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ÚVOD 

Je přirozené, že každý má zájem chránit svůj majetek a peníze proti krádeži, podvodu, 

zneužití nebo jiným trestným činům. V tomto smyslu mají jak fyzické a právnické osoby, tak 

státy a také mezinárodní organizace stejnou potřebu chránit své finanční prostředky a majetek.  

 

Vytvořením schengenského prostoru, které mělo za následek zrušení hraničních kontrol na 

společných hranicích států, došlo k nárůstu různých forem přeshraniční kriminality, včetně 

majetkové a hospodářské. Navzdory pokroku, kterého bylo v boji s finanční kriminalitou 

v uplynulých letech dosaženo, se však úroveň trestněprávní ochrany finančních zájmů EU 

napříč Unií stále značně rozchází.
1
 To je dáno zejména různorodostí národních právních 

systémů a tradic, které činí ochranu finančních zájmů Unie před podvody a jinou trestnou 

činností zvláště náročnou.
2
 Odlišnost trestněprávních systémů, nejasná soudní příslušnost, 

jazykové problémy, administrativně náročné a zdlouhavé postupy právní pomoci, nedostatek 

zdrojů a různost priorit ztěžují účinnou soudní spolupráci. Jak vyplývá z výše uvedeného, 

stíhání trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie spadá v současnosti do výlučné 

pravomoci členských států. Jejich pravomoc však končí na státních hranicích. Trestné činy 

proti finančním zájmům EU jsou nicméně často komplikované, mohou se jich účastnit 

pachatelé z různých zemí a ti vytvářejí složitá a rafinovaná podvodná schémata.  Unie ovšem 

nemá v této oblasti žádné pravomoci.
3
 Vymáhání práva na vnitrostátní úrovni je tak často 

slabé a nedostatečné a dle Komise
4
 obvykle uniká přeshraniční rozměr těchto trestných činů 

pozornosti vnitrostátních úřadů.  

 

Vzhledem k tomu, že ani Eurojust ani Europol nemají pravomoc nezávisle provádět 

vyšetřování nebo stíhání trestných činů a pravomoci OLAFu, byť disponuje určitými 

vlastními pravomocemi k samostatnému vyšetřování protiprávní činnosti poškozující finanční 

zájmy EU, jsou omezeny pouze na správní vyšetřování, zrodila se v EU myšlenka vytvořit 

Úřad, který by byl příslušný k vyšetřování a stíhání pachatelů a spolupachatelů trestných činů 

poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie a k jejich předvádění před soudy 

členských států. Tato myšlenka má v současné době oporu v Lisabonské smlouvě, která klade 

velký důraz na boj proti závažné finanční a hospodářské trestné činnosti, konkrétně v čl. 86 

                                                 
1
 KOM(2011) 293 v konečném znění. 

2
 KOM(2011) 293 v konečném znění. 

3
 KOM(2013) 534 v konečném znění. 

4
 KOM(2013) 534 v konečném znění. 
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SFEU, který stanoví nezbytný právní základ pro takový nový systém vyšetřování a stíhání na 

úrovni Unie.  

 

V tomto kontextu představila Komise dne 17. července 2013 rozsáhlý legislativní balíček, 

jehož součástí je návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
5
. 

Nařízení usiluje o zřízení nové unijní instituce nadané právní subjektivitou s vlastní 

pravomocí vyšetřovat a trestně stíhat jednání kvalifikovaná jako jednání poškozující finanční 

zájmy EU. José Manuel Barroso, tehdejší předseda Komise uvedl že: „tímto krokem naplňuje 

Komise svůj závazek prosazovat právní stát. Úřad evropského veřejného žalobce významně 

zvýší ochranu peněz daňových poplatníků a zefektivní boj proti podvodům s financemi 

EU…“
6
.  

 

Podobně jako ostatní subjekty, i Komise chce chránit rozpočet EU proti trestné činnosti stejně 

účinně, jako jsou chráněny finance členských států.
7
 To je, jak výše uvedeno, přirozené  

a samozřejmě žádoucí.  

 

Projekt evropského veřejného žalobce je však od svého prvopočátku velmi kontroverzním 

tématem. Ať už jsou názory a komentáře entusiastické a vstřícné nebo plné pochybností  

a nesouhlasu, nenechává tato problematika politiky, úředníky, odborníky ani akademiky 

chladnými. Projekt evropského veřejného žalobce si od svého zrodu až po současnost, kdy 

ještě do nedávna probíhala vyjednávání o konkrétní podobě textu, vysloužil řadu přívlastků. 

Někteří autoři si dokonce kladou až poetické otázky, například, zda Úřad představuje 

prodlouženou ruku nebo spíše dvouhlavou saň a ptají se, zda by měl tento Úřad fungovat jako 

prodloužená ruka zákona, která dosahuje z evropské úrovně na trestné činy, které poškozují 

finanční zájmy EU nebo naopak, zda se s větší pravděpodobností stane tento projekt 

neovladatelným monstrem s evropskou a národními hlavami, které se budou hašteřit o to, 

která z nich má patřičné pravomoci.
8
  

 

V souvislosti s návrhem nařízení o zřízení Úřadu byl dokonce podruhé od vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost aktivován tzv. mechanismus žluté karty. Jinými slovy, vnitrostátní 

                                                 
5
 KOM(2013) 534 v konečném znění. 

6
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_en.htm. 

7
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-693_en.htm. 

8
 Erkelens, L.H., Meij, A.W.H, Pawlik, M.: The European Public Prosecutor’s Office, An Extended Arm or a 

Two-Headed Dragon?, Springer, 2015. 
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parlamenty vyjádřily svůj názor, že návrh není v souladu s principem subsidiarity. Vzhledem 

k tomu, že Komise přijala odůvodněná stanoviska od 14 - ti komor vnitrostátních parlamentů, 

které zastupují celkem 19 hlasů z celkových 58, byl tedy minimální počet hlasů pro přijetí 

žluté karty naplněn.
9
 O to více na sebe projekt evropského žalobce nejen z právního, ale také 

politického hlediska poutá pozornost.  

 

Není tak divu, že návrh nařízení o zřízení Úřadu prošel od svého představení v roce 2013 

podstatnými změnami. Členské státy sice obecně myšlenku zřízení nového Úřadu 

podporovaly, ale existovaly značné rozdíly ve vnímání toho, jak by měl být organizován a jak 

by měl fungovat. Text nařízení byl proto v průběhu jednání měněn tak, aby odrážel 

kompromisy dosažené na úrovni členských států.  

 

Zřízení Úřadu však skýtá i řadu dalších úskalí a aspektů než pouze ta, která zde byla doposud 

ve stručnosti nastíněna. Projekt evropského veřejného žalobce je projektem v pravém slova 

smyslu a bylo by mylné se domnívat, že cíle, které si tento projekt stanoví, mohou být 

dosaženy přijetím jednoho nařízení. Od chvíle, kdy Komise představila svůj legislativní 

balíček v roce 2013, se počítalo s tím, že hmotněprávním základem činnosti Úřadu by se měla 

po svém přijetí a současně i po zřízení Úřadu stát směrnice o boji vedeném trestněprávní 

cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
10

, tzv. PIF směrnice, která má 

nahradit Úmluvu o ochraně finančních zájmů ES z roku 1995
11

.  V době, kdy jsem začínala 

psát tuto práci, nebylo zdaleka ještě ani na úrovni pracovní skupiny Rady pro trestní právo 

hmotné – DROIPEN, kde byla tato problematika řešena, a tím pádem ani na úrovni Rady EU, 

dosaženo shody na tom, zda podvody v oblasti DPH mají být zahrnuty do rozsahu PIF 

směrnice. Tuto otázku ještě rozvířil SDEU ve svém rozsudku ve věci Taricco
12

. I pozice 

členských států EU se v průběhu jednání o PIF směrnici měnily. ČR na začátku jednání 

(stejně jako některé další členské státy) nepodporovala začlenění podvodů v oblasti DPH do 

PIF směrnice. Komise se však hájila tím, že DPH je finančním zájmem EU a jeho zahrnutí do 

PIF směrnice je důležitou praktickou i politickou otázkou. 

 

                                                 
9
 Tetourová E., Škvorová M.: Projekt evropského veřejného žalobce, Parlamentní institut, 2013, s. 29 

10
 KOM(2012) 363 v konečném znění. 

11
 Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. 7. 1995 (Úř. Věst. C 316, 27. 11. 

1995, s. 48 -57). 
12

 Rozhodnutí SDEU ve věci Taricco C-105/14. 
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Klíčovou roli měl v průběhu jednání i statut Eurojustu, a to zejména ve vztahu k třetím zemím 

a členským státům, které se nebudou účastnit projektu evropského veřejného žalobce. 

Částečný obecný přístup k návrhu nařízení o Eurojustu
13

 byl schválen Radou již počátkem 

roku 2015, jeho součástí však nebyla ustanovení související s Úřadem. EP však dosud 

k nařízení o Eurojustu nezaujal žádný postoj. 

 

Všechny tři výše uvedené předpisy (nařízení o zřízení Úřadu, PIF směrnice a návrh nařízení  

o Eurojustu) by měly být rovněž v souladu s pravidly fungování OLAFu tak, aby mohl být 

vytvořen koherentní, účelný a účinný systém pro boj s trestnými činy poškozujícími finanční 

zájmy EU. Předpokládalo se, že jakmile bude vytvořen Úřad, role OLAFu se velmi 

pravděpodobně změní a těžiště jeho činnosti bude v provádění správních řízení a spolupráci 

s třetími státy.  

 

Z výše ve stručnosti nastíněného je doufám beze sporu zřejmé, že instituce evropského 

veřejného žalobce, která má své prapůvodní kořeny již v 90. letech minulého století, byla  

a stále je projektem, jehož příprava byla velmi složitá. Jedná se o projekt, který nemá v oblasti 

justice obdoby a váže na sebe celou řadu více či méně důležitých aspektů. Aby byly všechny 

související předpisy vzájemně komplementární a aby bylo zejména nařízení o zřízení Úřadu  

a PIF směrnice plně ve vzájemném souladu byl a je cíl nelehký. Přesto si troufám říci, že věc 

se nakonec podařila, ale cesta, která k přijetí nařízení o zřízení Úřadu a PIF směrnice vedla, 

je, dle mého názoru, z praktického i teoretického hlediska mimořádně zajímavá.  

 

Klíčový, nezbytný, kontroverzní, aktuální, živý, ambiciózní. To vše je podle mě projekt 

evropského veřejného žalobce. Domnívám se, že netřeba dále dodávat, z jakého důvodu jsem 

si toto téma pro psaní své rigorózní práce vybrala.  

 

Hlavním cílem a současně doufám i přínosem této rigorózní práce je komplexní analýza 

projektu evropského veřejného žalobce z historické perspektivy a zejména analýza vývoje 

tohoto projektu optikou posledních 4 let s poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které 

s sebou projekt evropského žalobce nese – jak jsem již nastínila v úvodu, zejména 

mechanismus žluté karty, projednávání návrhu nařízení o Eurojustu a otázka začlenění 

podvodů na DPH do finanční kriminality. Věřím, že přidaná hodnota této práce spočívá také 

                                                 
13

 KOM(2013) 535 v konečném znění. 
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v tom, že obsahuje mimo jiné podrobné zpracování proběhnuvších jednání a nastínění pozice 

ČR k legislativním návrhům, které zaštiťují celý projekt evropského veřejného žalobce. Mým 

záměrem bylo zpracovat tuto problematiku tak říkajíc od A do Z a v závěru vyhodnotit průběh 

celé práce na projektu evropského žalobce a výhody a rizika nařízení ve své stávající přijaté 

podobě. 

 

Má rigorózní práce je rozdělena do 4 hlavních části. První část je věnována rozvoji evropské 

spolupráce na poli trestního práva, historickému vývoji a původním myšlenkám na zřízení 

instituce evropského žalobce. Ve druhé části nastiňuji, za jakých legislativních podmínek  

a okolností se začal rodit projekt Úřadu, jak probíhal proces přijetí legislativního návrhu  

a jaké důvody vedly k jeho přijetí. Ve třetí části se zabývám obsahovou stránkou celého 

legislativního balíčku Komise k posílení ochrany finančních zájmů EU – zejména návrhu  

o Eurojustu a návrhu nařízení o zřízení Úřadu. Ve třetí části se vedle výše uvedeného dále 

podrobně zabývám projednáváním návrhu nařízení o zřízení Úřadu v členských státech  

a v unijních orgánech. Též poměrně podrobně poukazuji na PIF směrnici a zejména na 

problematiku podvodů na DPH ve světle nejnovější judikatury SDEU. Třetí část považuji 

spolu s částí čtvrtou za stěžejní část mé práce. Ve čtvrté části přibližuji aktuální podobu 

přijatého nařízení 2017/1939 a zejména poukazuji na jeho stěžejní či nejvíce problematická 

ustanovení. Nakonec jsem se čtenáři snažila nastínit harmonogram možného fungování Úřadu 

v budoucnu jak v EU, tak v ČR.   

 

ČÁST I 

1. Obecný rámec – harmonizace trestního práva  

Vzhledem k tomu, že trestní právo má z hlediska působení Unie specifické postavení  

ve srovnání s jinými právními odvětvími, považuji za vhodné, před samotnou analýzou 

projektu evropského veřejného evropského žalobce, zasadit tuto problematiku, do obecnějšího 

rámce a širšího kontextu.   

 

Trestní právo je ve všech členských státech považováno „za jeden z hlavních atributů  

a projevů státní suverenity, je výrazem právně-kulturní samostatnosti a je spojováno 
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s výkonem svrchované pravomoci státu“.
14

 Je vnímáno jako jedním z nevýznamnějších 

donucovacích prostředků státní moci vůči jednotlivci, čímž si mezi jinými právními 

odvětvími uchovává jakési výsadní postavení. Každý členský stát tak velmi zdráhavě 

přistupuje k jakékoliv harmonizaci
15

 trestního práva na mezinárodní i evropské úrovni a tuto 

významnou součást své suverenity pečlivě střeží. Jakýkoliv zásah spočívající jen v dílčím 

přenesení určité pravomoci tak může být považován za omezení státní suverenity a tedy za 

zásah do výsostných práv státu.
16

 To ostatně potvrzuje například rozhodnutí Spolkového 

ústavního soudu tzv. Lisabonský nález z roku 2009, ve kterém německý ústavní soud 

posuzoval soulad Lisabonské smlouvy s německým ústavním pořádkem. Spolkový soud 

deklaroval, že právě „demokratické sebeurčení ústavního státu je zvláště citlivým způsobem 

ovlivněno ustanoveními trestního práva hmotného a procesního a že je s ohledem na tuto 

skutečnost třeba vykládat odpovídající ustanovení Smluv nikoliv extenzivním, nýbrž 

restriktivním způsobem, a současně jejich použití vyžaduje zvláštní odůvodnění“.
17

 Podobně 

rezervovaný postoj ústavních soudů členských států k přenosu pravomocí v oblasti trestního 

práva dokládá i přezkum ústavnosti rámcového rozhodnutí o EZR.
18

  Nepovažuji za nutné 

dále dokládat, že trestní právo patří mezi oblasti práva, jejichž harmonizace je opravdu 

mimořádně složitá.  

 

Základní prvky evropské spolupráce na poli trestního práva se formovaly a získávaly svou 

podobu na půdě Rady Evropy. EÚLP
19

 stanoví spolu s dodatkovými Protokoly požadavky na 

ochranu lidských práv, čímž bezpochyby působí na formování trestněprávních norem 

signatářských států vzhledem k tomu, že se jedná o normy závazné pro členské státy Rady 

Evropy. EÚLP a její Protokoly garantují například právo na život
20

, zákaz mučení
21

, právo na 

spravedlivé řízení
22

 a další. Jak je naznačeno výše, ochrana lidských práv je neodmyslitelně 

s trestním právem spjata. Významné postavení má pak zejména ESLP, jehož rozhodnutí jsou 

                                                 
14

 Jelínek, J., Gřivna T., Herczeg, J., Navrátilová J., Syková A. et al.: Trestní právo Evropské unie, Praha, Leges, 

2014, s. 24. 
15

 Právnický slovník, 3. vydání, 2009, Král, R.: Harmonizace je procesem slaďování vnitrostátních předpisů 

členských států EU, a to za tím účelem, aby byly odstraněny překážky fungování vnitřního trhu ES vyvolané 

rozdíly mezi vnitrostátními předpisy členských států EU. 
16

 Syková, A.: Lisabonská smlouva a další rozvoj oblasti justiční spolupráce ve věcech trestních v Evropské unii, 

MZV. 
17

 BVerfGE 123, 267; v anglickém znění dostupné zde: http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1179. 
18

 Zvláštní režim si při sjednávání rámcového rozhodnutí o EZR vynutili např. IT, AT, LU. Ústavnost 

rámcového rozhodnutí o EZR přezkoumal např. německý Spolkový soud, Ústavní soud Polska, Ústavní soud 

Belgie nebo český Ústavní soud. 
19

 Uzavřena v Římě dne 4. listopadu 1950. 
20

 Čl. 1 EÚLP. 
21

 Čl. 3 EÚLP. 
22

 Čl. 6 EÚLP. 
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závazná pro smluvní strany sporu
23

, nicméně i ostatní státy mají povinnost brát v potaz 

interpretaci ESLP, když řeší spory na vnitrostátní úrovni
24

. Vedle toho má Rada Evropy 

k dispozici různé nástroje, které využívá k dosažení cílů zakotvených v čl. 1 Statutu Rady 

Evropy
25

. Mezi ně patří i mezivládní úmluvy, kterými projevuje Rada Evropy svůj zájem na 

europeizaci
26

 práva v trestní oblasti. Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy tak 

nepopiratelně zasahuje do hmotného i procesního trestního práva členských zemí Rady 

Evropy a je tedy evidentní, že Rada Evropy velmi přispěla k vytvoření základů evropského 

trestního práva.   

 

Pozadu nezůstává ani EU, která též usiluje o zakotvení minimálních standardů trestního 

práva. Vzhledem k tomu, že však otázky trestní spolupráce nebyly součástí evropských 

integračních procesů, Římské smlouvy z roku 1957 ani Jednotný evropský akt z roku 1986 

nijakým způsobem do oblasti trestního práva nepřispěly.
27

  

 

Až Maastrichtská smlouva
28

 vytvořila tzv. tří pilířovou soustavu. Do prvního pilíře patřila ES, 

druhý pilíř obsahoval společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a třetí pilíř spolupráci 

v oblasti justiční a policejní spolupráce, tedy spolupráci i v trestních věcech. Ustanovení 

druhého a třetího pilíře byla postavena na mezivládním principu, což znamenalo, že jakékoliv 

opatření v této oblasti si vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států. Požadavek 

konsenzu všech členských států tak bylo možné do určité míry vnímat jako překážku pro 

rozhodování v oblasti trestního práva, respektive překážku pro harmonizaci trestního práva.  

V tomto kontextu lze konstatovat, že procedura jednomyslnosti daleko snáze, zejména pro 

malé státy jako například ČR, umožňovala vytvořit blokační menšinu než je tomu v případě 

kvalifikované menšiny a tím pádem snáz bránit své trestní právo. Přijetí legislativního aktu 

mohlo být v podstatě zablokováno jen jedním členským státem.  

 

                                                 
23

 Čl. 46 EÚLP. 
24

 V ČR vyplývá z čl. 1 odst. 2 Ústavy a z čl. 10a Ústavy a dále pak např. z nálezu ÚS ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 

II. ÚS 862/10. 
25

 „Cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy za účelem ochrany uskutečňování ideálů a 

zásad, které jsou jejich společným dědictvím, a usnadňování jejich hospodářského a společenského rozvoje.“ 
26

 Europeizací trestního práva lze rozumět proces, v rámci kterého se vytváří soubor evropských trestněprávních 

standardů (hmotněprávních i procesněprávních), které sdílejí členské státy EU s cílem lépe čelit náporu trestné 

činnosti. Jedním z možných výkladů lze europeizaci chápat jako proces přizpůsobení trestního práva evropským 

poměrům. Více o pojmu europeizace trestního práva např. Vrtek, M.: Budoucnost trestního práva v kontextu 

jeho europeizace, Trestněprávní revue 2/2007, s. 33. 
27

 Tomášek, M. et al: Europeizace trestního práva, Praha, Linde, 2009, s. 20. 
28

 Podepsána byla v roce 1992, v platnost vstoupila dne 1. listopadu 1993. 
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Amsterdamskou smlouvou
29

 byl formulován nový cíl EU, kterým bylo vytvoření tzv. prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva. Zároveň Amsterdamská smlouva zásadně pozměnila podobu 

třetího pilíře, a to převedením některých oblastí práva ze třetího do prvního pilíře. Došlo 

k tomu, že se tak v příslušných oblastech uvolnilo jednomyslné rozhodování ve prospěch 

rozhodování kvalifikovanou většinou. Převedení se však oblasti justiční a policejní spolupráce 

v trestních věcech netýkalo, neboť došlo pouze k přesunu vízové a azylové politiky, 

hraničních kontrol a justiční spolupráce v civilních věcech.  

 

Do jisté míry revoluční změna nastala až přijetím Lisabonské smlouvy
30

, kdy evropské 

instituce získali efektivnější nástroje, jak dostát svému základnímu závazku a vytvořit 

fungující prostor svobody, bezpečnosti a práva.  Lisabonská smlouva totiž zrušila tzv. tří 

pilířovou soustavu práva EU a „ponechala jediný subjekt nadaný vnitřní i vnější právní 

subjektivitou“
31

, a to Unii, díky čemuž se oblast justiční a policejní spolupráce stala politikou 

EU, která nově spadala do oblasti sdílených pravomocí EU a členských států. Jednotlivé 

politiky justiční a policejní spolupráce tak byly ještě spolu s politikami týkajících se kontrol 

na hranicích, azylu a přistěhovalectví zařazeny pod hlavu V SFEU s názvem prostor svobody, 

bezpečnosti a práva.  

 

Zrušení pilířové soustavy se odrazilo mimo jiné v tom, že většina právních aktů přijatých na 

základě hlavy V SFEU začala být přijímána tzv. řádným legislativním postupem
32

, 

přičemž společně při tomto postupu rozhoduje EP a Rada. Zůstaly však i otázky, kdy Rada 

nadále hlasuje jednomyslně. Těmi jsou například právě čl. 86 odst. 1 SFEU, který slouží jako 

právní základ pro zřízení Úřadu. V souladu s tímto článkem musí tedy o případném přijetí 

nařízení rozhodnout jednomyslně Rada poté, co obdrží souhlas EP.   

 

Zrušení tří pilířové soudní soustavy mělo nepochybně významný dopad na trestní právo  

ve vztahu k EU a k jejím členským státům. Ustanovení hlavy V SFEU nyní umožňují 

prohloubit spolupráci členských států v oblasti trestního práva daleko více než ustanovení 

                                                 
29

 Podepsána byla v roce 1997, v platnost vstoupila dne 1. května 1999. 
30

 Podepsána byla v roce 2007, v platnost vstoupila dne 1. prosince 2009. 
31

 Jelínek, J., Gřivna T., Herczeg, J., Navrátilová J., Syková A. et al.: Trestní právo Evropské unie, Praha, Leges, 

2014, s. 41. 
32

 Více o řádném legislativním postupu např. Pítrová, L.: Evropská dimenze legislativního procesu, Praha, 

Leges, 2014, s. 130 a násl. nebo Tomášek, M. – Týč, V. a kol.: Právo Evropské unie, 1. vydání, Praha: Leges, 

2013, s. 201 a násl. 
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Maastrichtské a Amsterdamské smlouvy, která jsou, jak bylo již v úvodu této kapitoly 

uvedeno, členskými státy s ohledem na státní suverenitu vnímána velmi senzitivně.  

 

Postupy legislativního procesu v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva ovšem 

odrážejí křehkou rovnováhu mezi nadnárodními a mezivládními principy. Nadnárodní prvky 

se projevují, jak bylo uvedeno výše, zejména ve způsobilosti orgánů Unie přijímat v otázkách 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva sekundární právní akty řádným legislativním 

postupem.
33

  

 

Mezivládní prvky se na rozdíl od těch nadnárodních projevují uplatněním zvláštního 

legislativního postupu pro některé aspekty prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a to 

zavedením institutu záchranné brzdy (angl. emergency break), který mírní řádný zákonodárný 

proces a posílením úlohy členských států a vnitrostátních parlamentů.
34

 Lisabonská smlouva 

stanoví tedy určité pojistky, aby nedocházelo k nežádoucím zásahům do státní suverenity.  

 

Zrušení pilířové soustavy a zavedení řádného legislativního postupu do oblasti prostoru, 

bezpečnosti a práva je vyváženo mimo jiné, jak jsem uvedla výše, posílením kontrolních 

mechanismů, které mají v rukou vnitrostátní parlamenty. Pokud jsou legislativní návrhy 

Komise v rozporu s principem subsidiarity a proporcionality, jsou komory národních 

parlamentů oprávněny aktivovat mechanismy tzv. žluté, oranžové, případně červené karty. 

Nejenom že návrh o zřízení Úřadu musí být tedy přijat jednomyslně
35

 (pokud není využit čl. 

86 odst. 4 SFEU), ale právě v případě návrhu, kterým se zřizuje Úřad, dospěly parlamenty 

členských států k závěru, že návrh nepovažují za slučitelný se zásadou subsidiarity  

a aktivovaly mechanismus tzv. žluté karty, tedy mechanismus kontroly subsidiarity. 

Mechanismu žluté karty, stejně jako možnosti využití tzv. posílené spolupráce, není-li 

dosaženo jednomyslnosti, se však více v souvislosti se zřízením Úřadu věnuji v kapitolách 3.4 

a 4.      

 

Jak jsem již naznačila výše, jakékoliv úsilí o kodifikaci trestního práva přichází prakticky po 

celou dobu existence EU vniveč a snahy o harmonizaci konkrétních institutů trestního práva 

                                                 
33

 Tomášek, M. – Týč, V. a kol. Právo Evropské unie, 1. vydání, Praha: Leges, 2013, s. 341. 
34

 O těchto institutech je podrobněji pojednáno v kapitole 3 rigorózní práce. 
35

 Právním základem je čl. 86 SFEU, dle kterého se nařízení přijímá jednomyslně.   
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narážejí často na nevoli členských států
36

. Mezi výlučností trestního práva a jeho 

ovlivňováním ze strany EU existuje neustálé napětí, které je daleko vyšší, než třeba  

u harmonizace civilních procesních předpisů.
37

  

 

Úřad evropského žalobce je projekt, který již z povahy toho, že zřízením Úřadu má dojít 

k poměrně rozsáhlé harmonizaci trestního práva členských států, naráží od počátku na řadu 

odmítavých postojů a obtíží při vyjednávání své konkrétní podoby. Tuto skutečnost je proto 

s ohledem na historický vývoj instituce Úřadu, a zejména s ohledem na nedávný a aktuální 

vývoj celého projektu, vnímat ve světle specifického postavení trestního práva členských 

států.  

 

2. Projekt evropského veřejného žalobce z historické perspektivy 

Boj proti podvodným jednáním ohrožujícím nebo poškozujícím zájmy EU nabývá stále na 

významu. Již v polovině 90. let minulého století bylo příslušnými orgány ES konstatováno, že 

téměř 10 procent prostředků pocházejících z rozpočtů ES je každoročně používáno 

nesprávným způsobem.
38

  

 

Podvody se přirozeně netýkají pouze příjmové stránky, ale i výdajové stránky rozpočtu Unie. 

