GmbH, Afrikanische Frucht-

Compagnie GmbH, Cobana 

Bananeneinkaufsgesellschaft mbH & Co. KG, 

Edeka Fruchtkontor GmbH, International 

Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. a 

Pacific Fruchtimport GmbH proti Radě 

Evropské unie a Komisi Evropských 

společenství. 

ECLI:EU:T:1996:184 1996 II-01707 
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Seznam použitých rozhodnutí jiných soudů 

Soud Spisová značka Případ 

Ústavní soud ČR Pl. ÚS 53/10 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011, sp. zn. 

Pl. ÚS 53/10 (N 75/61 SbNU 137), publikován ve Sbírce 

zákonů jako 119/2011 Sb. (úsporný balíček). 

Ústavní soud ČR Pl. ÚS 77/06 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. Pl. 

ÚS 77/06 (N 30/44 SbNU 349), publikován ve Sbírce 

zákonů jako 37/2007 Sb. (přílepky). 

Federální ústavní soud 

SRN 
2 BvE 2/08 

Rozsudek druhého senátu Spolkového ústavního soudu 

z 30. června 2009 ve spojených věcech 2 BvE 2/08, 2 BvE 

5/08, 2 BvR 1010/2008, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08 a 2 

BvR 182/09 (Lisabon).  

Mezinárodní soudní dvůr  
Posudek soudu ze dne 11. dubna 1949 ve věci náhrady 

určitých škod utrpěných při službě Spojený národům. 

Evropský soud pro lidská 

práva 
stížnost č. 66529/11 

Rozsudek senátu druhé sekce ze dne 14. května 2013 

ve věci N.K.M proti Maďarsku, stížnost č. 66529/11 

Evropský soud pro lidská 

práva 
stížnost č. 30696/09 

Rozsudek velkého senátu ze dne 21. ledna 2011 ve věci M. 

S. S. proti Belgii a Řecku, stížnost č. 30696/09. 

Evropský soud pro lidská 

práva 
stížnost č. 13645/05 

Rozhodnutí senátu třetí sekce ze dne 20. ledna 2009 o 

přípustnosti ve věci  Cooperatieve Producentenorganisatie 

van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. proti Nizozemsku, 

stížnost č. 13645/05. 

Evropský soud pro lidská 

práva 
stížnost č. 45036/98 

Rozsudek velkého senátu ze dne 29. září 2005 ve věci 

Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 

proti Irsku, stížnost č. 45036/98. 

Evropský soud pro lidská 

práva 
stížnost č. 36022/97 

Rozsudek velkého senátu ze dne 8. července 2003 ve věci 

Hatton a další proti Spojenému království, stížnost č. 

36022/97. 

Evropský soud pro lidská 

práva 
stížnost č. 24833/94 

Rozsudek velkého senátu ze dne 18. února 1999 ve věci 

Matthews proti Spojenému království, stížnost č. 24833/94. 

Evropský soud pro lidská 

práva 
stížnost č. 17862/91  

Rozsudek velkého senátu ze dne 11. listopadu 1996 ve věci 

Cantoni proti Francii, stížnost č. 17862/91. 

 

  



 

XX 

 

Anotace 

Otázka moderního pojetí legislativy je všudypřítomná v politickém, filosofickém i právním diskurzu. 

Zvláště u struktur, které jsou odlišné od klasického konceptu národního státu, jako je i Evropská unie, 

je velmi těžké určit náležitosti dobrého zákonodárství. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza 

dnešního stavu a vytvoření systematického modelu legislativních zásad používaných na úrovni 

Evropské unie. Problém, se kterým se autor musí potýkat, je skutečnost, že právní teorie  je aplikována 

na Unii v jejích termínech odvozených od vestfálského pojetí národního státu. Cílem této práce pro je 

upravení těchto pojmů unijní realitě a judikatuře Soudního dvora EU. Z tohoto důvodu autor kriticky 

zkoumá modely právních principů vytvořené právními teoretiky, ale i tvořené odborníky na legislativní 

tvorbu a na unijní právo. Očekávaným výsledkem je spojení těchto modelů, které by čtenáři umožnilo 

lépe uchopit podobu, jak by unijní legislativa podle těchto modelů měla vypadat. Unijní legislativa je 

výsledkem smíšení národních legislativních tradicí, což má za následek, že výsledek legislativních snah 

může být pro všechny těžko uchopitelným. Hlavním předpokladem zde je MacCormickova teorie 

vzájemné závislosti národních právních řádů s právním řádem EU, a vzájemné sdílení ústavnosti mezi 

členskými státy a Unií. Podobně autor vychází z představy, že v současné době můžeme být svědky 

vzniku společné evropské legislativní tradice, která vychází z tradic členských států, ale která zároveň 

národní tradice mění a sbližuje. Její existence ale také popírá udržitelnosti konceptu unijního práva jako 

droit diplomatique. Práce samotná je rozdělena do sedmi kapitol, které zahrnují historický vývoj 

konceptu kvality unijní legislativy a snahy o její zlepšení. Hlavní část práce je rozdělena do tří kapitol, 

které se individuálně věnují regulatorním, legistickým a procesním principů dobrého zákonodárství. 

Jejich skutečně zapojení do legislativní tvorby podle autora povede k zlevnění implementačního 

procesu, zvýšení důvěry evropské veřejnosti v Unii a efektivnější řešení evropských problémů.  
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Summary 

The question of quality of legislation in Modern Age is omnipresent in political, philosophical and 

in legal discourse. Especially in connection with structures which are different from classical national 

state concepts such as the European Union, it is very hard to set up conditions of good legislation. 

The main aim of this Thesis is analysis of today’s state of affairs and to create a comprehensive structure 

of good legislation principles applied in the EU. The author is dealing with the fact that classical legal 

theory is usually applied on EU situation terms in their classical – Westphalian state – meanings. The 

purpose of this work is, therefore, to adapt these classical terms to a situation of EU and CJEU case law. 

For that reason, the author is critically assessing classical legal theorist’s principle models as well 

as models created by experts in the field of legislation or European Union law. The outcome is supposed 

to be a merge between these models, which can provide the reader with deeper understanding 

of normative model of Union legislation. EU legislative style is a merge of the majority of legislative 

traditions of Member States, therefore, in certain circumstances it is hardly understandable 

for everybody. The main presumption here is MacCormmick’s theory of interdependence of national 

legal systems with the EU legal system and the concept of shared constitutionalism. Similarly, the author 

is presuming that we can witness the emergence of shared European legislative tradition. Thus, we 

should apply higher standard on legislative quality to EU then is droit diplomatique. The work is divided 

into seven chapters included historical review of legislative quality improvements on Union level.  

The main part of the work lays in three chapters regarding regulatory, legist and procedural principles 

of good legislation. Real implementation of analysed principles should lead to truly better quality of EU 

legislation which will cause lower implementation costs, higher public trust in European projects and 

more effective solutions for European problems. 
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