V oblasti příjmů, jde dle profesora Fenyka
39

 zejména o daňové a celní podvody, pašování, 

nedodržení dovozních kvót, záměnu zboží a jeho kvality, zneužití vnitřních celních 

preferencí, antidumpingová opatření, apod. V oblasti výdajů patří mezi ohrožující  

a poškozující jednání zejména přímá pomoc státům a regionům, podpora vývozu, výdaje na 

společnou agrární politiku, subvencovaný vývoz, restrukturalizace, cestovní náklady 

pracovníků ES a přímé výdaje na společné politiky – vzdělání, výzkum, energetika, ochrana 

životního prostředí, sociální politika. Podvody, které jsou navázány na výdaje z rozpočtu EU, 

mají však ve finančním vyjádření ztrát mnohem menší, zhruba čtvrtinový až třetinový podíl.
40

 

 

                                                 
36

 Viz např. spuštění mechanismu žluté karty v případě nařízení o zřízení Úřadu. 
37

 Zbíral, R.: Analýza návrhu nařízení zakládajícího Úřad evropského veřejného žalobce a perspektivy jeho 

přijetí: zlom v europeizaci trestního práva?, Státní zastupitelství, 2013, roč. 11, č. 6, s. 30-38. 
38

 Tomášek, M. et al: Europeizace trestního práva, Praha, Linde, 2009, s. 291.   
39

 Fenyk, J.: Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce v rámci 

členských států Evropské unie?). Acta Universitatis Carolinae - Iuridica - Vybrané otázky europeizace trestního 

procesu, Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 31-52. 
40

 Pomahač, R.: Ochrana finančních zájmů EU: staronové problémy administrativní a právní spolupráce, 

Evropské právo 7/1998, s. 2. 
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2.1 Počáteční snahy o ochranu finančních zájmů Unie 

Za prvotní iniciativu vedoucí k ochraně finančních zájmů EU lze vnímat ustanovení čl. 205 

Smlouvy o založení EHS, tzv. Římská smlouva z roku 1957. Tato Smlouva o založení EHS 

svěřila Komisi odpovědnost za provádění rozpočtu EHS, čímž došlo v důsledku ke svěření 

kontrolních oprávnění za účelem ochrany finančních zájmů EHS (později ES
41

). Čl. 205 

Smlouvy o založení EHS stanovil: „Komise plní rozpočet v souladu s nařízením přijatým na 

základě článku 209 na vlastní odpovědnost a v mezích přidělených prostředků…“. Vzhledem 

k tomu, že tato věcná příslušnost nebyla dostatečně doplněna účinnými hmotněprávními  

a procesněprávními pravomocemi, začaly se i díky nárůstu rozpočtu ES rozvíjet úvahy  

o nedostatečnosti a potřebě nového způsobu ochrany finančních zájmů ES a jeho právního 

rámce.   

 

Protože se ES dlouho zabývala ekonomickými a hospodářskými problémy, zůstávala ochrana 

finančních zájmů dlouhou dobu v pozadí. To se odrazilo i v pozici členských států, které 

„zaujaly rigidní postoj k možnosti zavedení jakékoliv nadnárodní právní úpravy obsahující 

trestní prvek“.
42

 V roce 1976 se uskutečnil první pokus o trestněprávní ochranu finančních 

zájmů Unie, kdy byl předložen Protokol o trestněprávní ochraně finančních zájmů 

Společenství a stíhání porušování ustanovení Smlouvy o ES. Tento první pokus o zavedení 

nadnárodního trestního práva však nebyl úspěšný, členské státy Protokol nepodpořily.  

 

K rozvoji ochrany finančních zájmů Unie přispěl i  SDEU, který v roce 1989 rozhodoval  

ve věci tzv. Jugoslávské kukuřice
43

 a provedl výklad čl. 5 Smlouvy o založení EHS, který 

stanoví: „Členské státy přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, 

které vyplývají z této smlouvy nebo jsou důsledkem činnosti orgánů Společenství. Usnadňují 

mu plnění jeho poslání….“. Tímto rozsudkem SDEU v podstatě vymezil zásadu, že tam, kde 

komunitární právo ukládá určité povinnosti, jsou členské státy povinny chránit tyto povinnosti 

stejně intenzivně, jako chrání povinnosti plynoucí z vlastních vnitrostátních právních řádů. 

Tedy že jsou povinny použít i prostředky trestního práva, je-li to třeba k ochraně povinností 

vyplývajících ze zakládajících smluv, pokud by je členský stát použil v identické vnitrostátní 

                                                 
41

 Ke dni 1. července 1967 vstoupila v platnost Smlouva o jednotných orgánech ES, čímž se sloučily orgány tří 

společenství – ESUO, EHS a Euroatomu. Znění a název Smlouvy o EHS se však nezměnilo.  
42

 Fenyk, J.: Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce v rámci 

členských států Evropské unie?). Acta Universitatis Carolinae - Iuridica - Vybrané otázky europeizace trestního 

procesu, Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 31-52. 
43

 Rozhodnutí SDEU ve věci Komise v. Řecko C- 68/88. 
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situaci.
44

 SDEU v případě Jugoslávské kukuřice rozhodoval o žalobě Komise proti Řecku na 

nesplnění povinnosti. Skupina řeckých obchodníků nepřiznala, že zásilky kukuřice vyvážené 

do Belgie, nejsou jugoslávského původu a náklad byl tak považován za řeckou produkci. Díky 

tomu nemuselo Řecko platit příslušný odvod do rozpočtu ES. Problém spočíval v tom, že 

povinnost odvést danou platbu vyplývala nikoliv z vnitrostátního (řeckého) předpisu, ale 

z komunitárního nařízení, a dotčen tak nebyl řecký rozpočet, ale rozpočet ES. Komise Řecku 

vytýkala mimo jiné také to, že při následném vyšetřování postupovaly řecké orgány 

nedůsledně a nepoužily vůči účastníkům tohoto „podvodu“ všechna dostupná opatření, včetně 

trestních a správních. SDEU dal v tomto případě Komisi za pravdu a rozhodl, že Řecko 

porušilo svou povinnost loajální spolupráce tím, že ve vztahu k pachatelům daného podvodu 

nevyužilo důsledně všechna řízení, včetně trestního a správního trestání.
45

  

 

Jak uvádí profesor Fenyk
46

, dle převažujících názorů již z čl. 5 Smlouvy o založení EHS 

vyplývá pro členské státy určitá povinnost v oblasti ochrany finančních zájmů ES. To svým 

způsobem, dle mého názoru, SDEU ve věci Jugoslávské kukuřice potvrdil, vzhledem k tomu, 

že se skutková podstata případu týkala rozpočtu ES a jeho ochrany.  

  

Smluvně byla tato povinnost však zakotvena až přijetím Maastrichtské smlouvy
47

, a to 

konkrétně Smlouvou o EU. Čl. 209a Smlouvy o EU stanovil:  

„Členské státy přijmou k zamezení podvodů ohrožujících finanční zájmy Společenství stejná 

opatření, jaká přijímají k zamezení podvodů ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy. 

Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, členské státy koordinují svou činnost 

zaměřenou na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům. Za tím účelem 

organizují s podporou Komise úzkou a pravidelnou spolupráci mezi příslušnými útvary státní 

správy.“ 

 

Čl. 209a zavázal členské státy k přijetí stejně účinných opatření proti machinacím 

postihujícím finanční zájmy ES, jež členské státy používají na ochranu svých vnitrostátních 

finančních zájmů. Vzhledem k tomu, že i v této oblasti se projevovaly mezi jednotlivými 

                                                 
44

 Viz čl. 22 – 25 rozhodnutí SDEU ve věci 68/88 
45

 Viz čl. 26 – 27 rozhodnutí SDEU ve věci Komise v. Řecko 68/88. 
46

 Fenyk, J.: Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spolupráce v rámci 

členských států Evropské unie?). Acta Universitatis Carolinae - Iuridica - Vybrané otázky europeizace trestního 

procesu, Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 31-52. 
47

 Maastrichtská smlouva původní Smlouvu o EHS nejen pozměnila a doplnila, ale také přejmenovala na nový 

název Smlouva o založení Evropského společenství. Kromě toho byla přijata ještě další zřizovací smlouva, a to 

Smlouva o Evropské unii.  
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členskými státy rozdíly, stanovil čl. 209a  také povinnost vzájemné spolupráce mezi Komisí  

a příslušnými orgány členských států při ochraně finančních zájmů. Tím bylo ustanoveno, že 

členské státy mají povinnost koordinovat svůj postup a s podporou Komise organizovat 

pravidelnou součinnost příslušných orgánů.
48

   

 

Čl. 209a však zatím uložil odpovědnost za ochranu finančních zájmů ES pouze jednotlivým 

členským státům. Nicméně právě čl. 209a Smlouvy o EU byl jakýmsi předstupněm, který dal 

podnět pro vznik dalších norem na úrovni ES a EU, které později začaly vytvářet systém 

pravidel a opatření vedoucích k ochraně finančních zájmů ES a EU.
49

  

 

S ohledem na prioritu ES chránit své finanční zájmy se členské státy rozhodly zajistit, aby 

jejich trestněprávní předpisy co nejúčinněji přispívaly k ochraně finančních zájmů EU,  

a posílit vzájemnou spolupráci v boji proti podvodům ohrožujícím finanční zájmy EU.
50

  Za 

výsledek snah o harmonizaci vnitrostátních úprav k ochraně finančních zájmů ES lze 

považovat Úmluvu o ochraně finančních zájmů ES, která je přijata na základě hlavy VI 

Smlouvy o EU, konkrétně na základě článku K.3 Smlouvy o EU
51

. Ten umožnil přijetí 

určitých minimálních pravidel na úrovni EU v oblasti vymezení skutkových podstat trestných 

činů a sankcí za jejich spáchání.
52

 Úmluva o ochraně finančních zájmů ES byla členskými 

státy podepsána dne 26. července 1995 a vstoupila v platnost dne 17. října 2002. K této 

Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES byly během let sjednány tři dodatkové protokoly,  

a to: 

 Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES, ze dne 27. září 1996, který 

vstoupil v platnost ke dni 17. října 2002. Tento protokol rozlišuje mezi aktivní  

a pasivní korupcí veřejných činitelů, definuje pojem „činitele“ (a to na vnitrostátní 

úrovni i na úrovni EU) a harmonizuje sankce za trestné činy korupce. 

 Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES, ze dne 19. června 1997, 

který vstoupil v platnost dne 19. května 2009. Druhý protokol Úmluvu objasnil  

                                                 
48

 Pomahač, R.: Ochrana finančních zájmů EU: staronové problémy administrativní a právní spolupráce, 

Evropské právo 7/1998, s. 2. 
49

 Tomášek, M. et al: Europeizace trestního práva, Praha, Linde, 2009, s. 293. 
50

 Předkládací zpráva pro Parlament ČR k návrhu na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES, 20. 8. 

2012. 
51

 Čl. K.3 Smlouvy o EU byl Amsterdamskou smlouvu přečíslován na čl. 31 a následně Lisabonskou smlouvou 

nahrazen čl. 82, 83 85 SFEU. 
52

 Tetourová E., Škvorová M.: Projekt evropského veřejného žalobce, Parlamentní institut, 2013, s. 7. 
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z hlediska problémů souvisejících s odpovědností právnických osob, zabavení a praní 

peněz a uložil členským státům zavést další formy trestněprávní ochrany
53

.  

 Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES SDEU prostřednictvím 

rozhodnutí o předběžné otázce, ze dne 29. listopadu 1996, který vstoupil v platnost  

ke dni 17. října 2002. Ten umožnil národním soudům požádat SDEU o rozhodnutí  

o předběžné otázce v souvislosti s interpretací Úmluvy o ochraně finančních zájmů 

ES.  

 

Hlavním cílem Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES bylo umožnit stíhání trestných činů, 

které poškozují finanční zájmy ES. Pro tyto účely se Úmluva o ochraně finančních zájmů ES 

poprvé pokusila o vysvětlení pojmu „finanční zájmy Unie“.
54

 Rozumí se jím příjmy nebo 

výdaje vykázané v rozpočtu Unie a/nebo příjmy nebo výdaje spravované přímo nebo 

z pověření Unie a jejích orgánů nebo zařízení. K naplnění svého cíle poskytla dále Úmluva  

o ochraně finančních zájmů ES a její protokoly harmonizovanou právní definici „podvodu na 

finančních zájmech Unie“ a vyžadovala, aby její signatáři přijali účinné, přiměřené  

a odrazující trestní sankce za podvod.  

 

Význam Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES tedy spočívá zejména v tom, že se poprvé 

pokusila o vymezení pojmu „podvod“
55

 v rámci evropského prostředí a uložila členským 

státům povinnost implementovat do svých právních řádů širokou definici trestného činu 

podvodu proti finančním zájmům ES. Úmluva o ochraně finančních zájmů ES rozlišovala 

mezi podvodem vzhledem k výdajům a příjmům
56

. V oblasti výdajů bylo za podvod 

považováno „každé úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se: 

 použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo 

dokladů, které má za následek neoprávněné přisvojení nebo zadržování prostředků ze 

souhrnného rozpočtu Evropských společenství či rozpočtů spravovaných Evropskými 

společenstvími nebo jejich jménem, 

 neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky,  

 neoprávněné použití těchto prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně 

poskytnuty.“  

                                                 
53

 Mimo jiné i trestní nebo jí na roveň postavenou odpovědnost právnických osob za trestné činy. 
54

 Syllová, Pítrová, Paldusová a kol.: Lisabonská smlouva, komentář, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2010. s. 951.  
55

 Více např. Kuchta J.: Podvod ke škodě finančních zájmů Evropské unie z pohledu historického i aktuálního, 

Sborník příspěvků z workshopu pořádaného na PrF MU v Brně dne 23. října 2014.  
56

 Čl. 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/money_laundering.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/money_laundering.html
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V oblasti příjmů bylo podvodem „každé úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se:  

 použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo 

dokladů, které má za následek nedovolené snížení prostředků v souhrnném rozpočtu 

Evropských společenství či v rozpočtech spravovaných Evropskými společenstvími 

nebo jejich jménem,  

 neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky,  

 neoprávněné použití dovoleně získaného prospěchu se stejnými následky.“ 

 

Vzhledem k tomu, že byl pojem podvod definován ve vztahu k rozpočtu ES, který představuje 

společnou odpovědnost a správu ES a členských států vůči svým občanům, měla Úmluva  

o ochraně finančních zájmů ES, jakožto harmonizační nástroj trestního práva, daleko větší 

naději na úspěch než v případě jiné oblasti trestné činnosti.
57

   

 

Amsterdamská smlouva nepochybně proces přijetí Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES 

urychlila, neboť svým důrazem na otázky spolupráce ve věcech vnitřní bezpečnosti a výkonu 

spravedlnosti, vytvořila vhodné prostředí pro vznik společného právního prostoru v oblasti 

ochrany finančních zájmů ES. Amsterdamská smlouva nahradila čl. 209a Smlouvy o EU čl. 

280 ve Smlouvě o založení ES, který již odpovědnost za boj nejenom proti podvodům, ale 

nově i proti jiným protiprávním jednání postihujícím finanční zájmy EU, rozdělil mezi ES  

a členské státy. Podobně jako Maastrichtská smlouva, zakotvuje nový čl. 280 Amsterdamské 

smlouvy členským státům povinnost čelit podvodům postihujícím finančním zájmy Unie 

rovnocenně jako podvodům na vnitrostátní úrovni. Na základě čl. 280 mají členské státy 

povinnost koordinovat svou činnost zaměřenou na ochranu finančních zájmů ES a s podporou 

Komise mezi sebou úzce spolupracovat. Nakonec čl. 280 uvedl do života povinnost Komise 

předkládat každoročně zprávu Radě a EP o fungování čl. 280, díky čemuž mají členské státy  

a Unie k dispozici řadu dokumentů týkajících se vyhodnocování opatření proti finančním 

podvodům.  

 

Pro úplnost, čl. 280 Smlouvy o založení ES stanovil:  

1. Společenství a členské státy čelí podvodům a jiným protiprávním jednáním postihujícím 

finanční zájmy Společenství opatřeními podle tohoto článku, která odstrašují a jsou schopna 

zajistit v členských státech efektivní ochranu. 

                                                 
57

 Tomášek, M. et al: Europeizace trestního práva, Praha, Linde, 2009, s. 297. 
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2. Členské státy učiní stejná opatření, aby čelily podvodům postihujícím finanční zájmy 

Společenství, jaká činí, když čelí podvodům postihujícím jejich vlastní finanční zájmy. 

3. Aniž by byla dotčena jiná ustanovení této smlouvy, členské státy koordinují svou činnost 

zaměřenou na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům. Za tím účelem 

organizují s podporou Komise úzkou a pravidelnou spolupráci mezi příslušnými útvary státní 

správy. 

4. K zajištění účinné a rovnocenné ochrany v členských státech přijímá Rada postupem podle 

článku po konzultaci Účetního dvora nutná opatření k předcházení a potírání podvodů, 

postihujících finanční zájmy Společenství. Použití trestního a procesního práva členských 

států není těmito opatřeními dotčeno. 

5. Komise předkládá ve spolupráci s členskými státy Radě a Evropskému parlamentu zprávu  

o opatřeních, která byla přijata k provedení tohoto článku. 

 

Pro účely čl. 280 Smlouvy o ES byl zřízen rozhodnutím Komise ze dne 28. dubna 1999
58

 

(rozhodnutí je založeno na čl. 218 Smlouvy o ES) Evropský úřad pro boj proti podvodům, 

tzv. OLAF. Doposud plnil tyto úkoly UCLAF, aby však byla vytvořena efektivnější podoba 

struktury k potírání podvodů a podobných jednání, vytvořila Komise nezávislý úřad OLAF, 

který má realizovat správní šetření, aniž by mohl být ovlivněn zvenčí.
59

 OLAF mohl však 

vykonávat vyšetřovací funkce pouze v rámci Komise a nikoliv vůči jiným orgánům EU  

a členským státům.
60

 

 

Ustanovení čl. 280 Amsterdamské smlouvy bylo také vedle všeho právním východiskem pro 

zpracování studie Corpus Juris. 

 

2.2 Corpus Juris, Corpus Juris 2000 

Narůstající trestná činnost směřující proti finančním zájmům Unie a nedostatečné dosavadní 

prostředky právní pomoci si vynutily patřičnou reakci. Na základě požadavku Komise a EP 

byla v první polovině 90. let konstituována odborná pracovní skupina složená z předních 

znalců uvedené problematiky. Skupina byla pod vedením profesorky pařížské Sorbonny 

                                                 
58

 Rozhodnutí Komise č. 1999/352 ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům 

(OLAF) (oznámeno pod číslem SEC(1999) 802). 
59

 Rainer, A.: Ochrana finančních zájmů ES a zřízení Evropského úřadu pro potírání podvodů, Evropské právo 

10/1999, s. 9. 
60

 Tomášek M.: Zvláštní objekty útoků proti finančním zájmům Evropských společenství, Trestněprávní revue 

1/2005, s. 10. 
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Mireielle Delmas-Marty pověřena vypracováním projektu, který by sloužil jako přehled 

možností trestního práva hmotného a procesního výhradně v oblasti ochrany rozpočtových 

prostředků Unie a ochrany finančních zájmů Unie. Skupina zahájila svou činnost v listopadu 

1995.  

 

Corpus Juris je výsledkem mnoha výzkumů a studií, které byly provedeny nezávislými 

odborníky. Pracovní skupina dospěla v květnu 1996 k závěru, že jediným způsobem, jak 

efektivně bojovat s narůstající trestnou činností směřující proti finančním zájmům Unie, je 

vytvoření schématického trestního kodexu. Tento trestněprávní opus byl publikován v roce 

1997. Vzhledem k tomu, že není Corpus Juris dílem unijních institucí, ale skupinou 

nezávislých odborníků a akademiků, nemá dílo závazný charakter a všechny články v něm 

obsažené jsou pouze doporučení nebo návrhy de lege ferenda
61

 namířené k zajištění 

efektivnější spolupráce v oblasti ochrany finančních zájmů EU a k vytvoření Evropské právní 

oblasti.
62

 Evropská právní oblast měla být založena na trestněprávní jurisdikci společné 

členským státům EU. Byť se její založení mělo dle mínění pracovní skupiny střetávat s řadou 

překážek, navrhla skupina zásady, jak účelu Evropské právní oblasti dosáhnout
63

.  

 

Po připomínkovém procesu v jednotlivých členských státech a sérii diskuzních jednání  

o tomto trestněprávním kodexu byl Corpus Juris přepracován a nově publikován jako Corpus 

Juris 2000
64

. 

 

Corpus Juris i Corpus Juris 2000 se nikdy nestaly platnými a právně závaznými zákoníky. 

Z pohledu trestního práva jsou nicméně vnímány jako mimořádně významné. Tyto kodexy 

představovaly vůbec první pokus o dílčí unifikaci trestněprávních norem jednotlivých 

členských států v oblasti ochrany finančních zájmů EU.
65

  

 

                                                 
61

 Právnický slovník, 3. vydání, 2009, Gerloch, A.: De lege ferenda (lat.), hodnocení pozitivního práva  

z hledisek jeho správnosti a spravedlnosti. Představy o možných změnách v zákonech a jiných právních 

předpisech a event. návrhy těchto změn v legislativním procesu.  
62

 Hamran, L., Szabova E.: European Public Prosecutor’s Office – Cui Bono?, New Journal of European 

Criminal Law, Vol. 4, Issue 1 - 2, 2013.  
63

 Více Fenyk J., Jílek, D.: Corpus Iuris; Základní trestněprávní ustanovení k zajištění ochrany finančních zájmů 

Evropské unie, překlad původního dvojjazyčného textu a úvod k českému vydání, Brno, 1998, s. 4-5. 
64

 Ve Florencii (6. – 7. 5. 1999) byly všechny připomínky projednány experty zúčastněnými na studii experty 

z tehdy kandidátských zemí. Výsledkem bylo vypracování poslední verze Corpus Juris 2000. 
65

 Tetourová E., Škvorová M.: Projekt evropského veřejného žalobce, Parlamentní institut, 2013, s. 29. 
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2.2.1 Úřad evropského veřejného žalobce dle Corpus Juris 

Corpus Juris není žádným rozsáhlým kodifikačním návrhem. Jeho obsah tvoří dvě nedílné 

části – hmotně a procesněprávní část, přičemž předloha čítá 35 článků.  

 

Hmotněprávní část návrhu je založena na trojici vůdčích idejí, jež jsou vlastní právním 

systémům členských států EU, jsou jimi: zásada legality trestných činů a trestů, zásada 

zavinění jako základ trestněprávní odpovědnosti a zásada proporcionality trestu vzhledem 

k závažnosti deliktu. Corpus Juris si neklade za cíl vytvářet nové definice principů, nýbrž 

přesně vymezit jejich obsah. Pod záštitou těchto tří zásad je v hmotněprávní části navrhováno 

osm skutkových podstat trestných činů (čl. 1 – 8) včetně trestů, které jsou za ně ukládány (čl. 

9). Jedná se o následující skutkové podstaty: podvod proti rozpočtu Společenství (čl. 1), 

podvod ve sféře volné soutěže (čl. 2), korupce (čl. 3), zneužití úřední povinnosti (čl. 4), 

zpronevěra (čl. 5), vyzrazení služebního tajemství (čl. 6), praní a přechovávání majetkových 

hodnot získaných z nepoctivých zdrojů (čl. 7) a zločinné spolčení (čl. 8).
66

  

 

S ohledem na problematiku, kterou se zabývám ve své rigorózní práci je však Corpus Juris 

daleko zajímavější zejména z perspektivy trestního práva procesního, neboť se jedná o první 

právní instrument, který podrobněji rozpracoval myšlenku Úřadu evropského veřejného 

žalobce.  

 

Aby bylo možné realizovat projekt jednotné evropské oblasti za účelem ochrany finančních 

zájmů EU, je nezbytné unifikovat trestní řízení. Procesněprávní část Corpus Juris, podobně 

jako hmotněprávní, je proto vystavena na několika společných zásadách. Jedná se o princip 

evropské teritoriality, princip soudního přezkumu, zavedení kontradiktorního řízení, dle něhož 

musí být všechny strany slyšeny, a princip subsidiární aplikace národního práva ve vztahu  

ke Corpus Juris.
67

 Trestněprávní jurisdikce a výkon pravomocí orgánů činných v trestním 

řízení by se měl dle Corpus Juris uskutečňovat na území každého členského státu EU, 

přestože bylo současně jasné, že mezi členskými státy existuje řada rozdílů v právních 

systémech.   

 

                                                 
66

 Více k jednotlivým článkům hmotněprávní části Corpus Juris Kuchta J.: Podvod ke škodě finančních zájmů 

Evropské unie z pohledu historického i aktuálního, Sborník příspěvků z workshopu pořádaného na PrF MU 

v Brně dne 23. října 2014.  
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ochrany finančních zájmů Evropské unie, překlad původního dvojjazyčného textu a úvod k českému vydání, 

Brno, 1998, s. 6, 16 – 27. 
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Právě zásada evropské teritoriality se týká jen vymezených unifikovaných skutkových podstat 

trestných činů a je navázána na procesní úpravu, která vyžaduje zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce, respektive Evropského generálního prokurátora, jak je Úřad v Corpus Juris 

označen. Již Úmluva o ochraně finančních zájmů ES zavedla určité posílení v oblasti právní 

spolupráce za účelem ochrany finančních zájmů Unie mezi členskými státy EU. Pokud však 

jde o otázky přípravného řízení, trestního stíhání, skončení vyšetřování, postupu státního 

zástupce před soudem a případně výkonu rozhodnutí soudu, lze dle Corpus Juris dosáhnout 

harmonizace v oblasti ochrany finančních zájmů EU (v oblasti taxativně definovaných 

trestných činů proti finančním zájmům EU) pouze zřízením decentralizovaného EGP, 

vybaveného stejnými pravomocemi ve všech členských státech EU.  

 

Dle Corpus Juris je EGP orgánem nezávislým jak na národních orgánech, tak na orgánech 

Unie.
68

 Je tvořen Evropským generálním prokurátorem (ředitelem) a Evropskými 

delegovanými prokurátory.
69

 Úřad EGP je charakterizován jako jednotný a vzájemně 

spolupracující.
70

 Dle Corpus Juris jsou s EGP povinni spolupracovat veřejní žalobci 

členských států a současně je všem národním orgánům (policie, státní zástupci, vyšetřující 

soudci, zaměstnanci správních úřadů, atp.), jakož i komunitárnímu orgánu, známému pod 

označením UCLAF
71

, uložena povinnost informovat EGP o všech činech, které by mohly 

naplnit skutkovou podstatu trestných činů v čl. 1 – 8 Corpus Juris.
72

  

 

Pravomoci EGP při vyšetřování jsou rozděleny mezi Evropského generálního prokurátora, 

Evropské delegované prokurátory a v některých případech mohou být pravomoci přenesené 

na Evropské delegované prokurátory dále z ekonomických nebo neodkladných důvodů 

přeneseny na národní orgány stanovené za tímto účelem.
73

 Čl. 20 Corpus Juris dále uvádí, 

které činnosti náleží do výlučné pravomoci ředitele a které Evropský generální prokurátor 

sdílí s Evropskými delegovanými prokurátory. Do výlučné pravomoci ředitele náleží zejména 

dohled nad vyšetřováním, koordinace vyšetřování a právo zahájit řízení, jestliže vyjde najevo, 

že je důvodné podezření ze spáchání některého z činů uvedených ve čl. 1 - 8 Corpus Juris.
74

 

Do sdílené pravomoci Evropského generálního prokurátora a Evropských delegovaných 
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 Čl. 18 odst. 2 Corpus Juris. 
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 Čl. 18 odst. 3 Corpus Juris. 
70

 Čl. 18 odst. 4 Corpus Juris. 
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prokurátorů ve věcech, které lze kvalifikovat ve smyslu taxativně uvedených trestných činů, 

náleží: výslech podezřelého, opatřování dokumentů, podání žádosti o nařízení znaleckého 

posudku, výslechy svědků, atd.
75

    

 

V případě, kdy je vyšetřování ukončeno, rozhodne Evropský delegovaný prokurátor buď  

o ukončení trestního stíhání, nebo postoupí věc před soud.
76

 Je-li vydán odsuzující rozsudek, 

EGP to neprodleně oznámí orgánům členských států, které jsou pověřeny místní příslušností 

pro výkon rozhodnutí.
77

 Dále Corpus Juris upravuje skončení přípravného řízení, zastupování 

veřejné obžaloby a zastavení trestního stíhání a výkon rozhodnutí.  

 

Jak bylo již uvedeno, Corpus Juris dále respektuje zásadu soudního přezkumu, přičemž 

soudní přezkum by měly vykonávat národní judiciální orgány v předsoudním (čl. 25), 

soudním (čl. 26) i odvolacím stadiu (čl. 27). Odvolání k SDEU je pak připuštěno pouze  

ve třech taxativně vyjmenovaných případech v čl. 28, jsou jimi: předběžné otázky o výkladu 

Corpus Juris, žádosti členského státu nebo Komise týkající se sporných otázek při použití 

Corpus Juris a žádosti EGP nebo národního soudního orgánu o rozhodnutí sporu a příslušnost 

týkající se principu evropské teritoriality.  

 

Zásada kontradiktorního řízení zohledňuje práva obviněného (čl. 29) a oběti (čl. 30), otázku 

důkazního břemene (č. 30) a dokazování (čl. 32 a 33). Nakonec zásada subsidiarity (čl. 35) 

zdůrazňuje, že se ustanovení Corpus Juris použijí na celém území členských států EU a jen 

v případě, ve kterém Corpus Juris neupravuje některé otázky, by se mělo použít vnitrostátní 

právo.
78

  

 

2.2.2 Úřad evropského veřejného žalobce a Corpus Juris 2000 

Jak bylo již uvedeno, Corpus Juris se stal po své publikaci předmětem kritiky a prošel řadou 

připomínkových kol. Diskuze k této studii byly vedeny odborníky z členských  

i kandidátských zemí. Jednání byla ukončena v roce 1999 v italské Florencii, proto je 

přepracovaný kodex označován jako Corpus Juris 2000. Pracovní skupina, která se zabývala 
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přepracováním původní verze, se však při svých jednáních zaměřila především na 

proveditelnost Corpus Juris ve vztahu k národnímu právu členských států a na problémy, 

které se týkaly horizontální spolupráce mezi členskými státy a vertikální spolupráce mezi 

členskými státy a Unií.
79

 Corpus Juris 2000 položil důraz na ochranu lidských práv  

a základních svobod, zaměřil se na zpřesnění definic trestných činů, snažil se více propracovat 

organizaci a působnost Úřadu, ale zavedl i nové instituty, jako například evropský zatýkací 

rozkaz.  

 

Corpus Juris i Corpus Juris 2000 zůstaly pouze odbornými studiemi, které se nikdy nestaly 

právně závaznými ani bezprostředně aplikovatelnými. Obě práce však přispěly k vytvoření 

legislativních dokumentů, které se později staly odrazovým můstkem pro vytvoření projektu 

evropského veřejného žalobce.    

 

2.3 Další kroky směřující ke zřízení Úřadu a Smlouva z Nice  

Přestože členské státy přijaly myšlenky obsažené v  Corpus Juris velmi chladně, projekt 

evropského veřejného žalobce si získal podporu zejména ze strany EP a Komise. To je zřejmé 

například z návrhu směrnice o trestněprávní ochraně finančních zájmů ES
80

, který je založen 

na čl. 280 Smlouvy o EU a v němž Komise usiluje o přijetí harmonizačních opatření pro 

realizaci svého přístupu k boji proti finančním zájmům EU.  

 

Komise dále na mezivládní konferenci v Nice v roce 2000 představila myšlenku
81

 revidovat 

příslušná ustanovení Smlouvy o EU o nový článek 280a, který se měl stát právním základem 

pro zřízení Úřadu. Komise doporučila založení Úřadu, jehož úkolem by bylo především 

vyšetřovat zpronevěru unijních peněz na celém území Unie a přímo žalovat pachatele před 

národními soudy členských států. Smlouva z Nice
82

 však nové návrhy v oblasti trestněprávní 

ochrany finančních zájmů ES, respektive návrhy v oblasti zavedení Úřadu, nereflektovala. 

Návrh tedy přijat nebyl.  
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Dokonce lze říci, že koncept Úřadu byl odmítnut ve prospěch konkurenčního projektu 

Eurojust, který byl zřízen rozhodnutím Rady ze dne 28. února 2002
83

 a nově zahrnut do čl. 29, 

čl. 31 a čl. 32 Smlouvy o EU (v Niceském znění). O ustavení Eurojustu rozhodla již Evropská 

rada na svém zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 s tím, že jde o významný 

prostředek při budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva a který měl zejména přispět  

k boji proti závažné trestné činnosti. Eurojust byl zřízen jako jednotka se samostatnou právní 

subjektivitou, nepředpokládalo se nicméně, že by byl nadán vyšetřovacími, soudními nebo 

exekutivními pravomocemi. Jeho role má být výlučně koordinační. Zároveň má přesně 

ohraničenou věcnou kompetenci, jeho činnost tedy nepokrývá veškeré trestné činy.
84

  

 

Vzhledem k tomu, že návrh Komise o zavedení Úřadu byl odmítnut a naopak byl podpořen 

jiný institut justiční spolupráce v rámci EU, myšlenka o zřízení Úřadu se dostala na nějakou 

dobu opět do pozadí. 

 

Komise se nicméně s odvoláním na nedostatek času pro posouzení návrhu a potřebu 

podrobnějšího zkoumání praktických důsledků vytvoření evropského veřejného žalobce 

zavázala, v souladu s akčním plánem 2001 – 2003 na ochranu finančních zájmů ES
85

, 

přijmout tzv. Zelenou knihu o trestněprávní ochraně finančních zájmů ES a zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce
86

.  

 

2.4 Zelená kniha o trestněprávní ochraně finančních zájmů ES a zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce 

Projekt Corpus Juris, byť zůstal pouze studií, dal alespoň přímý impuls k vypracování Zelené 

knihy. Spojení mezi těmito dokumenty je velmi úzké, neboť řada formulací a návrhů je velmi 

podobných a někdy i shodných.
87

  

 

Zelená kniha však nebyla legislativním dokumentem. Zelené knihy, obecně, jsou spíše 

diskuzními dokumenty k oblastem, které Komise hodlá v budoucnu regulovat. Slouží proto 
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především zúčastněným stranám, aby se mohly do procesu konzultace zapojit a reagovat na 

podněty Komise.
88

 Zelená kniha o trestněprávní ochraně finančních zájmů ES a zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce byla přijata dne 11. prosince 2001. Hlavním cílem této Zelené 

knihy bylo poskytnout podrobnější informace o projektu evropského veřejného žalobce 

odborné veřejnosti a definovat podmínky a možnosti provádění tohoto institutu. Forma Zelené 

knihy byla velmi specifická, neboť měla podobu dotazníku, kde Komise položila konkrétní 

dotazy, na které pak byly provedeny odpovědi ve formě extenzivních komentářů, úvah  

a analýz.  

 

Přijetí Zelené knihy si vyžádalo více než sedmdesát odpovědí, z nichž většinu tvořily reakce 

vlád, parlamentů, justičních orgánů, právních expertů a nevládních organizací. K přijaté 

Zelené knize se v roce 2003 konal Kulatý stůl, přičemž diskuze vyústila v přijetí dalšího 

dokumentu, tzv. Návazné zprávy k Zelené knize
89

.  

 

Návazná zpráva k Zelené knize obsahuje obecné posouzení Zelené knihy, na které navazuje 

zhodnocení odpovědí, které Komise obdržela v souvislosti s přijetím Zelené knihy. První část 

Návazné zprávy k Zelené knize se zabývá názory o možnosti zřízení Úřadu. Druhá část 

Návazné zprávy k Zelené knize se věnuje problematice institucionálních a právních otázek  

a poukazuje na potřebu se těmito otázkami dostatečně zabývat tak, aby bylo možné dosáhnout 

cíle popsaného v Zelené knize, tedy zřídit efektivně fungující Úřad evropského veřejného 

žalobce
90

. Z Návazné zprávy k Zelené knize je zřejmé, že vlády členských států zaujaly 

k projektu evropského žalobce velmi rozporuplný postoj. Zřízení Úřadu podpořily BE, EL, 

ES, NL, PT, a do jisté míry i IT, zatímco negativně tento projekt vnímaly DK, FR, IE, AT, FI, 

a UK. Skeptický, do určité míry však flexibilní, postoj ke zřízení Úřadu zaujaly DE, LU a 

SE.
91

  

 

2.4.1 Projekt evropského veřejného žalobce dle Zelené knihy 

Zelená kniha je velmi obsáhlý dokument, který se věnuje nejenom fungování Úřadu na téměř 

sto stránkách textu. Domnívám se, že velmi dobře shrnul klíčové návrhy Zelené knihy 
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profesor Fenyk
92

. Vzhledem k tomu, že cílem mé rigorózní práce není analýza prvotních 

návrhů týkajících se zřízení Úřadu, omezím se proto v této kapitole pouze na shrnutí 

základních myšlenek, které Zelená kniha přinesla. 

  

Úvodní ustanovení Zelené knihy shrnují dosavadní pokusy o zřízení Úřadu, poukazují na 

problematiku fenoménu podvodu proti finančním zájmům Unie a prezentují základní důvody 

pro přijetí Zelené knihy a její cíle. Oblasti, kterými se Zelená kniha zabývá, jsou členěny 

následovně: 

 kapitola 2 – východiska pro diskuzi 

 kapitola 3 – obecný přehled 

 kapitola 4 – právní postavení a vnitřní organizace 

 kapitola 5 – hmotné právo 

 kapitola 6 – procesní právo 

 kapitola 7 – vztah s dalšími zúčastněnými stranami 

 kapitola 8 – soudní přezkum. 

 

Komise se v Zelené knize zabývá hned v 2. kapitole otázkou právního základu. Jak jsem již 

nastínila výše, pro zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce nebyl ve Smlouvách 

dostatečný právní základ, proto Komise apelovala na vložení nového čl. 280a do Smlouvy  

o ES, který by zakotvil podmínky pro jmenování a odvolání evropského veřejného žalobce  

a vymezil jeho stěžejní pravomoci. Rozhodnutí založená na tomto článku by byla přijímána 

kvalifikovanou většinou.  

 

Dle nového čl. 280a Smlouvy o ES měl být evropský veřejný žalobce odpovědný  

za „vypátrání, trestní stíhání, postavení všech pachatelů trestných činů proti finančním 

zájmům ES před soud a vystupování před národními soudy v těchto věcech v souladu 

s příslušnou legislativou ES“.   

 

V souladu se zásadami proporcionality a subsidiarity, měla být pravomoc Úřadu omezena na 

nezbytné minimum tak, aby bylo zajištěno účinné stíhání protiprávního jednání poškozující 

finanční zájmy ES na území celého ES. Do působnosti Úřadu by dle Zelené knihy patřily 
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trestné činy podvodu, korupce, praní špinavých peněz, zpronevěry fondů, zločinného 

spolčení, zneužití pravomocí, porušení služebního tajemství a další činy, které mohou 

souviset s ochranou finančních zájmů ES.  

 

Je zajímavé, že Zelená kniha vnímala evropského veřejného žalobce jako justiční orgán, 

nikoliv, exekuční.
93

 Zelená kniha se dále zabývala zejména otázkami statusu a postavení 

evropského veřejného žalobce, jeho jmenováním a odvoláním a odpovědností za pochybění 

spojené s jeho fungováním. 

 

Pokud jde o hierarchické uspořádání, v čele Úřadu by stál evropský veřejný žalobce. 

Organizace Úřadu by byla tvořena jednak centrálním úřadem v Bruselu a jednak jednotlivými 

úřady v členských státech vedenými náměstky evropského veřejného žalobce. Jednalo by se 

tedy o decentralizované uspořádání.   

 

Evropský veřejný žalobce by měl působit v tzv. jednotné oblasti trestního stíhání  

a vyšetřování, přičemž by měl výkon jeho činnosti platit rovnocenně ve všech členských 

státech. Evropský veřejný žalobce by v této oblasti: řídil a koordinoval trestní stíhání, přímo 

prováděl vyšetřování, dbal na dodržování soudních záruk zákonnosti řízení, při zásazích do 

oblasti lidských práv a základních svobod by byl podroben rozhodovací a kontrolní 

pravomoci soudce svobod, podával obžalobu a zastupoval ji výlučně před národními soudy.
94

 

 

Velká část Zelené knihy byla věnována hmotněprávním a procesněprávním aspektům Úřadu 

evropského veřejného žalobce. Zelená kniha se také pokusila upravit vztah Úřadu s orgány 

členských států, unijními institucemi – Eurojustem, Europolem, Evropskou justiční sítí, 

OLAFem a se třetími zeměmi.  

 

Je pozoruhodné, že Zelená kniha nepokrývala jen problematiku ochrany finančních zájmů ES, 

ale lze nalézt i argumenty, které odrážely všeobecné snahy o boj proti přeshraniční 

kriminalitě, a to v souvislosti se zasedáním Evropské rady v Tampere v roce 1999
95

. Zelená 
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 KOM(2001) 715 v konečném znění, s. 27. 
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 KOM(2001) 715 v konečném znění, s. 24-25. 
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kniha se také daleko víc zabývala ochranou lidských práv a základních svobod v kontextu 

Úřadu evropského veřejného žalobce
96

 než Corpus Juris.  

 

2.5 Smlouva o Ústavě pro Evropu 

Jak bylo již zmíněno, snaha zařadit nový čl. 280a do Smlouvy o EU na konferenci v Nice byla 

neúspěšná. Téma evropského veřejného žalobce bylo znovu vyzvednuto Konventem  

o budoucnosti Evropy, jehož hlavním úkolem bylo vypracovat návrh lepšího rozdělení 

kompetencí v EU. Konvent zasedal od února 2002 do července 2003, přičemž výsledkem více 

než roční práce bylo předložení Smlouvy o Ústavě pro Evropu, tzv. Ústavy pro Evropu.  

 

Ustanovení o evropském žalobci byla upravena čl. III – 274 Ústavy pro Evropu. Ústava pro 

Evropu navrhovala, aby byl Úřad vytvořen přeměnou z Eurojustu. Čl. III – 274 odst. 1 Ústavy 

pro Evropu totiž stanovil, že „pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím 

finanční zájmy Unie může evropský zákon Rady vytvořit z Eurojustu Úřad evropského 

veřejného žalobce. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského 

parlamentu“. To bylo pro všechny poněkud překvapivé, neboť Eurojust vznikl původně spíše 

jako konkurenční koncept k Úřadu, jak jsem již uváděla výše.
97

 Ústava pro Evropu vedle toho 

obsahovala čl. III – 273, který měl sloužit jako právní základ pro vytvoření Eurojustu, neboť 

umožňoval vytvořit „evropský zákon, která vymezí strukturu, fungování, oblast činnosti  

a úkoly Eurojustu“. Tento evropský zákon by dle odst. 3 čl. III – 274 byl také způsobilý 

vymezit „statut Úřadu evropského veřejného žalobce, podmínky pro výkon jeho funkcí, 

procesní pravidla platná pro jeho činnost, jakož i ta, jimiž se řídí přípustnost důkazů,  

a pravidla použitelná na soudní kontrolu procesních úkonů učiněných při výkonu jeho 

funkcí“. Dle čl. III – 274 odst. 2 by byl Úřad případně ve spojení s Europolem „příslušný 

k vyšetřování, stíhání a předvádění před soud pachatelů a spolupachatelů trestných činů 

poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie… přičemž by před příslušnými soudy 

členských států vykonával v souvislosti s těmito trestnými činy úlohu veřejného žalobce“. 

Zároveň odst. 4 čl. III - 274 dával Evropské radě možnost svým jednomyslným rozhodnutím 

se souhlasem EP a po konzultaci s Komisí přijmout takové rozhodnutí, které by rozšířilo 

„pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce tak, aby zahrnovaly boj proti závažné 

trestné činnosti s mezinárodním rozměrem“. 
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Přestože byla Ústavní smlouva pro Evropu dne 29. října 2004 podepsána v Římě, nikdy se 

nestala platnou. Byla totiž odmítnuta v referendech - nejdříve FR, posléze NL. Po tomto 

odmítnutí následovalo rok a půl dlouhé vyčkávání a projekt Úřadu byl opět na několik let 

odložen.  

 

Tento stav přerušilo až DE PRES v roce 2007, které představilo návrh reformní smlouvy, jejíž 

text byl definitivně schválen na zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 21. – 22. června 

2007
98

. Zatímco neratifikovaná Ústava pro Evropu především nahrazovala platné Smlouvy  

o založení ES a o EU novým právním dokumentem, reformní smlouva nebo jak ji známe dnes 

– Lisabonská smlouva zejména mění a doplňuje stávající zřizovací smlouvy, které tak 

v pozměněné podobě zůstávají nadále v platnosti. Tím se podařilo obejít nutnost referend  

ve většině států EU a schvalování referendy v členských státech nebylo vyžadováno. Jediným 

státem, ve kterém referendum proběhlo, bylo IE. IE v prvním referendu smlouvu v roce 2008 

odmítlo, v opakovaném druhém referendu díky zesílené kampani již IE smlouvu v roce 2009 

schválilo.
99

  

 

ČÁST II 

3. Lisabonská smlouva a změny v oblasti policejní a justiční spolupráce 

Důležitým milníkem ve vývoji evropského trestního práva bylo nepochybně přijetí 

Lisabonské smlouvy, neboť do určité míry přinesla z hlediska europeizace trestního práva 

revoluční změny.
100

 Podle Lisabonské smlouvy je právním základem Unie pozměněná 

Smlouva o EU, ponechávající si svůj název, a Smlouva o ES, přejmenována na Smlouvu  

o fungování EU. Lisabonská smlouva byla podepsána dne 13. prosince 2007 v Lisabonu, ČR 

byla ratifikována dne 3. listopadu 2009. V platnost pak vstoupila dne 1. prosince 2009.  

 

Byť se tato kapitola přímo netýká samotného nařízení o zřízení Úřadu, vnímám její zařazení 

do mé rigorózní práce jako nezbytné, neboť poukazuje na zásadní změny primárního práva, 

které vytvořily jakési právní podhoubí pro předložení a následné přijetí návrhu nařízení  

                                                 
98

 Brussels European Council, 21/22 June 2007, Presidency Conclusions, dostupné na: 
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 Svoboda, P.: Úvod do evropského práva, 5. vydání, Praha, C. H. Beck, 2013, s. 13. 
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o zřízení Úřadu. Zároveň vnímám tuto kapitolu jako nastínění širších právních souvislostí, 

které jsou se zřízením instituce Úřadu zákonitě spjaty a umožňují celou právní problematiku, 

kterou se zabývám ve své práci, jasně pochopit.  

 

3.1 Zrušení tří pilířové soustavy  

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou po přijetí Lisabonské bylo zrušení tří pilířové 

soustavy unijního práva. V důsledku této skutečnosti Lisabonská smlouva nejenže zrušila 

ES
101

 a ponechala jediný subjekt vybavený vnitřní a vnější subjektivitou, Unii, ale přenesla 

tzv. třetí pilíř (tedy oblast policejní a justiční spolupráce) pod oblast „tehdy formálně 

označovanou jako komunitární právní řád“.
102

 Oblast policejní a justiční spolupráce byla 

zařazena pod hlavu V SFEU – prostor svobody, bezpečnosti a práva a zvlášť významné je, že 

po ratifikaci Lisabonské smlouvy došlo právě v této oblasti k jednomu  

z nejvýraznějších přenosů části svrchovaných pravomocí z členských států na Unii.  

 

Oblast policejní a justiční spolupráce se po přijetí Lisabonské smlouvy nově stala sdílenou 

pravomocí Unie ve smyslu čl. 4 SFEU. Znamená to, že Unie sdílí své pravomoci s členskými 

státy, které mohou v této oblasti, stejně jako EU, vytvářet a přijímat právně závazné akty.
103

 

Členské státy tak vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala, případně 

v jakém se Unie svou pravomoc rozhodla přestat vykonávat.
104

 Unie musí na druhou stranu 

jednat při výkonu svých pravomocí v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality.
105

  

 

3.2 Změny v legislativním procesu 

Přijetím Lisabonské smlouvy a zrušením tří pilířové soustavy došlo v oblasti policejní  

a justiční spolupráce také ke změnám v legislativním procesu. Zatímco před přijetím 

Lisabonské smlouvy byla rozhodnutí v oblasti policejní a soudní spolupráce přijímána 

metodou mezivládních dohod, tzn., že se při schvalování právních aktů třetího pilíře 

vyžadovala jednomyslnost členských států s právem veta, po přijetí Lisabonské smlouvy lze 

nově opatření přijatá na základě hlavy V SFEU přijímat buď řádným legislativním postupem, 

nebo zvláštním legislativním postupem.  
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 Euroatom však zůstal nedotčen.  
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Řádný legislativní postup je upraven v čl. 294 SFEU a v jednacích řádech Rady a EP. EP  

a Rada rozhodují společně, přijímají legislativní akty na návrh Komise
106

, přičemž Rada 

rozhoduje kvalifikovanou většinou
107

.
108

  

 

Zvláštní legislativní postup upravený v čl. 289 odst. 2 SFEU představuje různé způsoby 

přijímání legislativy, které se uplatňují v jednotlivých případech vymezených Smlouvami.
109

 

Zvláštní legislativní postup se nejčastěji uplatní v těch oblastech, kde země EU nejsou vždy 

ochotny vzdát se svých pravomocí – v těchto oblastech má jednoduše větší váhu vnitrostátní 

suverenita (například zahraniční politika, oblast přistěhovalectví a soudnictví). Mimo jiné, i 

pro čl. 86 odst. 1 SFEU, na jehož základě může být přijato nařízení o zřízení Úřadu, je 

stanoven zvláštní legislativní postup. Na základě zvláštního legislativního postupu pak 

zpravidla právní akty přijímá buď EP za účasti Rady nebo Rada za účasti EP, což je ve 

většině případů běžnější. Pokud je hlavním činitelem Rada (jako je tomu i v případě čl. 86 

SFEU), pak platí, že Radě je předkládán návrh aktu a ta je povinna vyžádat si stanovisko 

příslušného orgánu (případně požádat EP o souhlas), přičemž Rada rozhoduje jednomyslně.
110

     

 

Lisabonská smlouva nově zavedla několik typů institucionálních ustanovení, které lze 

definovat jako jakési odchylky od legislativního postupu. Ty mají za cíl sloužit jednak jako 

pojistka proti integračním tendencím Unie nepřiměřeně zasahovat do tradičních a zásadních 

aspektů vnitrostátního práva a zároveň jako mechanismus k usnadnění integrace EU 

v citlivých oblastech, pokud si to členské státy EU přejí.   

 

Za prvé se jedná o mechanismus záchranné brzdy (angl. emergency break). Mechanismus 

záchranné brzdy se týká tří oblastí: 1) čl. 48 SFEU – opatření ke koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky, 2) čl. 82 SFEU - justiční spolupráce 

v trestních věcech, 3) čl. 83 SFEU - zřízení společných pravidel v určitých oblastech trestné 

činnosti. Mechanismus záchranné brzdy byl vytvořen proto, aby bylo možné v těchto třech 
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zastupujících 65 procent populace, přičemž během přechodného období do 31. 3. 2017 bude mít v jednotlivých 

případech rozhodování každý členský stát možnost požádat o použití přechodných ustanovení, která umožňují 

použití předchozího způsobu výpočtu kvalifikované většiny.   
108

 Průvodce jednáním v Radě, Úřad vlády, Odbor koncepční a institucionální, 2014, s. 18. 
109

 Více o možnostech zvláštního legislativního postupu např. Pítrová, L.: Evropská dimenze legislativního 

procesu, Praha, Leges, 2014, s. 136 a násl. 
110

 Více o legislativním procesu a roli EP v souvislosti s přijímáním návrhu nařízení o zřízení Úřadu v kapitole 4 

rigorózní práce. 



30 

 

citlivých oblastech použít řádný legislativní postup, přičemž mechanismus záchranné brzdy 

má právě sloužit jako jakási ochrana či protiváha vůči hlasování kvalifikovanou většinou 

v případě, že se člen Rady obává, že základní zásady jeho systému sociálního zabezpečení 

nebo systému trestního soudnictví jsou legislativním návrhem směrnice ohroženy.
111

 

V takovém případě může země EU požádat, aby se návrhem zabývala Evropská rada, a řádný 

legislativní postup se pozastaví. „Po projednání, a pokud bylo dosaženo konsenzu, Evropská 

rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení 

řádného legislativního postupu“.
112

 Rada pak dále pokračuje v postupu, přičemž bere v potaz 

veškeré formulované připomínky.  

 

Zavedení mechanismu záchranné brzdy do rozhodovacího postupu umožnilo rozšířit řádný 

legislativní postup i na citlivé politiky a přesvědčilo váhající členské státy, aby aplikovaly 

řádný legislativní postup na ty politiky, kde se až dosud používalo pravidlo jednomyslného 

hlasování. 

 

Další novinkou Lisabonské smlouvy je tzv. urychlovací doložka, která usnadňuje evropskou 

integraci v určitých oblastech mezi některými členskými státy a umožňuje, aby se předešlo 

zablokování hlubší integrace malou částí členských států. Urychlovací ustanovení se týká čtyř 

oblastí: 1) čl. 82 SFEU – justiční spolupráce v trestních věcech, 2) čl. 83 SFEU – zřízení 

společných pravidel v určitých oblastech trestně činnosti, 3) čl. 86 SFEU (odst. 1, třetí 

pododstavec) – vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce a 4) čl. 87 SFEU – policejní 

spolupráce. Urychlovací doložka umožňuje odchýlit se od běžného postupu navázání posílené 

spolupráce a povoluje přistoupit k posílené spolupráci, která má jakousi urychlenou formu 

oproti standartnímu postupu dle čl. 326 SFEU a násl. Díky tzv. urychlovací doložce, se totiž 

posílená spolupráce považuje za schválenou, pokud si ji přeje navázat alespoň devět 

členských států a oznámí to EP, Radě a Komisi. Urychlovací doložka tak do určité míry 

vyvažuje mechanismus záchranné brzdy.  

 

Urychlovací doložky týkající se čl. 82 a 83 SFEU vycházejí v podstatě přímo z aktivace 

ustanovení o záchranné brzdě, která pro tyto dvě oblasti existuje. Pokud byl totiž spuštěn 

mechanismus záchranné brzdy, který zablokoval legislativní postup, mohou se členské státy, 
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které si to přejí, uchýlit k urychlovacímu ustanovení. To jim umožní pokračovat a ukončit 

legislativní postup mezi sebou, v rámci posílené spolupráce.
113

 

 

Urychlovací doložky byly zavedeny, jak uvedeno výše, také pro čl. 86 SFEU (Úřad 

evropského veřejného žalobce) a čl. 87 SFEU (policejní spolupráce). Tyto články jsou však 

specifické v tom, že byť obsahují mechanismus velmi podobný mechanismu záchranné brzdy, 

odborná literatura a právní teorie na ně často v tomto kontextu nepoukazují. JUDr. Syková
114

 

toto označuje jako pseudo-veto, které je podle ní v zásadě „analogické mechanismu 

záchranné brzdy“, nicméně liší se tím, že jej nemůže spustit jeden stát, ale skupina devíti 

členských států. Pokud tedy není návrh nařízení na zřízení Úřadu (čl. 86 SFEU) nebo návrh 

opatření k navázání operativní policejní spolupráce (čl. 87 SFEU) jednomyslně přijat, může 

těchto devět členských států požádat, aby byl návrh předložen Evropské radě. Další postup je 

již stejný jako u mechanismu záchranné brzdy, tedy postup v Radě se pozastaví, a pokud bylo 

dosaženo konsenzu, Evropská rada do čtyř měsíců vrátí návrh zpět Radě.  

 

3.3 Rozšíření jurisdikce SDEU  

Z Lisabonské smlouvy dále vyplývá nová úloha pro SDEU, neboť zrušením pilířové soustavy 

EU došlo k rozšíření jurisdikce SDEU a pravomoc SDEU je nyní plná, a to i v oblasti 

policejní a justiční spolupráce.  

 

Existují, resp. existovaly však dvě výjimky, ve kterých je pravomoc SDEU v oblasti prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva výslovně vyloučena. Za prvé, první výjimka plynula 

z přechodného ustanovení Protokolu č. 36 Lisabonské smlouvy, které se vztahuje na unijní 

akty přijaté v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech před vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost. U těchto aktů tedy platilo, že pravomoci SDEU zůstávají až 

do 30. listopadu 2014 stejné, jaké byly před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost
115

.  

K 1. prosinci 2014 však přechodné období na základě Protokolu č. 36 o přechodných 

ustanoveních skončilo, čímž došlo k odstranění stávajících omezení, pokud jde o soudní 

kontrolu prováděnou SDEU.  

                                                 
113

 Flexibilita při rozhodování EU: překlenovací ustanovení, mechanismus záchranné brzdy a urychlovací 

doložka; dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=URISERV:ai0019. 
114

 Jelínek, J., Gřivna T., Herczeg, J., Navrátilová J., Syková A. et al.: Trestní právo Evropské unie, Praha, 

Leges, 2014, s. 66. 
115

 Amsterdamská smlouva zavedla minimální pravomoci SDEU v rámci třetího pilíře – blíže Jelínek, J., Gřivna 

T., Herczeg, J., Navrátilová J., Syková A. et al.: Trestní právo Evropské unie, Praha, Leges, 2014, s. 54. 
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Za druhé, a tato výjimka stále trvá, platí, že SDEU nemá pravomoc přezkoumávat platnost 

nebo přiměřenost operací prováděných policií nebo jinými donucovacími orgány členského 

státu, ani rozhodovat o výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku 

a ochranu vnitřní bezpečnosti.
116

       

 

3.4 Posílení role vnitrostátních parlamentů 

A nakonec, Lisabonská smlouva obecně posílila postavení vnitrostátních parlamentů, a to 

zejména v oblastech, jež vymezuje čl. 12 SEU. Podrobnější úpravu pak lze nalézt v Protokolu 

č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů a v Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity  

a proporcionality, který vychází z čl. 5 SEU upravujícího výkon pravomocí svěřených EU 

v souladu se zásadou proporcionality a subsidiarity a z již zmíněného čl. 12 SEU upravujícího 

roli vnitrostátních parlamentů v EU.  

 

Ve vztahu k problematice Úřadu evropského veřejného žalobce bych pak zejména upozornila 

na čl. 69 a 70 SFEU. Čl. 69 SFEU definuje posílenou roli národních parlamentů ve vztahu 

k opatřením justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce, když stanoví: 

„Vnitrostátní parlamenty dbají s ohledem na legislativní návrhy a podněty předkládané 

v rámci kapitol 4 a 5 na dodržování zásady subsidiarity v souladu s Protokolem o používání 

zásad subsidiarity a proporcionality.“ Čl. 70 SFEU umožňuje členským státům zapojit se do 

procesu hodnocení politik prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Dále se pak vnitrostátní 

parlamenty zapojují do hodnocení činnosti Eurojustu (čl. 85 SFEU) a politické kontroly 

Europolu (čl. 88 SFEU).  

 

Aby se vnitrostátní parlamenty mohly aktivně zapojit do činnosti Unie, předpokládá se jejich 

včasná a úplná informovanost ze strany unijních institucí. Podrobná úprava je obsažena  

v Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů. Dle čl. 1 a 2 tohoto Protokolu předává 

Komise vnitrostátním parlamentům zelené a bílé knihy a sdělení, roční legislativní program, 

veškeré další nástroje legislativního plánování nebo politické strategie a návrhy legislativních 

aktů.  

Role vnitrostátních parlamentů je dále zakotvena v Protokolu č. 2 o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality. Zásada subsidiarity je aplikována především v oblasti sdílených 

kompetencí Unií a členskými státy. Jedná se nejen o právní, ale také politický limit, ve kterém 
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 Čl. 276 SFEU. 
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může Unie uplatňovat své pravomoci. Pro úplnost, dle zásady subsidiarity má totiž Unie 

jednat pouze „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.“
 117 

 

 

Dle primárního práva mají vnitrostátní parlamenty pravomoc dohlížet na dodržování 

subsidiarity. Vzhledem k tomu, že dle Protokolu č. 1 i č. 2 je stanovena povinnost zasílat 

všechny návrhy legislativních aktů národním parlamentům, mají vnitrostátní parlamenty nebo 

jejich komory možnost všechny návrhy přezkoumat a do osmi týdnů ode dne postoupení 

legislativního aktu se obrátit na předsedu EP, předsedu Rady a předsedu Komise se 

stanoviskem, že předložený návrh je v rozporu s principem subsidiarity
118

. Je čistě věcí 

parlamentů nebo jejich komor, zda budou v tomto období osmi týdnů v dané věci konzultovat 

krajská zastupitelstva. V případě, že nejméně 1/3 vnitrostátních parlamentů
119

 předloží 

odůvodněné stanovisko k návrhu Komise, je Komise povinna svůj návrh přezkoumat. Komise 

následně rozhoduje, zda svůj návrh ponechá v původním znění, či jej pozmění nebo vezme 

zpět. Na každý pád však musí Komise své rozhodnutí odůvodnit. V případě, že se dotčený 

návrh týká oblasti svobody, bezpečnosti a práva, postačuje, aby odůvodněné stanovisko bylo 

předloženo 1/4 vnitrostátních parlamentů. „Důvodem takového snížení počtu hlasů 

vnitrostátních parlamentů je značná citlivost této oblasti a její těsné spojení s principem 

suverenity státu, zejména v oblasti trestního práva“.
120

  

 

Výše popsaný postup je označován buď jako předběžné varování (angl. early warning 

mechanism) nebo jako tzv. mechanismus „žluté karty“, neboť má umožnit národním 

parlamentům vyjádřit své stanovisko již na počátku legislativního procesu.  

 

Mechanismus žluté karty byl doposud aktivován pouze třikrát. Poprvé byl spuštěn v květnu 

2012 v souvislosti s návrhem nařízení o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody 
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 Zásada subsidiarity je upravena v č. 5 odst. 2 SEU.  
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 Na princip proporcionality se tento postup nevztahuje, i když je zásada proporcionality s principem 

subsidiarity úzce propojena a je někdy složité je od sebe odlišit.  
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 Jedná se o 1/3 hlasů přidělených dohromady vnitrostátním parlamentům a komorám vnitrostátních 

parlamentů. Jednokomorovým parlamentům proto přináleží v rámci tohoto mechanismu dva hlasy  

a ve dvoukomorových parlamentech náleží každé komoře jeden hlas. 
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 Pítrová, L.: Evropská dimenze legislativního procesu, Praha, Leges, 2014, s. 238. 
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usazování a volného pohybu služeb
121

 (tzv. Monti II), kdy celkem 12 vnitrostátních 

parlamentů přijalo k návrhu své odůvodněné stanovisko. Komise při přezkumu tohoto 

legislativního návrhu sice neshledala, že by porušoval zásadu subsidiarity, nicméně uznala, že 

by její návrh pravděpodobně nezískal potřebnou politickou podporu EP a Rady a návrh 

nařízení tak vzala zpět.   

 

Druhou žlutou kartu dostal v říjnu 2013 návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce. Celkem 14 vnitrostátních parlamentů považovalo návrh za rozporný se zásadou 

subsidiarity. Komise ve svém stanovisku dospěla k závěru, že její návrh je v souladu  

se zásadou subsidiarity a uvedený návrh ani nestáhla, ani jej nezměnila, nýbrž jej zachovala 

s tím, že bude v průběhu legislativního procesu brát odůvodněná stanoviska vnitrostátních 

parlamentů řádně v potaz.
122123

  

 

Zatím poslední žlutá karta byla v květnu 2016 udělena 11 - ti vnitrostátními parlamenty 

návrhu směrnice o vysílání pracovníků
124

. Komise však podobně jako v předchozím případě 

dospěla k závěru, že je její návrh v souladu se zásadou subsidiarity a stažení nebo změna 

uvedeného návrhu nejsou zapotřebí. Komise proto návrh zachovala, nicméně bude pokračovat 

v politickém dialogu se všemi vnitrostátními parlamenty, pokud jde o argumenty, které jdou 

nad rámec dodržení zásady subsidiarity.
125

 

 

Na tento postup navazuje další posílený kontrolní mechanismus, který také bývá označován 

jako mechanismus „oranžové karty“. Ten je aplikován, jestliže Komise trvá na projednání 

návrhu, a to navzdory tomu, že se proti němu vysloví nadpoloviční většina vnitrostátních 

parlamentů. V takovém případě je odůvodnění Komise spolu s odůvodněnými stanovisky 

národních parlamentů předloženo před dokončením prvního čtení EP a Radě a to proto, aby se 

vyslovily k souladu předmětného návrhu se zásadou subsidiarity. O tom, zda bude návrh dále 

v legislativním procesu projednáván nebo bude projednání zastaveno, rozhodují tyto orgány 

specifickým postupem, kdy rada většinou 55 procent členů nebo EP většinou odevzdaných 

hlasů mohou legislativní proces zastavit. Souhlasím s doc. Pítrovou
126

 v tom, že je sporné, do 
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jaké míry je tento mechanismus správný, když to jsou právě unijní instituce, které ve výsledku 

posuzují princip subsidiarity a nikoliv vnitrostátní parlamenty, kterým Lisabonská smlouva 

přisoudila postavení „garantů principu subsidiarity“. Tak jako tak, mechanismus žluté  

a zejména pak oranžové karty jsou zjevně velmi náročné na vzájemnou koordinaci postupů 

vnitrostátních parlamentů, což dle mého názoru dokazuje fakt, že mechanismus oranžové 

karty nebyl doposud ani jednou aktivován a mechanismus žluté karty pouze třikrát.  

 

Lisabonská smlouva zakotvila také tzv. mechanismus „červené karty“, kdy každému, tedy  

i jedinému, vnitrostátnímu parlamentu umožnila vetovat legislativní návrh v oblastech 

rodinného práva s mezinárodním prvkem (určených na základě jednomyslného rozhodnutí 

Rady) ve lhůtě šesti měsíců od jeho přijetí a zabránit tak jeho přijetí.
127

 Členské státy, resp. 

jejich národní parlamenty však doposud této možnosti nevyužily.  

  

Parlamentní kontrola subsidiarity bývá často označováno jako kontrola ex ante. Pro úplnost 

bych ráda dodala, že Lisabonská smlouva upravila parlamentní kontrolu legislativní činnosti 

EU i ex post. Vnitrostátní parlamenty mají totiž možnost podat prostřednictvím své vlády 

žalobu na neplatnost k SDEU
128

.  

 

Lisabonská smlouva přinesla řadu dalších změn, a to nejen v oblasti prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva. Mým záměrem v této kapitole však bylo nastínit pouze ty změny a nové 

instituty Lisabonské smlouvy, které jsou dle mého názoru nejvíce relevantní ve vztahu 

k Úřadu evropského veřejného žalobce a připravit si tak teoretickou půdu pro následnou 

analýzu toho projektu po praktické stránce.   

  

4. Projekt evropského veřejného žalobce po přijetí Lisabonské smlouvy – právní 

základ  

V první řadě, Lisabonská smlouva přejala ustanovení čl. 280 Smlouvy o ES (ve znění 

Amsterdamské smlouvy), které zavazuje společně Unii a členské státy chránit finanční zájmy 

Unie. Tuto povinnost nyní stanoví čl. 325 SFEU. S čl. 325 SFEU koresponduje čl. 310 odst. 6 
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 Čl. 81 odst. 3 SFEU. 
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17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/47/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.  
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SFEU, který stanoví: „Unie a členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním 

jednání poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie“.  

 

Instituce EU a členské státy tak mají bojovat proti podvodům, které ohrožují finanční zájmy 

EU. Na základě čl. 325 SFEU se k tomuto účelu přijímá legislativa, která má za cíl zajistit 

účinnou a rovnocennou ochranu v členských státech a institucích EU. Velmi příhodným 

příkladem takové legislativy je PIF směrnice, která by měla v budoucnu sloužit jako 

hmotněprávní základ pro fungování Úřadu. Návrh je konkrétně založen na čl. 325 odst. 4 

SFEU.   

 

Z mého pohledu představuje čl. 325 SFEU velmi důležité ustanovení v kontextu projektu 

evropského žalobce: 1) z historické perspektivy posloužila právě myšlenka ochrany 

finančních zájmů Unie jako základní kámen pro budování legislativy, která dospěla až  

k vytvoření legislativního návrhu o zřízení Úřadu, 2) čl. 325 SFEU tvoří právní základ pro 

legislativu, která definuje hmotně právní stránku pravomocí nového Úřadu. 

 

Pro úplnost je třeba dodat, že důležitou právní normou v této oblasti i nadále zůstává Úmluva 

o ochraně finančních zájmů ES z roku 1995, jakož i její protokoly.  

 

V návaznosti na povinnost Unie a členských států bojovat proti trestné činnosti ohrožující 

nebo poškozující finanční zájmy Unie, zavádí Lisabonská smlouva poprvé v historii vývoje 

unijního práva možnost vytvořit Úřad evropského veřejného žalobce. Čl. 86 SFEU poskytuje 

nezbytný právní základ pro nový systém stíhání. Tento článek zcela nově stanovuje unijní 

pravomoc pro zřízení Úřadu a odpovědnost a působnost Úřadu. Čl. 86 SFEU se prakticky 

obsahově neliší od ustanovení čl. III – 274 Ústavy pro Evropu.  

 

Čl. 86 SFEU zní následovně: 

„1. Pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie může 

Rada zvláštním legislativním postupem formou nařízení vytvořit z Eurojustu Úřad evropského 

veřejného žalobce. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského 

parlamentu. 

 

Není-li dosaženo jednomyslnosti, může skupina alespoň devíti členských států požádat, aby 

byl návrh nařízení předložen Evropské radě. V takovém případě se postup v Radě pozastaví. 
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Po projednání, a pokud bylo dosaženo konsenzu, Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto 

pozastavení vrátí návrh zpět Radě k přijetí. 

 

Není-li dohody dosaženo, a pokud si alespoň devět členských států přeje navázat posílenou 

spolupráci na základě dotčeného návrhu nařízení, oznámí to ve stejné lhůtě Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce 

podle čl. 20 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 329 odst. 1 této smlouvy považuje  

za udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci. 

 

První odstavec zakládá pravomoc Unie přijmout nařízení, kterým bude zřízen na základě 

Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce. Je pozoruhodné, že Lisabonská smlouva 

nezřizuje Úřad přímo, nýbrž tuto možnost legislativcům pouze poskytuje. Primární právo 

nicméně mlčí o tom, jaká má být například struktura Úřadu, způsob jmenování, rozsah 

odpovědnosti a imunity, atd. Podrobná úprava Úřadu je tak ponechána pro sekundární 

legislativu. Dle mého názoru je na tomto odstavci zajímavé také to, že ponechává více variant 

pro úpravu budoucího vztahu mezi Úřadem a Eurojustem. Možné varianty tohoto vztahu byly 

popsány například v dokumentu Komise Posouzení dopadů
129

 nebo v řadě odborných 

článků
130

.  

 

Rozhodovací procedura 

Pokud jde o způsob přijetí návrhu nařízení, uplatní se zvláštní legislativní postup. V souladu 

s ustanovením čl. 86 SFEU musí o přijetí nařízení jednomyslně rozhodnout Rada. Z důvodů, 

které uvádím v kapitole 7.4 této práce, se však UK, IE a DK neúčastní přijímání navrženého 

nařízení o zřízení Úřadu Radou. Z toho vyplývá, že jednomyslnosti bude v tomto případě 

v Radě dosaženo hlasy 25 zbývajících zástupců členských států, neboť zdržení se hlasování 

není překážkou jednomyslnosti.
131

  

 

Před jednomyslným rozhodnutím Rady však musí dle SFEU přijetí návrhu nařízení obdržet 

souhlas EP. Přestože přijetí nařízení o zřízení Úřadu nepodléhá řádnému legislativnímu 

postupu, hraje EP ve schvalovacím procesu klíčovou roli. Za prvé, povinný souhlas EP pro 

přijetí návrhu dává poslancům EP potřebný vliv, aby byli plně zapojeni do procesu 
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vyjednávání, zejména prostřednictvím usnesení EP, ve kterých může být jednoznačně 

vyjádřena pozice EP a tzv. red lines. Zadruhé, EP si udržuje roli jakéhosi spolu-normotvůrce  

i při přijímání dvou dalších právních předpisů úzce souvisejících s návrhem o zřízení Úřadu,  

a to s návrhem PIF směrnice a návrhem nařízení o Eurojustu. Zatřetí, z věcného úhlu pohledu 

a s ohledem na odpovědnost EP za rozpočet EU (čl. 319 SFEU), téma má pro EP zásadní 

význam.  

 

Jak nadále upravuje čl. 86 odst. 1 třetí pododstavec SFEU, nebude-li mezi členskými státy 

dosaženo jednomyslnosti, uplatní se ve vztahu k Úřadu speciální režim (urychlovací 

doložka)
132

 iniciace posílené spolupráce, která je spuštěna tím, že skupina nejméně devíti 

(maximální počet stanoven není) členských států oznámí EP, Radě a Komisi, že si přeje 

navázat posílenou spolupráci. Oznámení těmto orgánům je dostatečné, aby mohla být posílená 

spolupráce navázána, povolení dle čl. 20 odst. 2 SEU a čl. 329 odst. 1 SFEU není v tomto 

případě potřeba a povolení k zavedení posílené spolupráce dle čl. 20 odst. 2 SEU a čl. 329 

odst. 1 SFEU se považuje za udělené.
133

 Není stanoveno, do kdy je možno posílenou 

spolupráci ohledně návrhu navázat. 

 

2. Úřad evropského veřejného žalobce je, případně ve spojení s Europolem, příslušný  

k vyšetřování a stíhání pachatelů a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo 

ohrožujících finanční zájmy Unie, jak jsou vymezeny nařízením podle odstavce 1, a jejich 

předvádění před soud. Před příslušnými soudy členských států vykonává v souvislosti s těmito 

trestnými činy úlohu veřejného žalobce. 

 

Tento odstavec přiznává Úřadu procesní způsobilost podávat žaloby před národními soudy. 

Eurojust takovou způsobilost neměl, tyto úkony mohly vykonávat pouze příslušné vnitrostátní 

orgány. Evropský veřejný žalobce bude tak moci nově vykonávat před příslušnými národními 

soudy členských států pro vymezený okruh činnosti (zejména vyšetřování a stíhání pachatelů, 

kteří svou trestnou činností poškozují nebo ohrožují finanční zájmy EU) úlohu veřejného 

žalobce, tj. úlohu, kterou doposud mohly vykonávat výhradně příslušné národní orgány (v ČR 

je takovým orgánem státní zastupitelství).
134
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 Podrobněji k urychlovací doložce kapitola 3.2. 
133

 Více k postupu posílené spolupráce např. Analýza Právní služby Rady EU, 7. února 2014, 6267/14, více na: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6267-2014-INIT/cs/pdf. 
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 Syllová, Pítrová, Paldusová a kol.: Lisabonská smlouva, komentář, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2010, s. 397.  
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3. Nařízení uvedené v odstavci 1 vymezí statut Úřadu evropského veřejného žalobce, 

podmínky pro výkon jeho funkcí, procesní pravidla platná pro jeho činnost, jakož i ta, jimiž se 

řídí přípustnost důkazů, a pravidla použitelná na soudní přezkum procesních úkonů učiněných 

při výkonu jeho funkcí. 

 

Toto ustanovení umožnuje přijmout předpis, ve kterém budou vymezena procesní pravidla 

upravující fungování a činnost Úřadu. Pravidla mohou též upravovat přípustnost důkazů, které 

sám evropský žalobce může přijímat, a pravidla použitelná na soudní kontrolu procesních 

aktů, které evropský žalobce přijímá při výkonu svých funkcí. Jedná se o harmonizační 

ustanovení, neboť na základě tohoto odstavce bude mít evropský žalobce procesní způsobilost 

podávat žaloby a vystupovat před vnitrostátními soudy členských států, přičemž budou tyto 

státy muset aplikovat na jeho činnost jednotná procesní pravidla.
135

 

 

4. Evropská rada může současně nebo následně přijmout rozhodnutí pozměňující odstavec 1, 

kterým rozšíří pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce tak, aby zahrnovaly boj proti 

závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, a odpovídajícím způsobem pozměňující 

odstavec 2, pokud jde o pachatele a spolupachatele závažných trestných činů dotýkajících se 

několika členských států. Evropská rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu 

Evropského parlamentu a po konzultaci s Komisí.“ 

  

Jedná se o ustanovení, které umožňuje Evropské radě buď současně se vznikem Úřadu nebo  

i kdykoliv poté rozšířit pravomoci Úřadu podle odst. 1 čl. 86 SFEU a to i na potírání jiné 

závažné trestné činnosti s mezinárodním prvkem. Takové rozhodnutí však není přijímáno  

v legislativním procesu, nýbrž změnou primárního práva. Změna Smluv je dle tohoto 

odstavce umožněna jednomyslným rozhodnutím Evropské rady poté, co obdrží souhlas EP  

a konzultuje Komisi. Nejedná se o řádný postup změny Smluv dle čl. 48 SEU, nýbrž  

o flexibilnější změnu primárního práva dle čl. 48 odst. 6 SEU.  

 

Přijetí Lisabonské smlouvy tedy konečně přineslo snahu dát právní základ k vytvoření Úřadu 

evropského veřejného k úspěšnému konci a zakotvilo institut evropského žalobce do 

primárního práva EU.  
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 Syllová, Pítrová, Paldusová a kol.: Lisabonská smlouva, komentář, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2010, s. 397. 
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Vysoká míra obecnosti (a do určité míry až nejasnosti v některých bodech) výše citovaného 

ustanovení čl. 86 SFEU však vyvolala řadu otazníků v odborných kruzích. V letech 2010 – 

2013 bylo napsáno velké množství odborných článků, studií a analýz, které se zabývaly 

zejména vztahem Úřadu a Eurojustu, mírou pravomocí Úřadu a delegovaných žalobců, 

organizační strukturou Úřadu a řadou dalších otázek. Již z historického vývoje je zřejmé, že 

cesta k vytvoření modelu evropského stíhání nemohla být hladká, nicméně reakce po přijetí 

Lisabonské smlouvy a posléze zejména legislativního návrhu o zřízení Úřadu tyto domněnky 

pouze potvrzují.  

 

5. Cesta k předložení návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce 

5.1 Iniciativy předcházející předložení legislativního návrhu 

Dne 10. června 2009 představila Komise prvotní návrh tzv. Stockholmského programu
136

. Do 

příprav a do diskuze o obsahu se významně zapojilo SE PRES, které dne 16. října 2009 

předložilo finální návrh Stockholmského programu
137

 COREPERu k projednání a následně 

dne 2. prosince 2009 Radě GAC a Evropské radě. Evropská rada následně Stockholmský 

program na svém zasedání ve dnech 10. – 11. prosince 2009 schválila
138

.  

 

Stockholmský program byl sestaven během roku 2009 jakožto víceletý program EU pro 

oblast justice a vnitřních věcí. Stockholmský program navazuje na Haagský program 

schválený Evropskou radou v listopadu 2004 a na všeobecný program v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních věcí z Tampere z října 1999. Stockholmský program stanoví obecné priority Unie 

v oblasti práva, svobody a bezpečnosti a politické cíle na období let 2010 – 2014. Jako hlavní 

prioritu si Program na nadcházející léta stanovil zaměření se na zájmy a potřeby občanů  

a dalších osob, za které EU nese zodpovědnost. Stockholmský program mezi své priority 

zařadil také mimo jiné potřebu účinnější justiční spolupráce, k jejímuž naplnění může přispět 

právě zřízení Úřadu veřejného žalobce, když ve své kapitole 3.1 stanovil: „V oblasti justiční 

spolupráce Evropská rada zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy a Eurojust důsledně 

provedly rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu, jež 

                                                 
136

 Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, který slouží svým občanům a chrání je. 
137

 Návrh Stockholmského programu předložený Radou, ST 17024 2009 INIT, 2. 12. 2009. 
138

 Závěry Evropská rady, 10. a 11. prosince 2009, Brusel, EUCO 6/1/09, dostupné zde: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6-2009-REV-1/cs/pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-17024-2009-INIT
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spolu s Lisabonskou smlouvou skýtá možnost dalšího rozvoje Eurojustu v následujících letech, 

a to i v souvislosti se zahájením vyšetřování a řešením kompetenčních sporů. Na základě 

vyhodnocení provádění tohoto nástroje by se mohly zvážit nové možnosti podle příslušných 

ustanovení Smlouvy, například svěření dalších pravomocí národním členům Eurojustu, 

posílení pravomocí kolegia Eurojustu či zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.“  

 

Ke Stockholmskému programu byl přijat Akční plán
139

, který představila Komise dne 20. 

dubna 2010. Akční plán konkrétněji stanovil způsob realizace jednotlivých opatření 

Stockholmského programu. Ke zřízení institutu Úřadu se Komise v Akčním plánu postavila 

již více proaktivně než pouhým konstatováním, že „by se mohly zvážit nové možnosti podle 

příslušných ustanovení Smlouvy…jako například zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce“ (jak je uvedeno ve Stockholmském programu), ale bylo stanoveno, že: „Je zapotřebí 

pevného společného evropského procesního základu. Nový a ucelený systém získávání důkazů 

v přeshraničních věcech a lepší výměna informací mezi orgány členských států o spáchaných 

trestných činech jsou zásadními nástroji při vývoji funkčního prostoru svobody, bezpečnosti  

a práva. Komise připraví vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce z Eurojustu, 

zodpovědného za šetření, stíhání a podávání obžalob u trestných činů proti finančním zájmům 

Unie. Při tom bude Komise dále promýšlet spolupráci se všemi zapojenými subjekty, včetně 

Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).“   

 

V Akčním plánu si Komise dala za cíl
140

 předložit v roce 2013 sdělení o vytvoření Úřadu 

evropského veřejného žalobce z Eurojustu. Za další rok šla však Komise ještě dál, když v tzv. 

roadmap – cestovní mapě – plánu prací
141

 ze září 2009 určila předpokládané datum přijetí 

samotného návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce z Eurojustu, a to na 

druhou polovinu roku 2013. Komise nebrala svůj cíl definovaný ve Stockholmském programu 

na lehkou váhu
142

 a naopak podnikala ohledně vytvoření Úřadu četné přípravné práce, což je 

demonstrováno i v následujících podkapitolách.  
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 KOM(2010) 171 v konečném znění. 
140

 KOM(2010) 171 v konečném znění, s. 19. 
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 Roadmap – návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce k ochraně finančních zájmů Unie 

z Eurojustu; dostupné na: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/docs/2013_just_007_eppo_for_protection_of_eu_financial_interests_en.pdf. 
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 Vedle všeho vydala Komise dne 26. května 2011 sdělení o ochraně finančních zájmů EU trestním právem  

a správním vyšetřováním – Integrovanou politiku ochrany peněz daňových poplatníků (KOM(2011) 293 

v konečném znění). Jedná se o plán Komise, jak pokročit v boji proti podvodům a korupci prostředky trestního 

práva a správního vyšetřování. V této souvislosti Komise zmínila tehdy probíhající reformu úřadu OLAF  

a nutnou posílení úlohy Eurojustu a – alternativně a kumulativně – případného Úřadu evropského veřejného 
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Pro úplnost bych ráda dodala, že Stockholmský program vypršel po pěti letech, tedy koncem 

roku 2014. Již v březnu 2014 vydala Komise dvě sdělení, přičemž jedno se týkalo vnitřních 

věcí
143

 a druhé justiční agendy
144

. Komise se v těchto dokumentech snažila identifikovat 

klíčové úkoly pro budoucí směřování a rozvoj těchto oblastí v letech 2015 – 2020. Ve druhém 

sdělení nazvaném Agenda EU v oblasti spravedlnosti apeluje Komise zejména na vytvoření 

funkčního společného evropského prostoru práva, orientovaného na důvěru, mobilitu a růst. 

Mezi klíčové elementy dobře fungující justice Komise řadí rovněž návrh týkající se vytvoření 

Úřadu.  

 

Jelikož na konci roku 2014, jak bylo již řečeno, vypršel Stockholmský program, přijala 

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 26. – 27. června 2014 strategické směry
145

 pro 

prostor svobody, bezpečnosti a práva na období nadcházejících let. Tyto strategické směry 

odpovídají prioritám stanoveným ve strategické agendě pro EU, která byla rovněž přijata na 

červnovém zasedání Evropské rady
146

, přičemž vycházejí z pokroku dosaženého v rámci 

Stockholmského programu.  

 

Boj proti podvodnému jednání a poškozování rozpočtu EU a zřízení Úřadu se, jak ve sdělení 

Agenda EU v oblasti spravedlnosti, tak v strategických směrech Evropské rady, zařadily mezi 

významné priority a úkoly, o jejichž dosažení se bude na půdě EU velmi usilovat.  

 

5.2 Modelová pravidla fungování Úřadu 

Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a čl. 86 SFEU se stal právním základem pro 

zřízení Úřadu, byla na univerzitě v Lucemburku s velkou podporou Komise vytvořena 

skupina odborníků na evropské trestní právo. Hlavním úkolem této skupiny bylo pod vedením 

profesorky Katalin Ligeti navrhnout, jak by měl Úřad evropského veřejného žalobce 

fungovat.   

 

                                                                                                                                                         
žalobce, pro lepší vyšetřování, stíhání trestných činů ohrožujících veřejné prostředky EU a pomoc při těchto 

činnostech. 
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 KOM(2014) 154 v konečném znění. 
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 KOM(2014) 144 v konečném znění. 
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 Evropská rada na rozdíl od předešlých let již nepřijímá program/rámec, ale „strategické směry pro legislativní 

a operativní plánování“, a to na základě čl. 68 SFEU. 
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 Závěry Evropská rady, 26. a 27. června 2014, Brusel, EUCO 79/14, dostupné zde: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+79+2014+INIT&l=cs#page=2 a zde: 
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Od února 2010 do března 2012 pracovala skupina odborníků na dohromady třech projektech, 

v rámci kterých experti podrobně zkoumali stávající systémy veřejné obžaloby v členských 

státech a zkoumali, jak nejlépe vytvořit procedurální rámec pro fungování Úřadu. Cílem 

tohoto výzkumného projektu bylo vypracovat soubor pravidel - modelová pravidla, která by 

nastínila pravomoci Úřadu pro vyšetřování a stíhání trestných činů, procesní záruky a průběh 

dokazování. Nutno dodat, že výzkumné práce vycházely z některých již dříve zpracovaných 

studií, a to z kodexu Corpus Juris, ze studie „Struktury a perspektivy evropské trestní 

justice“
147

, ze studie Max-Planckova institutu „EuroNeeds“
148

 a ze studie Maastrichtské 

univerzity „Účinná trestněprávní ochrana v Evropě“
149

.     

 

Výzkumné práce měly dvě fáze. První fáze projektu se zaměřila zejména na důkladnou 

analýzu vnitrostátních právních systémů všech tehdy 27 členských států. Pracovní skupina 

získala díky spolupráci s národními experty řadu relevantních údajů, které posléze zpracovala 

a vyhodnotila jednak ve formě souhrnného přehledu a jednak ve formě komparativní studie 

právních systémů členských států. Tato první etapa zahrnovala také studium a hodnocení 

průřezových otázek, které se jevily jako klíčové
150

 pro zřízení Úřadu. Právě analýza 

vnitrostátních systémů a průřezových otázek posloužila jako referenční zdroj pro evropská 

modelová pravidla.    

 

Ve druhé fázi výzkumu se odborníci zaměřili na zpracování samotných modelových pravidel 

fungování Úřadu. Modelová pravidla zejména vymezila postavení a pravomoci Úřadu a jeho 

vztah k národním trestněprávním systémům. Modelová pravidla
151

 obsahují tři části:  

1) obecná část, 2) vyšetřovací fáze, 3) fáze trestního stíhání a podání obžaloby.  

 

V první, obecné části, se experti zaměřili zejména na vymezení postavení a fungování Úřadu 

jako takového. Obecná část upravuje vztah Úřadu s členskými státy, základní principy 

činnosti Úřadu, procesní záruky a práva na spravedlivý proces v rámci činnosti Úřadu 

presumpce neviny, právo nevypovídat, právo na informace právo na právní pomoc  

a obhajobu). 
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Druhá část modelových pravidel upravuje pravidla týkající se zahájení, provádění a skončení 

vyšetřování a omezení svobody. V této části jsou také upraveny různé druhy opatření, které 

lze při vyšetřování použít.  

 

Třetí část modelových pravidel se vztahuje na fázi trestního stíhání a podání obžaloby. Tato 

část upravuje principy mandatorního stíhání a stanoví kritéria pro výběr nejvhodnější 

jurisdikce pro stíhání trestných činů. Již z čl. 86 SFEU plyne, že soudní řízení je vedeno před 

vnitrostátními soudy členských států. Z toho důvodu modelová pravidla neupravují aspekty 

soudního řízení, neboť to je již věcí procesního práva členských států.
152

  

 

Právě z návrhu modelových pravidel, které vznikly v méně než dvou letech pod vedením 

profesorky Ligeti, vychází stávající návrh nařízení o zřízení Úřadu, který Komise představila 

jako součást rozsáhlého legislativního balíčku dne 17. července 2013.   

 

5.3 Přípravná a konzultační činnost Komise 

Za účelem přípravy návrhu nařízení konzultovala Komise velké množství různých 

zainteresovaných subjektů a zohlednila rovněž dřívější diskuze vedené k možnému vytvoření 

Úřadu, které probíhaly více než dekádu
153

. Přípravné práce se zaměřovaly na hlavní otázky 

týkající se institucionálního, právního, organizačního o operačního aspektu vytvoření 

evropského systému vyšetřování a stíhání příslušných trestných činů.  

 

Začátkem roku 2012 byly vydány a on-line distribuovány dotazníky adresované zástupcům 

justičních orgánů i široké veřejnosti. Komise uvádí, že obdržela převážně pozitivní reakce 

směrem k nové iniciativě posílení materiálního i procesního rámce boje proti trestné činnosti 

ohrožující finanční zájmy EU. Většina oslovených vyjádřila podporu pro myšlenku vytvoření 

Úřadu evropského veřejného žalobce. Současně ovšem zazněla i řada otázek, doporučení  

a obav, zejména co se týká vztahu mezi budoucím postavením a činností nového úřadu  

a vnitrostátními justičními orgány, především ohledně jeho působnosti při řízení a koordinaci 

vyšetřování na území jednotlivých členských států. 
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z roku 2001. 
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V rámci EU se v průběhu roku 2012 a na začátku roku 2013 konalo mnoho diskuzí a setkání  

a současně mnoho dalších dvoustranných schůzek s orgány členských států.
154

 

 

5.3.1 Možné varianty fungování Úřadu 

V rámci analýz ve studii posouzení dopadů
155

 zvažovala Komise několik možných variant 

fungování Úřadu.  

 

První varianta by znamenala vytvoření ústředního (centrálního) oddělení v rámci Eurojustu, 

ze kterého by se tak v podstatě stala „mateřská agentura“. Z institucionálního hlediska by to 

znamenalo, že by Eurojust poskytoval této jednotce - Úřadu podporu a umožnil mu využívat 

své koordinační kapacity v přeshraničních případech, které poškozují finanční zájmy EU, 

jakož i v případech, které jsou s takovými trestnými činy spojeny a spadají do kompetence 

Eurojustu. Úřad by měl výlučnou příslušnost stíhat případy poškozující nebo ohrožující 

finanční zájmy EU. Byl by složen ze žalobců a vyšetřovatelů, kteří se na takové trestné činy 

specializují. Úřad by měl omezený počet zaměstnanců, kteří by samostatně prováděli 

vyšetřování na centrální úrovni. Další činnost by zajišťovaly národní autority, které by byly 

vedeny národními státními zástupci. Rozhodnutí zahájit trestní stíhání by vyžadovalo souhlas 

kolegia Eurojustu složeného z členských států. Úřad by neměl pravomoc stíhat podezřelé před 

vnitrostátními soudy, nýbrž by toto bylo ponecháno státním zástupcům členských států pod 

vedením Úřadu. 

 

Druhá varianta předpokládala, že by byl Úřad organizován formou kolegia národních členů 

jmenovaných členskými státy, členové by měly jasnější a silnější mandát. Toto kolegium by 

většinou hlasů přijímalo rozhodnutí o vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících nebo 

ohrožujících finanční zájmy EU. Tato druhá varianta je úzce spjata s vnitrostátními soudními 

systémy, což je hlavní prvek, který ji odlišuje od varianty číslo tři. Úřad by byl přímo 

odpovědný za vyšetřování a stíhání příslušných trestných činů, soudní fáze řízení by však byla 

vedena národními státními zástupci, kteří by jednali jménem Úřadu. Úřad by fungoval jako 

samostatný právní subjekt nijak vázaný na Eurojust, Úřad by ovšem využíval operační, 

administrativní a řídící prostředky Eurojustu.  
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Třetí varianta přišla s koncepcí decentralizovaného Úřadu, který by byl složen z ústřední 

kanceláře žalobce EU, jemuž by asistovali evropští pověření žalobci nacházející se 

v členských státech a integrovaní do vnitrostátních systémů. Ti by měli v rámci národního 

práva plné pravomoci v oblasti trestního stíhání. Evropský veřejný žalobce by měl v rámci 

hierarchické struktury pravomoc vydávat pokyny pověřeným evropským prokurátorům, kteří 

by ve skutečnosti byli součástí Úřadu evropského veřejného žalobce. Ve většině případů by 

bylo vyšetřování a stíhání vedeno na decentralizované úrovni, přičemž evropský veřejný 

žalobce by zahajoval vyšetřování a podával žaloby k soudu. Vyšetřovací úkony a opatření by 

byly prováděny na národní úrovni, nicméně by byly vedeny pověřenými prokurátory. Na 

centrální úrovni by pak byla zřízena specializovaná jednotka, která by koordinovala 

vyšetřovací činnost a v případě potřeby by prováděla vyšetřovací úkony pro potřeby 

evropského veřejného žalobce nebo evropských pověřených žalobců. Úřad by v rámci plnění 

svých úkolů spolupracoval s vnitrostátními policejními útvary a útvary pověřenými trestním 

stíháním a byl by prostřednictvím evropského veřejného žalobce odpovědný za předvedení 

obžaloby před soud. Podobně jako ve variantě dvě, Úřad by fungoval jako samostatný právní 

subjekt nevázaný na Eurojust, který by ovšem využíval operační, administrativní a řídící 

prostředky Eurojustu.    

 

A nakonec čtvrtá varianta přišla s návrhem vytvořit centralizovaný ústřední Úřad, který by 

měl plnou právní a praktickou způsobilost nezbytnou k vedení vyšetřování a stíhání 

příslušných trestných činů, aniž by byl závislý na vnitrostátních útvarech pověřených trestním 

stíháním. Na rozdíl od druhé a třetí varianty, koordinační funkce Eurojustu týkající se 

vyšetřování a stíhání činů ohrožujících nebo poškozujících finanční zájmy EU by byly 

převedeny na Úřad. Orgán by měl být složen z hlavního žalobce, jemu podřízených žalobců a 

dalšího personálu na centrální úrovni, působící v celé EU. Centralizovaný Úřad by působil 

přímo a předváděl obžalované před soud, na rozdíl od varianty dva a tři, kdy by se tak dělo 

prostřednictvím pověřených žalobců.  

 

V rámci analýzy a posouzení dopadů návrhu o zřízení Úřadu se ke každé z navržených variant 

vyjádřily zúčastněné strany (stakeholdři). Z pohledu těchto dotazovaných subjektů byla 

varianta jedna a dva nejméně atraktivní.
156

 Respondenti se obávali, že vytvoření oddělení 

Úřadu uvnitř Eurojustu by způsobilo střet zájmů. Podobně skeptičtí byli dotazovaní k variantě 
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dvě, tedy k tomu, aby byly pravomoci uděleny kolegiu. Odborníci se zejména obávali, že 

rozhodování v rámci kolegia není vhodné pro potřebu rychlého rozhodování, které je 

charakteristické pro potřeby státních zástupců.   

 

Do úvahy tedy připadala varianta tři a čtyři. Dle dotazovaných by varianta čtyři – vytvoření 

centralizovaného Úřadu znamenala velmi efektivní způsob, jak jednotně a konzistentně 

bojovat proti trestné činnosti poškozující nebo ohrožující finanční zájmy EU. Mnoho 

respondentů vidělo přidanou hodnotu tohoto modelu v tom, že by byl zřízen orgán, jenž by 

byl specializovaný, centralizovaný a na vnitrostátních orgánech nezávislý. Na druhou stranu 

však byly vzneseny obavy, pokud jde účinné fungování toho „tělesa“ v praxi. Respondenti 

argumentovali tím, že vnitrostátní orgány nebudou ochotny plně spolupracovat s nově 

zřízeným orgánem a naopak mohou dokonce považovat Úřad za konkurenci, pokud jde  

o vyšetřování trestných činů proti finančním zájmům EU.  

 

Z výsledků analýzy bylo zjevné, že se jako nepřijatelnější jevila varianta tři. Pro řadu 

konzultovaných subjektů znamenalo vytvoření decentralizovaného Úřadu způsob, jak 

podpořit jednotnost a konzistentnost opatření EU proti trestným činům poškozujícím nebo 

ohrožujícím finanční zájmy EU. Dobrá spolupráce a doplňování se mezi pověřenými zástupci 

a národními orgány byla považována za nezbytnou jednak z důvodu účinného fungování 

takového mechanismus a jednak z důvodu politického přijetí. Respondenti uváděli, že 

decentralizovaná struktura může také lépe respektovat zásadu subsidiarity a proporcionality 

nežli varianta centralizovaná. Ti, kteří zaujali spíše rezervovaný postoj, vyjádřili zejména 

obavy ohledně omezení/ztráty národních pravomocí (zejména právo rozhodnout, koho a kdy 

soudně v rámci vlastní jurisdikce stíhat).       

 

6. Hlavní důvody pro předložení návrhu o vytvoření Úřadu evropského veřejného 

žalobce 

Jedním z hlavních důvodů, pro které myšlenka zřízení evropského veřejného žalobce dostala 

reálnou podobu, byla snaha překonat neuspokojivý stav v oblasti finanční kriminality  

a nalezení vhodného způsobu, jak bojovat proti podvodům, které poškozují finanční zájmy 

Unie.  
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Rozpočet EU tvoří v posledních letech každoročně necelých 300 miliard EUR
157158

. Jak je 

uvedeno ve sdělení Komise – lepší ochrana finančních zájmů
159

, Komise v letech 2010 - 2013 

identifikovala podezření z podvodů v průměrné výši asi 500 miliónů EUR ročně. Odhaduje se 

ovšem, že skutečná ztráta unijních prostředků je pravděpodobně mnohem vyšší.  

 

Korupce, praní špinavých peněz, daňové úniky – to jsou typické trestné činy, které jsou 

zahrnovány do tzv. šedé ekonomiky
160

. Takové činnosti jsou většinou na hranici zákona  

a bývají jen velmi těžko postižitelné. Šedá ekonomika má velmi blízko k černé ekonomice  

a dohledat mezi nimi hranici je často problém. Nicméně i černá ekonomika představuje pro 

EU rozpočet hrozbu, neboť se již jedná o typickou hospodářskou kriminalitu, která vytváří 

vlastní nelegální trh (například padělání peněz). Sledování a postih takových nejenom 

vnitrostátních, ale zejména přeshraničních kriminálních aktivit je velmi náročné a tudíž lze, 

jak je uvedeno výše, předpokládat, že zásah do unijního rozpočtu činí ještě daleko více než 

500 miliónů EUR.  

 

Vyšetřování a stíhání trestných činů spojených s finanční trestnou činností jsou však 

ve  výlučné pravomoci členských států. To je důvod, proč zůstávají finanční zájmy Unie 

chráněny nedostatečně: podvody, korupce a další trestné činy, které poškozují rozpočet EU, 

jsou rozsáhlé a často zůstávají bez následného trestního stíhání. Komise uvádí, že míra 

úspěšného stíhání trestných činů namířených proti rozpočtu EU se ve členských státech 

značně liší a že se úspěšnost případů dovedených až k obžalobě pohybuje mezi 20ti procent až 

více než 90ti procenty.  

 

Tato skutečnost je dána zejména rozdílností právních předpisů členských států, jejich 

různému vymáhání a dále složitostí případů, které ve většině případů přesahují vnitrostátní 

hranice a členské státy nemají dostatečné vnitrostátní zdroje k jejich vyšetřování a stíhání. Od 

pachatelů trestných činů se obvykle nazpět získá jen malá částka z celkové škody, která je 

způsobená podvody, uvádí se méně než 10 procent.  

 

Komise tedy vyhodnotila, že odrazující účinek dosavadního režimu je nedostatečný a je třeba 

zřídit ústřední orgán, který by se mohl těmito překážkami zabývat a zajistit účinné 
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pokračování procesu vyšetřování a stíhání. Komise dospěla k závěru, že „orgány členských 

států příslušné k vyšetřování a stíhání trestných činů již nejsou schopny dosáhnout 

rovnocenné úrovně ochrany a vymáhání“
161

 a EU je tak lépe schopna zajistit stíhání trestných 

činů, které poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Unie.  

 

K takovému závěru však Komise nedospěla pouze v rámci jedné analýzy či jednorázového 

posouzení dopadů. Jak členské státy, tak orgány EU, mají již delší dobu k dispozici prameny 

pro studium vývoje stavu politiky ochrany finančních zájmů Unie.  

 

6.1 Ochrana finančních zájmů EU a boj proti podvodům – Výroční zprávy Komise 

Přijetím čl. 280 Smlouvy o ES (ve znění Amsterdamské smlouvy) a následně přijetím čl. 325 

SFEU byla zakotvena a konkretizována povinnost předkládat každoročně zprávy o opatřeních 

přijatých pro účely boje proti podvodům a dalšímu protiprávnímu jednání ohrožujícími 

finanční zájmy Unie. Na základě tohoto ustanovení zpracovává Komise každý rok výroční 

zprávy, které obsahují informace o podvodech a nesrovnalostech oznámených členskými státy 

a které analyzují a vyhodnocují opatření EU a členských států přijatých pro ochranu 

finančních zájmů EU.    

 

Ještě výroční zpráva za rok 2010
162

 neobsahovala žádný návrh opatření, které by mělo za cíl 

vytvořit institucionální rámec pro fungování Úřadu, respektive nebyla této myšlence dána 

žádná konkrétní podoba. Ve zprávě za rok 2010 Komise pouze konstatuje, že by se  

„v souvislostech s přijetím Lisabonské smlouvy mělo uvažovat o zlepšení trestních a správních 

řízení a institucionálního uspořádání (mimo jiné o vytvoření specializovaného evropského 

úřadu trestního stíhání).“
163

  

 

Byť Komise v této zprávě za rok 2010 vnímá finanční kriminalitu, nesrovnalosti a podvody 

jako rostoucí problém, proti kterému je třeba bojovat, mezi navrhovanými opatřeními je 

vyzdvihnuta zejména snaha o reformu OLAFu. Jak jsem již uvedla, o zřízení Úřadu se zatím 

v konkrétních konturách neuvažovalo.  
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Až výroční zpráva za rok 2011
164

 uváděla, že „systémy trestního práva členských států jsou 

harmonizovány pouze omezeně, soudní spolupráce není dostatečně efektivní a existuje 

tendence stíhat pouze domácí případy a zanedbávat evropský rozměr“. Dle Komise se 

usvědčení z protiprávního jednání, které poškodilo rozpočet EU, proto v jednotlivých 

členských státech EU výrazně liší, od 14-ti procent do 80-ti procent. V této zprávě za rok 

2011 již Komise navrhla nejen posílit existující orgány Eurojustu a OLAFu, ale zejména zřídit 

i specializovaný Úřad evropského veřejného žalobce.  

 

Závěry výroční zprávy za rok 2012
165

 jsou již velmi jednoznačné ve vztahu k vytvoření 

Úřadu. Komise identifikovala, že „nejzřejmější a nejvýznamnější problém stále spočívá  

v odlišných přístupech, které k podvodům zaujímají jednotlivé členské státy, což se mimo jiné 

ukázalo i ve statistice údajů shromážděných v reakci na konkrétní dotazník. Neuspokojivá je  

i nadále situace, pokud jde o monitorování výsledků soudních řízení, i přesto, že v této oblasti 

došlo celkově k výraznému zlepšení“.  

 

Komise tak dospěla k závěru, že „boj proti podvodům se výrazně zlepší zřízením Úřadu 

evropského veřejného žalobce. Tento úřad pomůže překonat omezenou kapacitu, kterou mají 

vnitrostátní orgány k řešení odhalených podvodů, a bude zajišťovat jednotnost a soustavnost. 

Úřad evropského veřejného žalobce se bude případy podvodů v rámci svých pravomocí dále 

systematicky zabývat, a to až do chvíle, kdy budou postoupeny soudu. Vzroste tak počet 

odsuzujících rozsudků a zvýší se množství zpětně získávaných finančních prostředků. Vyšší 

pravděpodobnost odsouzení bude odrazovat potenciální pachatele a během let se sníží i počet 

podvodů a množství zneužitých peněz“.
166

  

 

Na základě těchto poznatků a v souladu se svými programovými dokumenty, tj. zejména 

Stockholmským programem EU pro oblast justice a vnitřních věcí a Akčním plánem 

předložila Komise dne 17. července 2013 návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce. 
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6.2 Kritika potřebnosti návrhu 

Při zpracování této rigorózní práce jsem narazila na četnou kritiku projektu evropského 

žalobce, a to mimo jiné i na kritické postoje týkající se zdůvodnění potřebnosti návrhu. Do řad 

odpůrců projektu Úřadu patří také JUDr. Zbíral
167

, který ve svém článku zpochybňuje vůbec 

samotné důvody pro předložení návrhu o zřízení Úřadu.  

 

Zaprvé, uvádí, že přestože data jsou ve studii posouzení dopadů pečlivě zpracována, jsou 

mnohdy založena na odhadech a nejsou dávána do souvislostí. Zadruhé, JUDr. Zbíral dále 

kritizuje Komisi za to, že se přijetí návrhu snažila za každou cenu ospravedlnit a odkazovala 

se na nejrůznější příležitosti a souvislosti, jako například hospodářské a finanční krize. 

Jednoduše řečeno, kritizuje účelovost argumentace. Zatřetí, Zbíral dále nesouhlasí s tím, že 

Komise neprojevila jedinou pochybnost o naplnění zásady subsidiarity nebo že provedení čl. 

86 SFEU považuje v důsledku za svou povinnost, nikoliv možnost.  

 

Za prvé, od přijetí Amsterdamské smlouvy Komise zpracovává a vyhodnocuje výsledky boje 

proti podvodům a efektivnost unijních opatření přijatých na ochranu finančních zájmů EU. 

Byť je pravda, a to přiznává i Komise, že mnohá čísla a statistiky jsou založeny na odhadech, 

a i kdyby mohl někdo argumentovat, že v případě šedé ekonomiky a podvodů nelze vytvářet 

statistiky ani jinak, Komise pro své posouzení dopadů a hlavní argumenty založené na 

statistikách měla k dispozici studie a výzkumy prakticky za 15 let fungování a činnosti EU. 

Jsem proto toho názoru, že za tu dobu si lze udělat objektivní představu o tom, zda finanční 

kriminalita rostoucí tendenci má či nikoliv a zda jsou přijatá unijní opatření účinná nebo ne. 

Nemyslím si tedy, že by posouzení dopadů bylo tak snadno napadnutelné.  

 

Za druhé, myšlenka na zřízení Úřadu získala reálnou podobu již v 90. letech 20. století  

ve studii Corpus Juris a zároveň je zřejmé, že od přijetí Maastrichtské smlouvy hledala Unie 

způsob, jak efektivně přispět k boji proti finančním zájmům EU. Domnívám se, že snaha 

zřídit institut evropského žalobce je v podstatě celkem přirozeným vyústěním historicko-

poltického vývoje EU. Proto se neztotožňuji s tvrzením, že by přijetí návrhu o zřízení Úřadu 

bylo čistě účelné a že by Komise za každou cenu využívala „nepříznivé situace (jako 

například finančních krizí) k další legislativní ofenzívě“. 
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Za třetí, mohu souhlasit s tím, že Komise při předložení návrhu jedinkrát nezapochybovala  

o tom, zda návrh je či není v souladu s principem subsidiarity. Musím se ovšem ptát, kolikrát 

Komise již zapochybovala? Pokud má Komise příležitost, a to již nespadá do otázek 

akademických nebo teoretických, nýbrž politických, jsem přesvědčena, že vždy ráda využije 

příležitost prohloubit své pravomoci. Dle mého názoru tedy není překvapivé, že návrh 

vyhodnotila jako souladný se zásadou subsidiarity.      

 

A za čtvrté, domnívám se, že již samotná potřebnost návrhu na vytvoření Úřadu byla často 

kritizována z toho důvodu, že si řada odborníků, akademiků či politiků nedokázala reálně 

představit, jak taková kolosální instituce, která ještě ke všemu do velké míry harmonizuje 

oblast trestního práva, bude v praxi fungovat. Dle mého názoru, je obava z nového  

a neznámého přirozená a doprovázela nebo doprovází řadu návrhů či projektů i v jiných 

oblastech unijní politiky.  

 

Takovým příkladem může být přijetí návrhu Komise na přepracování (recast, revize) nařízení 

Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání  

a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. nařízení Brusel IIa
168

) – stěžejního unijního aktu 

v oblasti mezinárodního práva rodinného. Ve zkratce
169

, nařízení Brusel IIa obsahuje jednotná 

pravidla příslušnosti pro rozvod, rozluku a prohlášení manželství za neplatné, jakož i spory 

týkající se rodičovské zodpovědnosti s mezinárodním prvkem. Předložení návrhu předcházelo 

dlougých deset let, kdy probíhaly konzultační a přípravné procesy, které dne 30. června 2016 

vyústily v předložení již zmíněné revize návrhu nařízení Brusel IIa. Již z prvního jednání 

pracovní skupiny Výbor pro občanské právo, které se konalo dne 19. července 2016, bylo 

možné z předběžných reakcí členských států usuzovat, že dosažení konsenzu nad obsahem 

návrhu snadné nebude.  

 

Dalším příkladem, byť zcela z jiného soudku, nicméně s podobným scénářem, může být 

například sjednávání dohody CETA
170

. Jedná se o dohodu o volném obchodu mezi EU 

a Kanadou, jejíž sjednávání provázela řada nesouhlasných a kritických reakcí. Vyjednávání  

o dohodě CETA oficiálně započala v roce 2009 a teprve v roce 2016 byl Komisí návrh 
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dohody předložen Radě
171

 k podpisu a uzavření. V podstatě až nedávno, dne 21. září 2017, 

začala být CETA předběžně prováděna a tedy po osmi letech lze začít mluvit o fungování 

zóny volného obchodu mezi EU a Kanadou.  

 

Tímto jsem chtěla demonstrovat, že dosáhnout konsenzu mezi unijními orgány a 28 

členskými státy, případně třetími státy, ať už se jedná o zřízení nové instituce, přijetí nového 

návrhu, sjednání dohody, apod. nikdy nebylo a nebude jednoduché, zvláště když se jedná  

o téma, které je pro členské státy určitým způsobem citlivé a které může přinést řadu 

revolučních změn. Jsem ovšem toho názoru, že i takovým návrhům by měl být dán prostor 

pro jejich zvážení a kvalitní diskuzi, a to i za cenu, že bude projednání trvat déle než původně 

plánováno. Odsoudit již samotné důvody přijetí jistého návrhu, je podle mě, předčasné  

a unáhlené.   

 

Vedle toho, návrh nařízení na zřízení Úřadu by neměl být vnímán jako samostatně stojící 

legislativní dokument
172

, ale v kontextu celého legislativního balíčku, který představila 

Komise v červenci roku 2013 a v kontextu dalších v té době projednávaných legislativních 

iniciativ, kterou byl například návrh PIF směrnice.    

 

ČÁST III 

7. Legislativní balíček Komise k posílení ochrany finančních zájmů Unie 

Po dlouholetém úsilí představila dne 17. července 2013 Komise legislativní balíček, jehož 

hlavním cílem je zejména zlepšit ochranu finančních zájmů Unie. Legislativní soubor se 

skládá z návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a návrhu nařízení  

o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust). Dále balíček 

obsahuje sdělení Komise – Lepší ochrana finančních zájmů Unie: Zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce a reforma Eurojustu, které je průvodním dokumentem předloženého 

balíčku, a sdělení Komise – Zlepšení řízení OLAFu a posílení procesních záruk v rámci 
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vyšetřování: postupný přístup doprovázející zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, 

které má za cíl nastínit provázanost fungování Úřadu a OLAFu
173

. 

 

V této kapitole bych ráda ve stručnosti představila jednotlivé dokumenty legislativního 

balíčku. Větší pozornost budu věnovat zejména návrhu nařízení o zřízení Úřadu.  

 

7.1 Sdělení Komise – Lepší ochrana finančních zájmů Unie 

Sdělení představuje soubor legislativních opatření k posílení aspektů ochrany finančních 

zájmů EU, a to v souladu se sdělením, které Komise přijala v roce 2011
174

. Sdělení je 

stručným úvodním dokumentem, který nastiňuje problematiku ochrany finančních zájmů EU. 

Ve sdělení jsou vymezeny hlavní cíle a důvody zřízení Úřadu a reformy Eurojustu a dále 

hlavní výhody zřízení Úřadu. Komise se zaměřila na charakteristiku hlavních prvků návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu a stručně se věnuje vztahu mezi Úřadem a Eurojustem a Úřadem  

a OLAFem. Závěrem Komise konstatuje, že „po přijetí bude mít předložený legislativní 

soubor významný a dlouhodobý dopad na právní rámec a institucionální uspořádání prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva Unie“.
175

  

 

7.2 Sdělení Komise – Zlepšení řízení OLAFu a posílení procesních záruk v rámci 

vyšetřování 

Vzhledem k tomu, že jedním z důsledků přijetí návrhu o zřízení Úřadu je omezení úlohy 

OLAFu ve vztahu k případné trestné činnosti poškozující nebo ohrožující finanční zájmy 

Unie ve vnitřních záležitostech (tj. v orgánech a institucích EU a dalších subjektech Unie), 

vydala Komise sdělení – Zlepšení řízení OLAFu a posílení procesních záruk v rámci 

vyšetřování, které na takové změny reaguje a informuje o iniciativách, které hodlá Komise 

v tomto směru podniknout.  

 

OLAF byl zřízen v roce 1999 rozhodnutím Komise
176

 s cílem zvýšit účinnost postupu při boji 

proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy ES.
177

 V roce 
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2013 prošel OLAF reformou, a to na základě návrhu Komise z března 2011
178

. Po 

intenzivních jednáních byl jednomyslně schválen kompromisní text revidovaného nařízení  

o OLAFu, a to dne 25. února 2013 Radou
179

 a dne 3. července 2013 EP
180

.  

 

Zřízením Úřadu dojde k mimo jiné k zásadní změně, pokud jde o způsob vedení vyšetřování 

týkající se podvodů a jiných protiprávních jednání poškozujících nebo ohrožujících finanční 

zájmy EU. Jestliže totiž vyvstane podezření na trestnou činnost, která spadá do pravomoci 

Úřadu, nepovede správní vyšetřování OLAF, jako tomu bylo doposud, ale Úřad veřejného 

žalobce, který je vnímán jako justiční orgán. Zřízením Úřadu tedy podstatně dojde k omezení 

úlohy OLAFu, již nebude vést vyšetřování, ale může na požádání poskytnout Úřadu podporu. 

OLAF by měl rovněž v budoucnu hlásit Úřadu podezření z trestné činnosti, pokud existuje 

podezření na jednání poškozující finanční zájmy EU.  Taková změna dle Komise usnadní  

a urychlí vyšetřování a pomůže zabránit, aby se dublovalo správní a trestní vyšetřování 

stejných skutečností.  

 

Změna přístupu od správních k soudním vyšetřováním s sebou zjevně ponese množství změn 

v nařízení o OLAFu. Ve sdělení Komise uvádí, že „včas předloží příslušné legislativní 

návrhy“. Mezitím však Komise považuje za vhodné „naplánovat i další systémová vylepšení 

nařízení o OLAFu“.
181

 V souvislosti s připravovanými změnami by měly být dle Komise 

zváženy zejména dva klíčové aspekty: 1) vytvoření úřadu „kontrolora procesních záruk“ 

(nezávislého inspektora procesních záruk) pro provádění právního přezkumu vyšetřovacích 

opatření; 2) stanovení posílených procesních záruk pro vyšetřovací opatření nejvíce narušující 

soukromí (právo kontrolovat kanceláře, pořizovat kopie citlivých dokumentů, apod.), které by 

prováděl OLAF v institucích EU. 

 

V závěru sdělení je naznačeno, že Komise však bude jednat postupně a nadále bude plánovat 

další vhodná systémová vylepšení nařízení o OLAFu. Pro úplnost bych pouze dodala, že dne 

25. března 2015 přijala Komise další rozhodnutí
182

, kterým se mění rozhodnutí o zřízení 

OLAFu. Jedná se však spíše o minoritní změny.  
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Přestože se úloha OLAFu po zřízení Úřadu změní, OLAF i nadále ponese odpovědnost za 

správní vyšetřování, které spadá mimo oblast působnosti Úřadu. Jedná se například  

o nesrovnalosti poškozující finanční zájmy EU a o závažná pochybení či trestné činy 

spáchané zaměstnanci EU bez finanční újmy.
183

   

 

7.3 Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech 

Nařízení, jehož právním základem je článek 85 SFEU, formálně zřizuje novou instituci  

a prohlašuje ji za právního nástupce Eurojustu zřízeného rozhodnutím Rady 

2002/187/SVV
184

. Při zachování prvků, které se při řízení a provozu Eurojustu ukázaly jako 

účinné, zjednodušuje toto nové nařízení fungování Eurojustu podle Lisabonské smlouvy. Tím 

dochází k využití možnosti zavedené Lisabonskou smlouvou upravit strukturu, oblast činnosti 

a úkoly Eurojustu formou nařízení přijatého řádným legislativním postupem. Nový Eurojust 

má mít podobu a strukturu agentury Unie v souladu se Společným přístupem 

k decentralizovaným agenturám EU schváleným v červenci 2012 EP, Radou a Komisí
185

.  

 

Eurojust je orgánem EU zřízeným v dřívějším třetím pilíři za účelem zvýšení efektivity 

justiční spolupráce v trestních věcech mezi EU, zejména v oblasti vyšetřování a stíhání 

závažné přeshraniční kriminality a organizovaného zločinu.  

Úkolem Eurojustu v konkrétních případech je podporovat koordinaci a spolupráci mezi 

vnitrostátními orgány členských států při vyšetřování a stíhání trestných činů dotýkajících se 

různých členských států a být jinak nápomocen příslušným orgánům dotčených států  

za účelem zvýšení efektivity jejich činnosti v dané trestní věci (zejména formou konzultací). 

V mezích své působnosti je oprávněn příslušné orgány dotčených členských států požádat či 

je vyzvat, aby zvážily zahájení vyšetřování nebo stíhání předmětného trestného činu, aby 

členské státy zvážily svůj souhlas s tím, že jeden z nich je schopen lépe vést vyšetřování nebo 

stíhání předmětného trestného činu. Eurojust dále koordinuje své činnosti s příslušnými 

orgány dotčených členských států a podílí se na sestavování společného vyšetřovacího týmu  

s dotčenými členskými státy. 
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Hlavními deklarovanými cíli návrhu jsou zvýšení účelnosti a operativní účinnosti Eurojustu. 

Předložený návrh má zlepšit celkové fungování Eurojustu. Proto se reforma zabývá vnitřním 

řízením Eurojustu. Stanoví hranici mezi provozními úkoly kolegia Eurojustu a úkoly 

administrativními. Kolegium a národní členové se tak mají dle návrhu soustředit na provozní 

úkoly, tj. na koordinaci a podporu spolupráce mezi vnitrostátními justičními orgány v boji 

proti závažným trestným činům, jako je obchod s drogami, praní špinavých peněz, podvod, 

korupce, kyberkriminalita, terorismus a organizovaná trestná činnost. Nová výkonná rada, 

jejímž členem má být i Komise, bude kolegiu nápomocna při plnění administrativních úkolů.  

Návrh usiluje o zefektivnění činnosti Eurojustu vytvořením nové správní struktury, definuje 

postavení a pravomoci národních členů, dává EP a vnitrostátním parlamentům možnost 

účastnit se hodnocení činnosti Eurojustu v souladu s Lisabonskou smlouvou, ponechává však 

Eurojustu funkční nezávislost.  

 

Rovněž návrh slaďuje právní úpravu Eurojustu se společným přístupem k agenturám EU, 

přičemž respektuje jeho specifickou úlohu při koordinaci probíhajících trestních vyšetřování  

a zaručuje úzkou spolupráci Eurojustu s Úřadem, který má být dle předloženého návrhu 

zřízen. Předmětem reformy je rovněž posílení demokratické kontroly Eurojustu ze strany EP  

a národních parlamentů. Posílena bude dále spolupráce národních členů Eurojustu, kteří  

i nadále budou navázáni na příslušný členský stát.  

Reformu Eurojustu je třeba vnímat v úzkém kontextu s ostatními předmětnými návrhy balíčku 

ke zřízení Úřadu. Úřad i Eurojust se mají zabývat zejména případy osob podezřelých  

ze spáchání trestného činu poškozujícího finanční zájmy EU a dalších forem trestné činnosti. 

Z tohoto důvodu má Eurojust a Úřad nepřetržitě úzce spolupracovat. Příslušná ustanovení 

byla začleněna jak do nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, tak do nařízení 

o Eurojustu. Eurojust má poskytnout Úřadu podpůrné administrativní služby, jako jsou 

zaměstnanci, finanční služby a informační technologie. Úřad bude moci využívat v případech, 

které bude řešit, například informační infrastrukturu Eurojustu, včetně jeho systému řízení 

případů, dočasných pracovních souborů a rejstříku. Podrobnosti tohoto ujednání mají být 

stanoveny dohodou mezi Úřadem a Eurojustem. Fakticky ale nedochází ke stavu, kdy by byl 

Eurojust Úřadu podřízen. Z působnosti Eurojustu, která je nyní výslovně stanovena v nařízení, 

jsou pouze vyňaty trestné činy, které nově spadají do výlučné působnosti Úřadu. Eurojust by 

tak neměl zasahovat do pravomocí Úřadu.  
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Čl. 86 dost. 1 SFEU výslovně požaduje, aby byl Úřad vytvořen z Eurojustu. To znamená, že 

oba legislativní návrhy mají mezi těmito institucemi vytvořit silnou vazbu a součinnost 

prostřednictvím účinné spolupráce a sdílení informací, znalostí a zdrojů.
186

 Se zánikem 

Eurojustu se tedy nepočítá. Naopak, tyto dva úřady by měly souběžně existovat a vzájemně 

provozně i administrativně spolupracovat a doplňovat se.  

 

7.3.1 Obsah návrhu nařízení o Eurojustu 

Komise připravila návrh, který se skládá z 9 kapitol a 68 článků.  

 

Kapitola I - Cíle a úkoly upravuje zřízení a status nové agentury, vymezuje její působnost  

a pravomoci, včetně způsobu výkonu těchto pravomocí.  

 

Kapitola II – Struktura a organizace Eurojustu vymezuje strukturu orgánů Eurojustu, jejich 

postavení, složení, pravomoci a pravidla fungování. Tato kapitola obsahuje některé hlavní 

prvky reformy. Oddíl II se zabývá národními členy Eurojustu a harmonizuje jejich pravomoci. 

Oddíl III (kolegium), IV (výkonná rada), a V (správní ředitel) stanoví strukturu Eurojustu. 

Kolegium má jasně rozlišeny dvě funkce - operativní a řídící. Operativní funkce se týkají 

hlavně činnosti Eurojustu, řídící funkce zahrnují především rozpočtové a tzv. administrativní 

záležitosti (přijímání pracovních programů Eurojustu, výroční zprávy o činnosti, rozpočtu  

a finančních pravidlech, aj.). Nově jsou v kolegiu kromě všech národních členů při výkonu 

svých řídících funkcí zastoupeni také dva zástupci Komise, čímž má být zachována zvláštní 

povaha Eurojustu a zajištěna jeho nezávislost. Úkolem nově vytvořené výkonné rady je 

příprava řídících rozhodnutí kolegia. Správní ředitel je pověřen správním řízením Eurojustu. 

Vystupuje jakožto jeho zákonný zástupce. Zodpovídá se kolegiu a výkonné radě.  

 

Kapitola III – Operativní záležitosti se zabývá mechanismy pro zajištění operativní účinnosti 

Eurojustu a nakládáním s informacemi potřebnými pro činnost Eurojustu. Stávající 

mechanismy (stálá koordinace, národní koordinační systém Eurojustu, výměna informací) 

zůstávají v podstatě v té podobě, ve které byly při reformě v roce 2008 zavedeny.  

 

Kapitola IV – Zpracování informací obsahuje základní úpravu nakládání s osobními údaji 

v rámci činnosti Eurojustu. Nařízení odkazuje na nařízení EP a Rady (ES) č. 45/2001  
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 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-693_en.htm. 
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o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi 

Společenství a volném pohybu těchto údajů a současně jej doplňuje. Kapitola předpokládá 

změnu v mechanismu dohledu, neboť nově stanoví kompetence evropského inspektora 

ochrany údajů, který převezme úkoly společného kontrolního orgánu zřízeného rozhodnutím 

Rady o Eurojustu,  

 

Kapitola V – Vztahy s partnery upravuje vztahy Eurojustu s dalšími subjekty zapojenými do 

spolupráce v trestních věcech a pravidla pro jejich vzájemnou spolupráci, včetně předávání 

údajů a sdílení informací. Je upraven zejména vztah s Evropskou justiční sítí a jinými sítěmi 

EU zapojenými do spolupráce v trestních věcech, s Europolem, s OLAFem, či vztahy 

s orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi. Velká část kapitoly je věnována vztahu 

Eurojustu s Úřadem evropského veřejného žalobce. Základem vztahu mezi Eurojustem  

a Úřadem je úzká spolupráce a rozvoj vzájemných operativních, správních a řídících vazeb. 

Eurojust poskytuje Úřadu minimálně vymezené druhy služeb, přičemž podrobnosti následně 

stanoví dohoda uzavřená mezi Eurojustem a Úřadem.  

 

Kapitola VI – Finanční ustanovení stanoví, že Eurojust disponuje samostatným rozpočtem, 

jehož základní příjmy tvoří příspěvky ze souhrnného rozpočtu EU. Ustanovení dále upravují 

zejména sestavení a plnění rozpočtu a předkládání účetních závěrek. 

 

Kapitola VII – Ustanovení o zaměstnancích upravuje, jaké předpisy se na zaměstnance 

Eurojustu vztahují a jakým způsobem jsou zaměstnanci odměňováni. Eurojust může však  

i nadále využívat služeb národních odborníků nebo jiných osob, kteří nejsou jeho 

zaměstnanci.  

 

Kapitola VIII – Hodnocení a předkládání zpráv implementuje novinku zavedenou v čl. 85 

odst. 1 SFEU a vymezuje zapojení EP a národních parlamentů do hodnocení činnosti 

Eurojustu. Současně je upraven postup hodnocení činnosti Eurojustu formou vypracování 

hodnotící zprávy ze strany Komise.  

 

Závěrečná kapitola IX – Obecná a závěrečná ustanovení obsahují mimo jiné úpravu 

jazykového režimu, důvěrnosti informací a transparentnosti. Je upraveno zapojení Evropského 

účetního dvora a OLAFu do kontrolní činnosti, smluvní odpovědnost Eurojustu či místo sídla 

Eurojusut a provozní podmínky. 
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7.3.2 Vývoj projednávání návrhu nařízení o Eurojustu 

Projednávání návrhu bylo zahájeno v celkovém kontextu červencového legislativního balíčku. 

Na celý návrh a jeho projednávání tak nelze nahlížet izolovaně. Vzhledem k tomu, že celý 

balíček upravuje důležitou a složitou problematiku, samotné nařízení o Eurojustu doposud 

nevstoupilo v platnost. Nařízení začalo být projednáváno za LT PRES. První jednání pracovní 

skupiny COPEN, ve které je návrh projednáván, se uskutečnilo dne 19. září 2013.
187

 Nařízení 

o Eurojustu, stejně jako návrh nařízení o zřízení Úřadu, byl představen na Radě JHA dne 7. 

října 2013.  

 

Během EL PRES schválila Rada JHA alternativní model řízení, který má díky svěření 

neoperativních záležitostí nové výkonné radě umožnit kolegiu, aby se zaměřilo především na 

operativní záležitosti.  

 

IT PRES pokračovalo v jednáních a připravilo několik kompromisních návrhů založených na 

výsledcích zasedání PS COPEN. Nařízení doznalo některých zásadních změn od původního 

návrhu Komise. Za IT PRES bylo dosaženo částečného obecného přístupu k textu na Radě JHA 

v prosinci 2014
188

 ohledně kapitol I až III (cíle a úkoly, struktura a organizace Eurojustu, 

operativní záležitosti) a V až IX (vztahy s partnery, finanční ustanovení, ustanovení  

o zaměstnancích, hodnocení a předkládání zpráv, obecná a závěrečná ustanovení). Obecného 

přístupu se netýkala ustanovení týkající se zpracování osobních údajů (kapitola IV), ustanovení 

týkající se vztahu s Evropským veřejným žalobcem (zejména čl. 41), ustanovení ohledně 

důvěrnosti a bezpečnostních pravidel ohledně citlivých informací a úvodní ustanovení.  

 

Tyto zbývající otázky byly projednávány až za LV PRES. LV PRES uspořádalo tři zasedání PS 

COPEN, jež byla zaměřena na kapitolu IV o ochraně údajů a ustanovení zabývající se pravidly 

důvěrnosti a bezpečnosti citlivých utajovaných a neutajovaných informací (čl. 59 a 62). Práce 

na těchto zbývajících ustanoveních umožnila, že LV PRES celkový text předložila COREPERu, 

aby členské státy stáhly své zbývající výhrady a text tak mohl být předložen Radě JHA v březnu 

2015.  
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 Rada EU, 6 September 2013, CM 4063/13, více na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4063-

2013-INIT/en/pdf. 
188

 Press Release, 16526/14, Brussels, 4 and 5 December 2014. 
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Bylo dojednáno, že z textu nicméně budou i nadále vyňata ustanovení týkající se Úřadu 

evropského veřejného žalobce a že tato ustanovení budou dána do hranatých závorek s tím, že 

se na nich bude pokračovat, až bude dosaženo dostatečného pokroku ohledně výsledné podoby 

textu nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce. Členské státy se rovněž shodly na tom, že 

neprojednání těchto ustanovení by nemělo bránit předložení zbytku textu k jednání do EP.  

 

Na zasedání COREPERu dne 25. února 2013 vyjádřila většina delegací jak podporu znění 

návrhu, tak záměru LV PRES dosáhnout obecného přístupu na Radě JHA. Rada JHA dosáhla 

k návrhu nařízení o Eurojustu obecného přístupu v březnu 2015
189

. Nicméně ustanovení 

týkající se vztahu Eurojustu a Úřadu byla ze schvalovacího procesu na březnové Radě JHA 

2015 vyloučena, a to zejména z toho důvodu, že ve vyjednávání návrhu nařízení o zřízení 

Úřadu nebylo v té době dosaženo potřebného pokroku. 

 

Obecný přístup slouží jako základ pro diskuzi pro EP  v kontextu řádného legislativního 

postupu podle čl. 294 SFEU. Návrh nařízení o Eurojustu je doposud projednáván v EP
190

 , resp. 

v současnosti je tato záležitost v EP blokována, neboť Výbor LIBE očekává, jakým směrem se 

vyvine diskuze o zřízení Úřadu.
191

 Důvodem takového přístupu EP je úzké propojení mezi 

vytvořením instituce Úřadu a funkcemi Eurojustu. EP již v dubnu 2015 vyzval Radu EU 

k objasnění vztahů mezi Úřadem, Eurojustem a OLAFem, aby mohl lépe rozlišit úlohu těchto 

institucí při ochraně finančních zájmů EU. Svou výzvu EP zopakoval dne 5. října 2016. 

Vzhledem k tomu, že Rada JHA přijala v říjnu 2017 finální kompromisní text návrhu nařízení, 

kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu, lze nejspíše brzy očekávat  

i posun v EP pokud jde o návrh nařízení o Eurojustu. 

 

Pro úplnost bych ráda dodala, že podobně jako v případě návrhu nařízení na zřízení Úřadu, se 

na UK a IE vztahuje výjimka z uplatňování politky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí dle 

čl. 3 Protokolu č. 20 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, 

bezpečnosti a práva (tzv. opt-out). To znamená, že se tyto státy do činnosti Eurojustu 

nezapojí, ledaže by se k tomu dobrovolně a výslovně rozhodly (tzv. opt-in). DK se na činnosti 

Eurojustu také nepodílí, avšak v souladu s čl. 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Dánska ani 
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 Outcome of the Council Meeting, 7178/15, Brussels, 12 and 13 March 2015. 
190

 Viz Procedure file 2013/0256(COD)_EU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0256(COD). 
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 Rada EU, Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) 

[první čtení] – obecný přístup; 2013/0256 (COD); Brusel_27. 2. 2015. 
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nemá možnost se zapojit. Proto pro DK nebude navrhované nařízení ani závazné ani 

použitelné.  

 

7.4 Návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce   

Nejvýznamnějším návrhem celého legislativního balíčku z roku 2013 je nepochybně návrh 

nařízení Rady o zřízení Úřadu Evropského veřejného žalobce, který usiluje o zřízení nové 

unijní instituce s vlastní pravomocí vyšetřovat a žalovat trestná jednání, která poškozují 

finanční zájmy Unie.  

 

Dle Komise je návrh na zřízení Úřadu postaven na jednoduché zásadě: „společný rozpočet, do 

nějž plynou prostředky ze všech členských států EU a jenž je spravován podle společných 

pravidel, vyžaduje ke své účinné ochraně v rámci Unie i společné nástroje.“
192

 Komise tak 

předložila Radě, EP a vnitrostátním parlamentům návrh evropské právní úpravy v oblasti 

trestního práva, a to ve formě nařízení. Jak vyplývá z čl. 288 SFEU nařízení je právním aktem 

EU majícím obecnou působnost, je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 

členských státech. Zpravidla tak platí v každém členském státě přímo, aniž by bylo nutné 

přijímat prováděcí akty. Jestliže tedy bude návrh schválen, bude přímo použitelný  

a implementace do vnitrostátní právní úpravy potřeba nebude. Nepochybně však bude 

nezbytné vnitrostátní právní úpravu novému návrhu přizpůsobit.   

 

Výjimku, stejně jako v případě návrhu o Eurojustu, tvoří UK a IE a DK. V souladu 

s Protokolem č. 21 UK a IE nevyjádřily přání se zapojit do činnosti Úřadu, tedy neuplatnily 

tzv. opt-in princip. Přijímání a používání tohoto nařízení se tak neúčastní. DK se dle 

Protokolu č. 22 též do fungování Úřadu nezapojí, nařízení proto není pro DK ani závazné ani 

použitelné.  

 

Návrh nařízení o zřízení Úřadu doplnil návrh již dříve předložené PIF směrnice
193

, která 

definuje trestné činy, jež se mají stát základem pravomoci nové instituce a která tímto 

vymezuje hmotněprávní základ činnosti Úřadu. Podrobnějšímu rozboru určitých aspektů PIF 

směrnice a vztahu k návrhu nařízení o zřízení Úřadu se věnuji v kapitole 9 rigorózní práce.  
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 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_en.htm 
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 Průběh schvalovacího procesu a jednání o PIF směrnici dostupné na internetových stránkách EUR – Lexu: 

http://eur-lex.europa.eu/procedure/CS/201814#2016-06-06_DIS_byCONSIL 
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Dle posouzení Komise je návrh nařízení o zřízení Úřadu v souladu s principy subsidiarity  

a proporcionality. Současná situace, kdy stíhání trestných činů proti finančním zájmům Unie 

je ve výlučné pravomoci členských států, není podle Komise uspokojivá a neumožňuje 

efektivní boj s touto trestnou činností na národní úrovni, jak prokazují dosavadní výsledky 

vyšetřování a stíhání v členských státech. Dle Komise je zde tak zcela jasně dána potřeba 

řízení a koordinace vyšetřovaní a stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících 

finanční zájmy, neboť Unie spolu s členskými státy má za úkol chránit své finanční zájmy, 

jak vyplývá z čl. 310 odst. 6 a čl. 325 SFEU. Hlavní prvky návrhu nepřekračují dle Komise 

rámec toho, co je nezbytné k prosazení cílů návrhu.  

 

Úřad je dle návrhu nařízení o řízení Úřadu koncipován jako nezávislá instituce podléhající 

demokratickému dohledu, která bude nadána samostatnými, zřetelně vymezenými 

pravomocemi a účinnými nástroji pro vyšetřování a stíhání trestné činnosti, včetně možnosti 

vyšetřovat přeshraniční nebo složité případy. 

 

Jednání o návrhu nařízení o zřízení Úřadu na pracovní úrovni byla zahájena v říjnu 2013  

a probíhala v podstatě do nedávna. Od té doby, co proběhlo první čtení textu a projednávání 

některých klíčových oblastí, zaznamenal návrh podstatné změny. Zejména na začátku roku 

2014 přepracovala Rada JHA původní znění návrhu Komise. Vývojem projednávání návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu se však podrobně zabývám v kapitole 8 rigorózní práce.  

 

V této kapitole se budu zabývat původně předloženým zněním návrhu nařízení o zřízení 

Úřadu, jak byl v roce 2013 pod číslem KOM(2013) 534 v konečném znění představen 

Komisí, a nastíním zásadní problematické aspekty návrhu, aby bylo posléze možné poukázat 

na změny, které návrh doznal.
194

  

 

7.4.1 Obsah návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce  

Původně předložený návrh nařízení o zřízení Úřadu obsahoval 10 kapitol a 75 článků.  
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 Na tomto místě bych ráda upozornila na zkratky, které v této práci používám pro označení nařízení týkající 

se Úřadu. Jako návrh nařízení o zřízení Úřadu je v této práci označen text návrhu, který Komise předložila 

v červenci 2013 jako dokument KOM(2013) 534 v konečném znění. Následně, zejména v kapitole 8.2.1, 

odkazuji na finální podobu nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce
194

, což je text nařízení, který byl schválen a přijat na Radě JHA dne 12. října 

2017. Jako nařízení 2017/1939 označuji (zejména v kapitolách 10 a 11 rigorózní práce) platný text přijatého 

nařízení po stylistických a jazykových korekturách, které bylo publikováno dne 31. října 2017 v Úředním 

věstníku EU.  
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Kapitola I – Předmět a definice - vymezuje předmět nařízení, dle kterého se zřizuje Úřad  

a stanoví pravidla pro jeho fungování. Kapitola I definuje termíny používané v nařízení jako 

například „finanční zájmy Unie“, kterými jsou „veškeré příjmy, výdaje a aktiva, na něž se 

vztahuje rozpočet Unie, rozpočty orgánů, institucí a jiných subjektů zřízených Smlouvami  

a jimi řízené a sledované rozpočty, které jsou v rámci těchto rozpočtů pořízeny nebo které do 

nich mají být uhrazeny.“  

 

Kapitola II – Obecná pravidla - upravuje 1) postavení, organizaci a strukturu Úřadu 

pověřeného vyšetřováním a trestním stíháním, 2) jmenování a odvolání členů Úřadu, 3) 

základní zásady a 4) působnost Úřadu. Dle návrhu nařízení o zřízení Úřadu se Úřad zřizuje 

jako instituce s decentralizovanou strukturou, která bude mít právní subjektivitu a současně 

spolupracuje a opírá se o správní strukturu Eurojustu. Hlavními prvky Úřadu jsou nezávislost 

a odpovědnost, které by měly instituci zaručit schopnost vykonávat své funkce a využívat 

svých pravomocí tak, aby nijak nepodléhala nežádoucím vlivům a byla vůči takovým imunní 

(čl. 3-5).   

 

Pokud jde o organizaci Úřadu, v čele struktury Úřadu stojí evropský veřejný žalobce, který 

řídí činnost Úřadu a kterému jsou hierarchicky podřízeni jeho zástupci, zaměstnanci a evropští 

pověření žalobci v členských státech. Zástupci evropskému veřejnému žalobci pomáhají 

s jeho povinnostmi a činnostmi a zastupují ho, pokud je nepřítomen. Evropští pověření 

žalobci provádějí, ovšem pod dohledem evropského veřejného žalobce, vyšetřování a stíhání.  

 

Jak uvádí návrh Komise, Úřad má tedy fungovat jako nezávislá instituce EU 

s decentralizovanou strukturou.  Decentralizace struktury ovšem v tomto případě znamená, že 

provádění hlavních úkolů (zejména vyšetřování a stíhání), bude přeneseno na úroveň 

pověřených evropských žalobců. Navzdory deklarované decentralizované struktuře, jde však 

ve skutečnosti o strukturu a organizaci centralizovanou s monokratickým způsobem 

rozhodování a řízení (v čele Úřadu stojí evropský prokurátor a jemu jsou podřízení evropští 

veřejní žalobci v členských státech, na které deleguje část svých pravomocí). Tato skutečnost 

přispěla z velké části k tomu, že bylo znění návrhu na popud členských států přepracováno.
195
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 Viz kapitola 8.1 rigorózní práce. 
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Pro lepší ilustraci uvádím model struktury fungování Úřadu, jak byl představen v původním 

návrhu Komise. 

 

 

 

 

 

Centrální úroveň 

Decentralizovaná úroveň 

 

 

 

 

 

 

V každém členském státě má tedy dle návrhu působit alespoň jeden pověřený evropský 

žalobce. Ti jsou zcela nezávislí na národních orgánech pověřených trestním stíháním a nemají 

vůči nim žádné povinnosti. Návrh nařízení však umožňuje, aby pověření žalobci vykonávali 

současně své funkce jako vnitrostátní žalobci (čl. 6). To znamená, že jeden člověk by mohl 

vykonávat obě funkce (angl. „double hat“). Na jednu stranu by se v justičním prostředí 

daného členského státu pohyboval člověk, který se v něm dobře orientuje, na druhou stranu 

může hrozit i konflikt ze současného výkonu dvou funkcí.  

 

Je tedy zřejmé, že ani postavení evropských pověřených žalobců nebylo upraveno ideálně. Na 

jednu stranu některá stanovení návrhu (čl. 5 a čl. 6 (1-5)) počítají s naprostým vydělením 

pověřených evropských prokurátorů ze soustavy prokuratur v členských státech, jiné 

ustanovení návrhu (čl. 6 odst. 6) stanoví, že mohou také vykonávat svoji funkci jako národní 

prokurátoři. Plnou integraci pověřených evropských prokurátorů do národních prokuratur 

navíc některá ustanovení návrhu přímo ukládají (čl. 10(2), čl. 36 a čl. 54(5)). 

 

Oddíl 2 se v čl. 8 – 10 věnuje jmenování a odvolání členů Úřadu. Evropského veřejného 

žalobce jmenuje Rada se souhlasem EP, a to na období osmi let, přičemž výběr vhodného 

kandidáta je založen na otevřené výzvě k jejich přihlášení, která se zveřejňuje v Úředním 

věstníku EU. Komise následně po konzultaci s odborníky předloží užší výběr Radě a EP. 

evropský veřejný žalobce 

+ zástupci 

pověření evropští žalobci 

(alespoň jeden v každém ČS) 
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Odvolání je možné v případě, že evropský veřejný žalobce nesplňuje podmínky nezbytné pro 

výkon svých povinností nebo závažným způsobem své povinnosti porušuje. Evropští pověření 

žalobci jsou pak jmenování evropským veřejným žalobcem, a to ze seznamu alespoň tří 

kandidátů na dobu pěti let. Odvolat je může opět evropský veřejný žalobce. Je zajímavé, že po 

dobu výkonu jejich funkce jménem Úřadu je nemohou odvolat ani příslušné vnitrostátní 

orgány z funkce národních žalobců, pokud k tomu nedá souhlas evropský veřejný žalobce.   

 

Oddíl 3 (čl. 11) upravuje základní zásady, kterými se má činnost Úřadu řídit. Jedná se 

zejména o soulad s Listinou základních práv EU, se zásadou proporcionality, procesní 

neutrality, zákonnosti a rychlosti vyšetřování. Z čl. 11 dále plyne, že Úřad má výlučnou 

působnost k vyšetřování a stíhání trestných činů proti finančním zájmům Unie. 

 

Poslední oddíl vymezuje trestné činy, které spadají do věcné působnosti Úřadu. Trestné činy 

podle čl. 12 do působnosti Úřadu spadají automaticky a budou vymezeny odkazem na 

vnitrostátní předpisy provádějící právo EU a na budoucí směrnici 2013/xx/EU
196

 určující 

hmotněprávní základ, o které v té době probíhaly vyjednávání. Je tedy možné dovodit, že 

vzhledem k tomu, že návrh nařízení o zřízení Úřadu definuje trestné činy odkazem na PIF 

směrnici, bude rozsah věcně působnosti Úřadu určen především vnitrostátním právem, které 

bude provádět PIF směrnici. Zjevné úskalí, jak uvádím i v závěru této práce, lze spatřovat 

v odlišných způsobech implementace sekundárního práva v členských státech, čímž by mohlo 

v extrémním případě dojít k tomu, že by se jednotlivé skutkové podstaty trestných činů mohly 

lišit.  

 

Čl. 13, doplňková působnost, vyžaduje určení působnosti, pokud existují určité vazby na 

trestné činy v pomyslné první kategorii. Čl. 14 následně specifikuje zásadu výlučné 

působnosti Úřadu.  

 

Mimo jiné také čl. 13 vyvolal mezi členskými státy nesouhlas. Proč? To dle mého názoru 

trefně vystihuje JUDr. Zbíral, dle kterého: „má čl. 13 potenciál ke konfliktům, neboť pod 

působnost Úřadu svěřuje také doplňkové trestné činy, což jsou ty „neoddělitelně spjaté“  

s jeho hlavní působností a vycházející ze stejné skutkové podstaty. Z důvodu neurčitosti pojmů 

zde vzniká prostor pro Úřad k zásahům do vyšetřování širokého spektra různé trestné 

                                                 
196

 Čl. 12 tímto odkazuje na PIF směrnici. 
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činnosti, na druhou stranu není zřejmé, proč by se měl Úřad zbytečně vměšovat do působnosti 

vnitrostátních žalobců, zvláště když případné spory budou rozhodovat národní soudy a obě 

úrovně musí vždy těsně spolupracovat.“
197

     

 

Kapitola III – Jednací řád pro vyšetřování, stíhání a soudní řízení - je rozčleněna na 6 oddílů. 

Oddíl 1 upravuje průběh a provádění vyšetřování. O skutečnostech, které by mohly 

poškozovat nebo ohrožovat finanční zájmy Unie, mají povinnost vyrozumět evropského 

veřejného žalobce všechny vnitrostátní orgány členských států, orgány, instituce jiné subjekty 

Unie a evropští pověření žalobci. Vedle toho může evropský veřejný žalobce získávat 

informace od jakékoliv osoby (č. 15). Vyšetřování zahajuje evropský veřejný žalobce nebo 

jeho jménem evropští pověření žalobci.  

 

Jako problematické se na tomto místě může jevit to, že proti rozhodnutí o zahájení trestního 

stíhání není explicitně přípustná stížnost (čl. 16 a čl. 27). Vnitrostátní orgány přijímají 

jakákoliv naléhavá opatření, aby zajistily účinné vyšetřování a stíhání, přičemž případ, který 

se nachází v působnosti Úřadu, mu neprodleně postoupí. Pokud však vyšetřování zahájené 

Úřadem dojde ke zjištění, že do jeho působnosti nespadá, postoupí daný případ Úřad 

neprodleně příslušným vnitrostátním orgánům.  

 

Průběh vyšetřování nadále upravuje čl. 18, který stanoví, že vyšetřování vede pověřený 

evropský žalobce, a to jménem centrálního evropského žalobce a pod jeho vedením. Evropský 

veřejný žalobce sleduje vyšetřování vedená evropskými pověřenými žalobci a zajišťuje jejich 

koordinaci. U případů dotýkajících se několika členských států nebo velmi složitých případů 

může účinné vyšetřování a stíhání vyžadovat i výkon pravomocí evropského veřejného 

žalobce formou pokynů vnitrostátním donucovacím orgánům
198

. 

 

I toto ustanovení vyvolalo jistou nevoli vzhledem k tomu, že pověření žalobci v podstatě 

vykonávají svou činnost pod neustálým dohledem evropského veřejného žalobce, který má 

jako jediný pravomoc činit veškerá důležitá rozhodnutí. Problematické je také to, že vztah 

evropského veřejného žalobce a pověřených žalobců k donucovacím orgánům členských států 

(zpravidla policejní složky členských států) je upraven nedostatečně.  

                                                 
197

 Zbíral, R.: Analýza návrhu nařízení zakládajícího Úřad evropského veřejného žalobce a perspektivy jeho 

přijetí: zlom v europeizaci trestního práva?, Státní zastupitelství, 2013, roč. 11, č. 6, s. 30-38. 
198

 KOM(2013) 534 v konečném znění, s. 10. 
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Oddíl 2 upravuje problematiku zpracování informací, zejména přístup Úřadu k informacím, 

jejich shromažďování, či fungování dočasných pracovních souborů a rejstříků (čl. 20 – čl. 24).  

 

V rámci oddílu 3 (vyšetřovací opatření) stanoví text návrhu nařízení o zřízení Úřadu, že pro 

účely vyšetřování a stíhání vedených Úřadem se území členských států Unie považuje za 

jeden právní prostor. Dále jsou upraveny typy a podmínky jednotlivých vyšetřovacích 

opatření, kterých může Úřad evropského veřejného žalobce využívat. Jedná se například  

o domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor, zajištění předmětů či dokumentů, zmražení 

nástrojů trestné činnosti, sledování telekomunikace a řada dalších. Text tato opatření 

podrobně neupravuje, nýbrž vyžaduje, aby členské státy zajistily možnost využívat taková 

opatření při vyšetřování a stíhání vedeném Úřadem. Jestliže vnitrostátní právní řád takové 

opatření neumožňuje, musí být změněn.  

V tomto kontextu bylo pro další jednání o návrhu nařízení důležité zejména vyjasnit pojem 

jednotný právní prostor (čl. 25). Problematické je, že pojem není v návrhu nařízení o zřízení 

Úřadu nijak definována zároveň má vliv i na výklad celé řady dalších ustanovení. Jde zejména 

o ta ustanovení, která v podstatě nahrazují mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech 

mezi členskými státy EU. Nabízí se otázka, zda zavedením jednotného právního prostoru 

měla Komise v úmyslu založit de facto evropskou trestní jurisdikci. Lze předpokládat, že 

takový výklad je pro řadu členských států nepřijatelný.  

 

Oddíl 4 upravuje ukončení vyšetřování a pravomoci trestního stíhání. Evropský veřejný 

žalobce i evropští pověření žalobci disponují při stíhání a předkládání případu k soudu 

stejnými pravomocemi jako vnitrostátní žalobci. I zde se však projevuje hierarchická struktura 

Úřadu a nadřazenost evropského žalobce, neboť považuje-li pověřený žalobce vyšetřování za 

dokončené, předloží případ evropskému veřejnému žalobci, který, pokud nenařídí odložení 

případu nebo jej sám nepředloží vnitrostátnímu soudu, pověří delegovaného evropského 

žalobce, aby případ předložil příslušnému národnímu soudu on (čl. 27). I úprava čl. 27, resp. 

způsob stanovení příslušnosti soudu, který bude případ rozhodovat, se jeví jako neuspokojivá. 

V tomto případ je diskreční pravomoc Úřadu navržena poměrně široce a především zde není 

upravena žádná možnost přezkumu rozhodnutí o určení jurisdikce.  

 

Oddíl 4 následně upravuje, v jakých případech může evropský veřejný žalobce případ odložit 

nebo uzavřít s podezřelou osobou dohodu, která po uhrazení škody a zaplacení pokuty končí 

odložením případu (čl. 29 a čl. 29).     
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Oddíl 5 se zabývá přípustností důkazů shromážděných a předkládaných Úřadem u soudu,  

u něhož probíhá soudní řízení (čl. 30) a oddíl 6 upravuje nakládání s majetkem 

konfiskovaným vnitrostátními soudy, pokud tak na žádost Úřadu soud rozhodne (čl. 31).  

 

Kapitola IV – Procesní záruky - stanoví pravidla a záruky pro podezřelé osoby a ostatní, 

kterých se týká řízení Úřadu. Činnosti Úřadu jsou prováděny v plném souladu s právy 

podezřelých osob zakotvených v Listině základních práv EU, včetně práva na spravedlivý 

proces a práva na obhajobu (čl. 32). To jsou minimální standardy ochrany a jakési výchozí 

body.  

 

Jako problematické lze vnímat ustanovení čl. 32 odst. 2, dle kterého má podezřelá a obviněná 

osoba minimálně taková procesní práva zajištěná právními předpisy Unie a vnitrostátními 

předpisy členského státu. Úroveň ochrany tak bude v různých členských státech odlišná  

a současně lze předpokládat, že spojení unijních a národních pravidel bude relativně 

nepřehledné. Naopak Komisí je takovéto uspořádání chápáno tak, že pravidla plynoucí 

z unijních předpisů „tvoří pravidla ve srovnání s vnitrostátním právem další vrstvu ochrany, 

aby mohly mít podezřelé a ostatní osoby přímý prospěch z ochrany na úrovni Unie“
199

, tedy 

vnímá takovou strukturu jako přínosnou. Vzato do důsledků, vzhledem k tomu, že SDEU 

judikoval ve svém rozhodnutí Åkerberg Fransson, že „základní práva zaručená v právním 

řádu Unie se uplatní ve všech situacích, které se řídí unijním právem“
200

, nestanoví návrh 

nařízení o zřízení Úřadu větší míru ochrany než je standardem i pro ostatní orgány a instituce 

EU. Předkládané nařízení by tak spíše mělo stanovit pravidla platná výlučně pro účely 

nařízení o zřízení Úřadu.  

 

Kapitola V – Soudní přezkum - přestože obsahuje pouze jeden článek, vyvolává podobně jako 

jiná ustanovení, otazníky. Čl. 36 stanoví, že při přijímání opatření v rámci výkonů své funkce 

je Úřad považován za vnitrostátní orgán pro účely soudního přezkumu. Pokud jsou podle 

nařízení použitelná ustanovení vnitrostátních právních předpisů, nejsou pro účely čl. 267 

SFEU (položení předběžné otázky k SDEU) taková ustanovení považována za ustanovení 

právních předpisů Unie (čl. 36 odst. 2).  
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 KOM(2013) 534 v konečném znění, s. 6. 
200

 Rozhodnutí SDEU ve věci C-617/10, bod 19 – 21. 
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Nabízí se otázka, který orgán bude oprávněn přezkoumávat procesní úkony a rozhodnutí 

evropského veřejného žalobce, resp. evropského pověřeného žalobce, když je Úřad 

považován pro účely soudního přezkumu za vnitrostátní orgán. Druhý odstavec pak v podstatě 

použitelná ustanovení uvedená v nařízení, tím, že jim upírá statut unijního práva, „vylučuje 

z přezkumu v rámci předběžné otázky“
201

.  

 

V kapitole VI – Ochrana údajů - stanoví návrh nařízení o zřízení Úřadu způsob zpracování 

osobních údajů, lhůty pro uchování osobních údajů, vedení protokolů a dokumentace. Dále 

návrh zřizuje inspektora ochrany údajů, stanoví pravidla pro spolupráci mezi evropským 

inspektorem ochrany údajů a vnitrostátními orgány pro ochranu údajů a vymezuje právo 

podat k evropskému inspektorovi stížnost. Návrh nařízení o zřízení Úřadu v neposlední řadě 

upravuje odpovědnost v záležitostech ochrany údajů a odpovědnost za neoprávněné nebo 

nesprávné zpracování údajů (čl. 37 – čl. 47). Na zpracování osobních údajů Úřadem  

a v kontextu jeho činnosti se podobně jako na návrh o Eurojustu vztahuje nařízení  EP a Rady 

č. 41/2005 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány  

a institucemi Společenství a volném pohybu těchto údajů.  

 

Jedná se o obsáhlou kapitolu, která později v průběhu vyjednávání zaznamenala celou řadu 

změn a nových formulací. Pojetí této kapitoly nebylo v původním červencovém návrhu tedy 

celkově příliš zdařilé. O tom svědčí už jenom skutečnost, že Komise například nevzala 

v předloženém návrhu nařízení o zřízení Úřadu v potaz tehdy probíhající reformu ochrany 

osobních údajů
202

.  
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 Zbíral, R.: Analýza návrhu nařízení zakládajícího Úřad evropského veřejného žalobce a perspektivy jeho 

přijetí: zlom v europeizaci trestního práva?, Státní zastupitelství, 2013, roč. 11, č. 6, s. 30-38. 
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 Reforma v oblasti ochrany údajů spočívá v legislativním balíčku, který v roce 2012 předložila Komise s cílem 

aktualizovat a modernizovat pravidla stanovená ve směrnici o ochraně údajů z roku 1995 a v rámcovém 
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přijal EP dne 14. dubna 2016. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

a o zrušení směrnice 95/46/ES bylo dne 4. května 2016 publikováno v Úředním věstníku, použitelné je od 25. 

května 2018. Stejně tak dne 4. května 2016 byl publikován druhý dokument, a to směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV. Více na: http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/data-protection-reform/. 
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Kapitola VII – Finanční ustanovení a ustanovení o zaměstnancích - vychází z platných 

právních předpisů EU a to, pro rozpočtové záležitosti z nařízení EP a Rady (EU, Euratom) č. 

966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu 

Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, a pro personální záležitosti 

z nařízení (EHS) č. 31, ve znění pozdějších předpisů. Tato kapitola se věnuje otázkám 

rozpočtu (čl. 48 – čl. 53), následně upravuje personální otázky (čl. 54 – čl. 55). Za 

rozhodování o finančních a rozpočtových otázkách odpovídá evropský veřejný žalobce. 

Příjmy Úřadu zahrnují jednak příspěvek Unie, jednak poplatky za publikace a veškeré služby, 

které Úřad poskytuje. Výdaje pak zahrnují odměny zaměstnanců, správní výdaje, výdaje na 

infrastrukturu a provozní náklady. V prvních letech by měl být Úřad financován, a zejména 

zřízení ústředí Úřadu, z rozpočtu OLAF a případně z rozpočtu jiných agentur. Vzhledem 

k tomu, že bude zřizování instituce trvat několik let, počítá se s tím, že zaměstnanci OLAFu 

budou postupně převáděni z OLAFu na Úřad. Dle Komise budou „všechny pracovní pozice 

naplněny v roce 2023, kdy bude mít úřad celkem 235 zaměstnanců, z toho 180 dle plánu 

pracovních pozic a 55 externích. Odhadované náklady v roce 2023 při tomto počtu 

zaměstnanců činí asi 35 milionů eur“.
203

 Na veškerý personál Úřadu by se měl vztahovat 

služební řád EU
204

, pracovní řád ostatních zaměstnanců EU a pravidla přijatá na základě 

dohody mezi orgány EU. Dle návrhu nařízení o zřízení Úřadu může však Úřad, využívat 

služeb vyslaných národních odborníků a dalších osob.  

 

Přestože se tato kapitola nezdála být zprvu tak problematická jako například ustanovení 

týkající se struktury Úřadu, provádění vyšetřování, nakládání s osobními údaji či vztahy 

s partnery, i tato kapitola doznala změny.  

 

Kapitola VIII – Ustanovení o vztazích mezi Úřadem a jeho partnery upravuje vztah Úřadu  

s institucemi nebo agenturami EU, s příslušnými orgány třetích zemí (zejména pokud jde  

o právní pomoc v trestních věcech a vydávání osob), mezinárodními organizacemi  

a Interpolem. Návrh nařízení o zřízení Úřadu stanoví, že pokud je to pro činnost Úřadu nutné, 

může s těmito subjekty navázat a udržovat pracovní vztahy nebo si vyměňovat informace (čl. 

56). Návrh dále podrobně upravuje vztah s Eurojustem. Jak již bylo několikrát uvedeno, 

vytvoření Úřadu je navrhováno samostatně vedle Eurojustu. Úřad má s Eurojustem udržovat 

                                                 
203

 KOM(2013) 534 v konečném znění, s. 8. 
204

 Nařízení Rady (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11 ze dne 18. prosince 1961, kterým se stanoví služební řád úředníků 

a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro 

atomovou energii, ve znění zejména nařízení Rady č. 259/68 ze dne 29. února 1968. 
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vztah na základě úzké spolupráce a rozvoje operativních, správních a řídících vazeb mezi 

nimi. Obě instituce mají mít přístup k mechanismu pro automatické křížové kontroly údajů 

v systému řízení případů Eurojusut. Pokud Úřad zadá do systému údaje shodné s těmi, které 

zadal Eurojust, má být skutečnost sdělena oběma institucím. Eurojust poskytuje Úřadu 

administrativní podporu (čl. 57). Dále návrh nařízení explicitně upravuje vztah Úřadu 

s Europolem a OLAFem. Návrh se v rámci této kapitoly podrobně zabývá předáváním 

osobních údajů institucím a agenturám Unie a třetím zemím a mezinárodním organizacím (čl. 

60 a čl. 61).  

 

Zejména z čl. 59, který stanoví, že pokud jde o trestnou činnost ve věcné příslušnosti Úřadu, 

členské státy buď uznají Úřad jako orgán příslušný k provádění jejich mezinárodních dohod  

o právní pomoci v trestních věcech a o vydávání osob, nebo v případě potřeby pozmění 

mezinárodní dohody, je zřejmé, že se Úřad snaží zapojit do aplikace smluv v oblasti 

mezinárodního práva v trestních věcech více, než by řada členských států byla pravděpodobně 

ochotná připustit. Není tedy divu, že i ustanovení týkající se vztahy s partnery prošla mnoha 

jednáními a byla podrobena změnám.  

 

Kapitola IX – Obecná ustanovení - upravuje především institucionální otázky. Ustanovení se 

týkají právního postavení Úřadu a jeho provozních podmínek, jazykového režimu, důvěrnosti 

informací, požadavků na transparentnost, kontroly Úřadu úřadem OLAF a Evropským 

účetním dvorem, práce s utajovanými informacemi, správního šetření, pravidel odpovědnosti 

a předkládání zpráv.  

 

Kapitola X – Závěrečná ustanovení - se celkem standardně zabývají přechodnými 

ustanoveními, správními pravidly, ustanoveními o přezkumu a pravidly pro vstup v platnost.   

 

Musím souhlasit se závěrem Komise, že celý „předložený soubor legislativních opatření je 

velmi ambiciózní“, avšak nepochybně „zaměřený do budoucna“. Lze předpokládat, že nové 

návrhy „změní současnou situaci v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví v Unii  

i v jednotlivých členských státech.“ Je nepochybné, že „v případě přijetí, bude mít tento 

soubor významný a dlouhodobý dopad na právní rámec a institucionální uspořádání prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva Unie.“
205

  

                                                 
205

 KOM(2013) 532 v konečném znění, s. 9 
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8. Projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 

První diskuze k předloženému návrhu se konala ve dnech 16. – 17. září 2013 pod vedením LT 

PRES na konferenci s názvem „Úřad evropského veřejného žalobce: konstruktivní přístup 

k právnímu rámci“. Cílem konference bylo prodiskutovat právní rámec Úřadu, jak jej 

předložila Komise. Jednání byla zaměřena na tři hlavní aspekty návrhu: 1) institucionální 

rámec, 2) procesní režim a 3) rozsah působnosti Úřadu.
206

  

 

Návrh a zejména pak otázky struktury a kompetencí Úřadu byly taktéž diskutovány na jednání 

výboru CATS dne 23. září 2013. Jednání o návrhu oficiálně započala ve dnech 1. – 2. října 

2013, kdy se poprvé sešla PS COPEN
207

, a skončila v podstatě nedávno – na konci roku 2017. 

 

Komise oficiálně představila návrh nařízení o zřízení Úřadu spolu s návrhem nařízení  

o Eurojustu na Radě JHA dne 7. října 2013, kterou tou dobu vedlo LT PRES. Lze obecně říci, 

že Rada myšlenku zřízení Úřadu přivítala a ministři vyjádřili podporu zřízení Úřadu. Je 

nicméně na místě uvést, že návrh současně vyvolal řadu otázek, které volaly po objasnění  

a dalších jednáních. První jednání identifikovala několik okruhů, které byly pro většinu 

členských států problematické. Jednalo se zejména o otázky struktury Úřadu, postavení 

pověřených evropských prokurátorů, vedení trestního řízení, pojetí jednotného právního 

prostoru, nezávislosti Úřadu na vnitrostátních a evropských institucích a orgánech a úpravy 

vztahů Úřadu s mezinárodními organizacemi a třetími státy. 

 

Ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu (stanovené čl. 6 Protokolu 

č. 2) však řada komor národních parlamentů předložila svá odůvodněná stanoviska (angl. 

„reasoned opinion“) k návrhu nařízení o zřízení Úřadu a aktivovala tak mechanismus 

kontroly subsidiarity neboli mechanismus žluté karty
208

.
209
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 Rada EU, European Public Prosecutor’s Office: A Constructive Approach towards the Legal Framework, 20 

September 2013, 13863/13, více na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13863-2013-INIT/en/pdf. 
207

 Rada EU, 20 September 2013, CM 4351/13, více na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-

4351-2013-INIT/en/pdf. 
208

 Žlutá karta byla přijata mj. i díky určité vstřícnosti Komise, která do osmitýdenní lhůty pro kontrolu 

subsidiarity nezapočítává měsíc srpen, kdy řada parlamentů členských států vůbec nezasedá. 
209

 O roli vnitrostátních parlamentů a mechanismu kontroly subsidiarity viz také kapitola 3.4. 
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8.1 Žlutá karta týkající se návrhu na zřízení Úřadu  

V případě legislativního návrhu předloženého na základě čl. 76 SFEU
210

, kterým návrh  

o zřízení Úřadu je, stanoví čl. 7 odst. 2 Protokolu č. 2 hranici 1/4 hlasů přidělených 

vnitrostátním parlamentům (oproti obvyklé hranici 1/3 hlasů stanovené v čl. 7 odst. 3 

Protokolu č. 2). Jestliže odůvodněná stanoviska o nedodržení zásady subsidiarity, jež vydaly 

vnitrostátní parlamenty, dosáhnou uvedené 1/4 hranice, musí Komise návrh přezkoumat.  

 

V souvislosti s výše uvedeným návrhem obdržela Komise ve lhůtě, která uplynula dne 28. 

října 2013, odůvodněná stanoviska 14-ti komor vnitrostátních parlamentů
211

. Obdržená 

stanoviska představovala 18 z 56-ti hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům v souladu 

s Protokolem č. 2. Bylo tedy dosaženo hranice uvedené v čl. 7 odst. 2 Protokolu č. 2. Rozpor 

se zásadou subsidiarity shledaly tyto členské státy: ČR (horní komora – Senát ČR), FR (horní 

komora), IE (obě komory), CY (jednokomorový parlament), HU (jednokomorový parlament), 

MT (jednokomorový parlament), NL (obě komory), RO (dolní komora), SI (jedna komora za 

celý parlament), SE (jednokomorový parlament) a UK (obě komory). Další stanoviska, která 

považovala návrh za neslučitelný se zásadou subsidiarity, avšak již neměla formu 

odůvodněného stanoviska a byla zaslána spíše v rámci politického dialogu, byla uplatněna ze 

strany DE, PL, PT a RO. 

 

Dne 6. listopadu 2013 Komise potvrdila spuštění mechanismu kontroly subsidiarity podle čl. 

7 odst. 2 Protokolu č. 2. Dle téhož ustanovení je Komise povinna svůj návrh přezkoumat  

a následně rozhodnout, zda svůj návrh ponechá v původním znění, či jej pozmění nebo vezme 

zpět. 

 

Na přijetí žluté karty reagovala Komise vydáním sdělení dne 27. listopadu 2013
212

, ve kterém 

Komise informovala o výsledcích svého přezkumu. Komise shrnula výhrady, které byly 

členskými státy, resp. jejich vnitrostátními parlamenty uplatněny v rámci odůvodněných 

stanovisek. Při analýze odůvodněných stanovisek rozlišovala Komise mezi argumenty, které 

se týkaly zásady subsidiarity nebo jež bylo možné vykládat jako obavy ohledně subsidiarity, a 

těmi, které se týkaly zásady proporcionality, politické volby nesouvisející se subsidiaritou či 

                                                 
210

 Návrh z oblasti prostoru, svobody, bezpečnosti a práva.  
211

 Dohromady 11 členských států vyslovilo nesouhlas s návrhem nařízení o zřízení Úřadu. Dle čl. 7 odst. 1 

Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality má každý vnitrostátní parlament dva hlasy 

rozdělené na základě vnitrostátního parlamentního systému. V dvoukomorovém parlamentním systému má 

každá komora jeden hlas.   
212

 KOM(2013) 851 v konečném znění. 



75 

 

jiných politických nebo právních otázek. Argumenty týkající se subsidiarity rozdělila Komise 

do 5-ti skupin: 

 odůvodnění týkající se subsidiarity, 

 neopodstatněnost návrhu z důvodu dostatečnosti stávajících mechanismů, 

 pochybnosti o přidané hodnotě návrhu, 

 otázky související se strukturou Úřadu, 

 otázky související s povahou a rozsahem jeho působnosti.  

Komise se ve sdělení stručně vyjádřila ke každé z těchto oblastí a uvedla, že ostatní 

argumenty, které nespadají do oblasti kontroly subsidiarity, budou zohledněny v rámci 

jednání o návrhu a bude se jim věnovat politický dialog.
213

 Komise například neuznala jako 

výhradu subsidiarity argument Senátu ČR, že nařízení o zřízení Úřadu může porušit ochranu 

základních práv (konkrétně právo na zákonného soudce a právo na spravedlivý proces) 

zaručených ústavním pořádkem ČR.
214

  

 

Komise ve svém sdělení došla k závěru, že: „její návrh je v souladu se zásadou subsidiarity 

zakotvenou v čl. 5 odst. 3 SEU a stažení nebo změna uvedeného návrhu není zapotřebí.“
215

 

Návrh tak byl zachován s tím, že v průběhu legislativního postupu budou stanoviska 

vnitrostátních parlamentů řádně zohledněna. 

 

8.1.1 Projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu v Parlamentu ČR 

K návrhu nařízení o zřízení Úřadu přijal Senát na své 14. schůzi dne 9. října 2013 odůvodněné 

stanovisko. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR byla v té době 

rozpuštěna, zabýval se návrhem nařízení pouze Senát. Ten dospěl k závěru, že: „návrh 

nařízení o zřízení Úřadu je v rozporu s principem subsidiarity ve smyslu čl. 5 odst. 3 SEU, 

neboť Komise neprokázala nezbytnost jednání na úrovni Unie ve formě zřízení Úřadu ani 

skutečný přínos zřízení Úřadu, zejména s ohledem na problémy, které by s jeho zřízením  

a fungováním byly spojeny.“
216

 Senát dále vyjádřil svůj nesouhlas s tezí Komise, že zřízení 

Úřadu je nezbytné z důvodu nedostatečnosti a nejednotnosti postihu trestné činnosti proti 

finančním zájmům Unie v členských státech. Dle Senátu lze tento argument obecně vztáhnout 

k jakékoli oblasti trestné činnosti a zřízení Úřadu nevyřeší příčiny uvedeného stavu. Senát 
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 KOM(2013) 851 v konečném znění, s. 4-5. 
214

 Odpověď Komise na odůvodněné stanovisko Senátu ČR, C(2014) 1598 final. 
215

 KOM(2013) 851 v konečném znění, s. 12. 
216

 345. usnesení Senátu ze 14. schůze konané dne 9. října 2013 k návrhu nařízení o zřízení Úřadu (senátní tisk N 

082/09). 
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v dalším bodě zapochyboval o skutečném přínosu zřízení Úřadu. Dle Senátu bude aplikace 

nařízení komplikovat a prodlužovat trestní řízení a právní nejasnosti ohledně fungování Úřadu 

mohou vést k vyšší četnosti procesních pochybení. Na druhou stranu Senát připustil, že 

v případě vyšetřování probíhajícího ve více členských státech může být spolupráce 

pověřených evropských žalobců z různých členských států efektivnější a rychlejší. Senát 

považoval za účinnější nástroj k ochraně finančních zájmů Unie posilování a prohlubování 

stávajících mechanismů přeshraniční spolupráce orgánů činných v trestním řízení. Jak už bylo 

výše zmíněno, Senát upozornil, že by návrh nařízení o zřízení Úařdu mohlo narušit úroveň 

ochrany základních práv zaručenou ústavním pořádkem ČR, a to zejména pokud jde o právo 

na zákonného soudce a právo na spravedlivý proces. Senát proto vyzval Komisi k podrobnější 

analýze ústavněprávních dopadů nařízení v jednotlivých členských státech a k odpovídajícím 

změnám návrhu.
217

  

 

Na základě žádosti Výboru pro záležitosti Evropské unie ze dne 20. srpna 2013
218

 projednal 

návrh nařízení o zřízení Úřadu Ústavně-právní výbor, který dne 7. října 2013 přijal 

usnesení
219

, ve kterém dospěl k závěru, že návrh nařízení je v rozporu se zásadou subsidiarity 

a doporučil Senátu přijmout k návrhu nařízení o zřízení Úřadu odůvodněné stanovisko. 

Tentýž postoj zaujal dne 8. října 2013 Výbor pro záležitosti Evropské unie
220

.  

 

Pro úplnost dodávám, že Senát svým 345. usnesením dne 9. října 2013 přijal odůvodněné 

stanovisko dokonce dvakrát, a to také k návrhu nařízení o Eurojustu. Na rozdíl od návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu však přijetí odůvodněného stanoviska nevedlo k aktivaci 

mechanismu žluté karty, neboť nebyl dán dostatečný počet hlasů vnitrostátních parlamentů.  

 

V kontextu pokračujících jednání na unijní úrovni a změny rámcové pozice vlády ČR
221

 

k návrhu nařízení o zřízení Úřadu přijal Senát na své 14. schůzi konané dne 11. listopadu 

2015 usnesení, v němž nadále setrvával na svém kritickém stanovisku vyjádřeném v 345. 

usnesení Senátu ze dne 9. října 2013, byť současně shledal dílčí zlepšení, ke kterým došlo 
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v průběhu projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu na půdě Rady. Senát konstatoval, že 

došlo k zlepšení v navrhované struktuře a fungování Úřadu, zejména pokud jde o záruky 

spravedlivého procesu a práva na obhajobu. Zdůraznil však, aby vláda nadále trvala na 

vyřešení právních a praktických problémů návrhu, neboť bez toho nelze uvažovat o možných 

přínosech zřízení Úřadu. Senát vyjádřil názor, že rozhodnutí ČR o tom, zda nařízení 

v konečné sjednané podobě podpoří, popř. zda se zapojí do posílené spolupráce, by mělo být 

vzhledem k významu a dopadům případného zřízení Úřadu učiněno až po projednání 

konečného znění nařízení v Parlamentu ČR.
222

  

Vzhledem k třetí aktualizaci rámcové pozice k návrhu nařízení o zřízení Úřadu, byla tato 

problematika Výborem pro záležitosti EU opětovně projednána na 2. schůzi dne 23. listopadu 

2016, který potvrdil, že ani nadále není přesvědčen o zásadním přínosu zřízení Úřadu  

ve srovnání s posilováním justiční spolupráce mezi členskými státy v rámci stávající agentury 

Eurojust a doporučil Senátu, aby setrval na svém nesouhlasném stanovisku k otázce zřízení 

Úřadu.
223

 

 

Senát projednal aktualizovanou rámcovou pozici na schůzi pléna dne 30. listopadu 2016  

a setrval na své pozici, přičemž svým usnesením
224

 vyzval vládu, respektive zástupce České 

republiky, aby v Radě hlasoval proti přijetí návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu a zastával 

názor, že i pokud bude Úřad zřízen, například formou posílené spolupráce některých 

členských států, musí nadále pokračovat rozvoj agentury Eurojust, neboť ta poskytuje 

členským státům cennou možnost spolupráce při stíhání mnohem širšího okruhu trestné 

činnosti. 

 

Na rozdíl od Senátu, který dlouhodobě (a domnívám se, že později již pouze z principu) 

zastával negativní pozici ke zřízení Úřadu, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zaujala 

v březnu 2017 k účasti ČR na zřízení a fungování Úřadu pozitivní postoj. Ta po vyslechnutí 

informace ministra spravedlnosti k vývoji projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu 

uvítala posun, k němuž v případě textu návrhu nařízení o zřízení Úřadu došlo, a to především 
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 271. usnesení Senátu z 14. schůze konané dne 11. listopadu 2015 k informaci vlády České republiky o změně 

rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 
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 11. usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie z 2. schůze konané dne 23. listopadu 2016 k informaci 

vlády České republiky o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce. 
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 31. usnesení Senátu z 2. schůze konané dne 30. listopadu 2016 k informaci vlády České republiky o změně 

rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 
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pokud jde o navrhovanou strukturu a organizaci Úřadu, jejíž úprava se posunula směrem 

k větší decentralizaci této instituce a vyváženějšímu modelu rozdělení pravomocí.
225

  

 

8.2 Projednávání návrhu v orgánech EU 

8.2.1 Projednávání návrhu v Radě EU 

Jak již bylo několikrát uvedeno výše, jednání o zřízení Úřadu, která byla vedena pracovní 

skupinou COPEN, byla započata v říjnu 2013 za LT PRES. EL PRES pak od ledna 2014 

pokračovalo v jednáních na základě výsledků dosažených za LT PRES s ohledem na názory 

vyjádřené národními parlamenty.  

Rada JHA – březen 2014
226

 

Poté, co na říjnové a prosincové radě JHA 2013 ještě pod vedením LT PRES proběhlo 

představení návrhu nařízení o zřízení Úřadu a prvotní orientační diskuze a čtení některých 

klíčových okruhů návrhu, proběhla na první formální březnové Radě JHA 2014, již pod 

vedením EL PRES, ministerská diskuze se zaměřením na tři okruhy otázek: 1) struktura 

centrální úrovně Úřadu, 2) působnost Úřadu a 3) úprava procesních záruk.  

 

Ministři spravedlnosti podpořili koncept tzv. kolegiální organizaci Úřadu, který má být 

založen na Kolegiu členů (tzv. evropští žalobci) ze všech zapojených členských států
227

, 

zejména pro zajištění efektivity a nezávislosti Úřadu. Podpory kolegiálnímu modelu centrální 

úrovně se dostalo ze strany většiny členských států, zatímco skeptický postoj zaujaly 

například SK nebo i ČR. 

 

Pokud jde o druhou otázku, většina ministrů podpořila koncept souběžné pravomoci 

vyšetřovat a stíhat trestné činy proti finančním zájmům EU jak pro Úřad, tak pro úřady 

členských států, a postavila se tak proti absolutní výlučné působnosti Úřadu.  
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 361. usnesení Výboru pro evropské záležitosti z 62. schůze ze dne 21. března 2017.   
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 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané dne 4. 3. 2014 dostupný na: 

http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14071 (dopolední část k Úřadu evropského 

veřejného žalobce). 
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 Původní návrh byl založen na centralizované formě. 
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Na základě těchto podnětů, přepracovala Rada původní návrh Komise. Pozice členských států 

k úpravě procesních záruk obviněných a poškozených však byly tak různorodé, že Rada k této 

třetí otázce nevyvodila žádné závěry.
228

  

 

Rada JHA – červen 2014
229

 

EL PRES předložilo dne 17. března 2014 revidovaný text (kapitol I, II a III), který již 

nepočítal s hierarchickou strukturou Úřadu navrhovanou Komisí (neboť na poslední Radě 

ministrů v březnu 2014 se většina ministrů spravedlnosti rozhodla pro kolegiální strukturu 

Úřadu). Cílem revidovaného textu bylo zohlednit výsledky diskuze, která proběhla na 

březnové Radě 2014, stejně tak vzít v úvahu názory jednotlivých parlamentů členských států. 

Nový návrh zahrnul koncepty kolegiální struktury Úřadu a souběžné věcné příslušnosti (angl. 

„concurrent competence“) Úřadu s národními orgány ohledně stíhání a vyšetřování trestných 

činů postihujících finanční zájmy Unie.  

 

Druhá formální Rada JHA pod vedením EL PRES proběhla dne 6. června 2014 

v Lucemburku. EL PRES informovalo Radu o pokroku, kterého dosáhlo při vyjednávání 

návrhu nařízení o zřízení Úřadu. Následně ministři obecně přivítali přepracovaný návrh  

a potvrdili, že tento revidovaný text bude podkladem pro další jednání PS COPEN. Především 

velké členské státy jako DE, FR, ES, IT nebo PL podpořily předložený text a potvrdily  

i zvolený přístup u klíčových otázek, jakými jsou struktura a kompetence Úřadu. Přestože ze 

strany některých států zazněla i kritika, přes dílčí výhrady kalkulovalo PRES nadále s tím, že 

bude Úřad projektován na bázi kolegia. Například ČR uvedla, že se se nedomnívá, že 

navržený model Úřadu zajistí jeho efektivitu, což ČR odůvodnila tím, že není vhodné, aby 

kolektivní orgány veřejné žaloby rozhodovaly v rámci přípravného řízení.
230

 

 

Rada JHA – říjen 2014
231

 

Značně ambiciózní IT PRES diskutovalo na Radě JHA dne 10. října 2014 otázku, zda by měl 

Úřad fungovat jako jednotný úřad, který by při činnosti na území zúčastněných členských 
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 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z červnové Rady pro spravedlnost 

a vnitřní věci, Trestněprávní revue 4/2014, s. 103. 
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 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané 6. 6. 2014 dostupný 

na:  http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14521 (odpolední část k Úřadu evropského 

veřejného žalobce). 
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 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z červnové Rady pro spravedlnost 

a vnitřní věci, Trestněprávní revue 7-8/2014, s. 195. 
231

 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané dne 10. 10. 2014 dostupný 

na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14993. 
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států v rámci tzv. jednotného právního prostotu v zásadě nevyužíval nástroje vzájemné právní 

pomoci nebo vzájemného uznávání. Na rozdíl od ČR se řada členských států shodla, že by 

měl Úřad fungovat jako jednotný úřad v jednotném prostoru. Pokud jde o využívání 

instrumentů vzájemného uznávání, některé státy vyjádřily přesvědčení, že například ne 

všechny instrumenty vzájemného uznávání a vzájemné právní pomoci jsou v případě Úřadu 

opodstatněné. ČR se naopak vyslovila ve prospěch využívání instrumentů vzájemné právní 

pomoci.  

 

IT PRES přesto proběhlou diskuzi s ohledem na vyjádření většiny členských států 

i stanovisko Komise shrnulo tak, že bude třeba pracovat na modelu nové a lepší spolupráce 

v rámci Úřadu, který by zřejmě měl jít nad rámec spolupráce založené na stávajících 

nástrojích vzájemné právní pomoci a vzájemného uznávání.
232

 

 

Rada JHA – prosinec 2014
233

 

Návrh nařízení o zřízení Úřadu představoval jednu z trestních priorit IT PRES, přičemž se 

podařilo poměrně významně pokročit v projednávání tohoto náročného předpisu. Výsledkem 

ke konci roku 2014 tak byla konsolidovaná a revidovaná verze prvních 37 článků návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu, k nimž však oproti původním ambicím IT PRES nebyl získán 

konsenzus mezi členskými státy v té míře, aby mohl být předložen k částečnému obecnému 

přístupu na prosincovou Radu JHA.  

 

Nejrozsáhlejší debata se na prosincové Radě JHA pak vedla o specifických otázkách 

vztahujících se k posílení nezávislosti Úřadu skrze proces nominace a jmenovaní evropských 

veřejných žalobců v centrále Úřadu, včetně hlavního evropského veřejného žalobce, který by 

měl být dle přesvědčení IT PRES vybírán na základě evropského otevřeného výběrové řízení.  

 

IT PRES na závěr shrnulo proběhlou debatu v tom smyslu, že je většina členských států 

připravena pracovat dále na posílení nezávislosti Úřadu, a to i přes odlišné postoje  

ke specifickým otázkám.
234
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 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady pro spravedlnost  

a vnitřní věci, Trestněprávní revue 11-12/2014, s. 278.  
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 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané dne 4. 12. 2014 dostupný 

na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-15203. 
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 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro 

spravedlnost a vnitřní věci, Trestněprávní revue 1/2015, s. 24.  
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Rada JHA – březen 2015
235

 

LV PRES se svého předsednictví ujalo s ambicí přijmout v červnu 2015 částečný obecný 

přístup k prvním pěti kapitolám návrhu nařízení o zřízení Úřadu, jež upravují klíčové otázky 

fungování Úřadu jako je jeho postavení, struktura, organizace, postupy vyšetřování, stíhání, 

soudního řízení a justičního přezkumu.  

 

Na březnové Radě JHA informovalo LV PRES o dosaženém pokroku v projednávání tohoto 

předpisu a proběhla věcná orientační debata k úpravě institutu dohody s obviněným v rámci 

Úřadu.
236

 

 

Rada JHA – červen 2015
237

 

Úsilí LV PRES bylo na justičním poli završeno na vysoké politické úrovni zasedáním Rady 

JHA, která proběhla dne 15. června 2015 v Lucemburku. Přes dílčí výhrady členských států 

ministři spravedlnosti na výzvu LV PRES v zásadě odsouhlasili text prvních 16-ti článků, 

upravujících strukturu a základní vymezení pravomocí jednotlivých aktérů v rámci Úřadu 

(kolegium, stálé komory, hlavní evropský prokurátor, evropští prokurátoři a evropští 

delegovaní prokurátoři), jakož i uvítali pokrok u dalších ustanovení (od čl. 17 až do čl. 33), 

která specifikují základní úpravu či řeší další otázky související s fungováním Úřadu, kde 

však pro přetrvávající odlišné pozice členských států dosud nebylo možno dosáhnout 

všeobecně akceptovatelného kompromisu, a tak práce na expertní úrovni musela dále 

pokračovat i za nastupujícího LU PRES.
238

 

 

Rada JHA – říjen 2015
239

 

Oproti původnímu návrhu doznal text návrhu nařízení o zřízení Úřadu řady zásadních změn, 

zejména se jedná o prosazení struktury kolegia v centrále Úřadu, jakož i tzv. prioritní sdílené 

kompetence Úřadu ohledně kriminality poškozující finanční zájmy Unie (tzv. PIF 

kriminalita). Za LV PRES se v rámci politické debaty podařilo na červnové Radě JHA 2015 

                                                 
235

 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané dne 13. 3. 2015 dostupný 

na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-15563. 
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 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro spravedlnost 

a vnitřní věci, Trestněprávní revue 4/2015, s. 101.  
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a vnitřní věci, Trestněprávní revue 7-8/2015, s. 195.  
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mezi členskými státy dosáhnout široké konceptuální podpory pro prvních 16 článků návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu, které tak byly v zásadě podpořeny.  

 

LU PRES mělo na říjnové Radě JHA ambici přijmout tzv. částečný obecný přístup k sérii 

dalších čl. 24 až 37 (avšak s vyloučením článku 34 o tzv. transakcích), které jsou velmi 

důležité pro fungování Úřadu. Vzhledem ke kritickým stanoviskům členských států však LU 

PRES neuzavřelo jednání o Úřadu dosažením obecného přístupu k předloženým článkům. 

Konstatovalo k nim nicméně širokou podporu od velké většiny členských států s tím, že je tak 

prozatím „zmrazí“ a zaměří se na projednávání dalších článků tohoto předpisu.
240

  

 

Rada JHA – prosinec 2015
241

 

LU PRES předložilo k přijetí částečného obecného přístupu sérii článků (od čl. 17 do čl. 23 

a část čl. 28a), které jsou velmi důležité pro fungování Úřadu. Mezi nejvýznamnější články 

patří zejména ustanoveni o působnosti Úřadu (věcné, osobní, územní), informační povinnosti 

vůči Úřadu, výkonu kompetence Úřadu (při škodě na finančních zájmech Unie ve výši 10 tisíc 

eur a více), včetně tzv. práva evokace, které zakotvuje pro Úřad možnost „atrahovat“ si 

stíhání PIF kriminality od vnitrostátních orgánů, či naopak úpravu umožňující případné 

postupování případů ze strany Úřadu vnitrostátním orgánům (při škodě pod hranicí 100 tisíc 

eur). Dále byla k dohodě předložena ustanovení týkající se zahajování a vedení vyšetřování. 

Vyloučen z projednání zůstal nadále čl. 36 o justičním přezkumu procesních opatření Úřadu, 

kde zbývá dořešit celou řadu věcí než jen výčet rozhodnutí, která by měla podléhat přezkumu 

SDEU. Proto LU PRES vyzvalo v případě čl. 36 k dalšímu expertnímu posuzování.  

 

LU PRES i přes výhrady některých členských států na prosincové Radě JHA konstatovalo, že 

výše uvedené články získaly velmi širokou podporu, a lze je tak vnímat jako předběžně 

dohodnuté. Nastupující NL PRES na Radě JHA ujistilo ministry spravedlnosti, že i přes 

poměrně velmi negativní pozici NL vnitrostátního parlamentu ke zřízení Úřadu, bude 

pokračovat v projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu.
242
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Rada JHA – březen 2016
243

 

Na březnové Radě JHA uvítali ministři spravedlnosti pokrok učiněný ve vyjednávání 

finančních, zaměstnaneckých a obecných závěrečných ustanoveních, jakož i ustanovení 

týkající se vnějších vztahů s partnery jako Eurojustem, OLAFem či Europolem.  

 

Na březnové Radě JHA pak NL PRES zahájilo diskuzi o některých specifických finančních 

otázkách spjatých s fungováním Úřadu, konkrétně o operačních nákladech fungování Úřadu, 

resp. co jimi rozumět a kdo je ponese, a to i v návaznosti na avizovanou prezentaci Komise  

o nákladech Úřadu ve světle nově dohodnuté organizační struktury Úřadu (tj. s kolegiem 

evropských prokurátorů z každého členského státu v centrále).
244

 

 

Rada JHA – červen 2016
245

 

Rada JHA pod vedením NL PRES dosáhla dne 9. června 2016 široké konceptuální podpory 

pro další sérii článků, které se týkají systému řízení případů, ochrany osobních údajů, 

zjednodušených postupů stíhání, vztahů s partnery, zaměstnaneckých, finančních, 

všeobecných a závěrečných ustanovení. Přesto však zazněly ze strany členských států dílčí 

kritické výhrady k určitým ustanovením, zejména k otázce operativních nákladů, statusu 

evropských delegovaných žalobců či k dílčím ustanovením o ochraně osobních údajů, k nimž 

se bylo zapotřebí později vrátit.  

 

NL PRES i přes významný pokrok konstatovalo, že ještě zbývá dořešit několik palčivých 

problematických otázek, jako je justiční přezkum nebo vztahy se třetími zeměmi či 

neúčastnícími se členskými státy. Navíc zdárné završení takového úsilí záviselo dle NL PRES 

i na dohodě ohledně PIF směrnice.
246

 

 

 

 

                                                 
243

 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané dne 11. 3. 2016 dostupný 

na: http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/9d29bacf-d4e3-4b1f-a147-6b00d0b6188b.  
244

 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro spravedlnost 

a vnitřní věci, Trestněprávní revue 4/2016, s. 101. 
245

 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané dne 9. 6. 2016 dostupný na: 

http://video.consilium.europa.eu/cs/webcast/9943809e-2027-46e7-95a4-f783cd3fc456. 
246

 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z červnové Rady pro spravedlnost 

a vnitřní věci, Trestněprávní revue 7-8/2016, s. 192. 



84 

 

Rada JHA – říjen 2016
247

  

Další členský stát, který se ujal předsednictví v Radě EU, bylo SK, které bylo značně 

ambiciózní právě v oblasti dalšího rozvoje evropského trestního práva. O tom vypovídají 

průběh a závěry justiční části Rady JHA, která se konala dne 14. října 2016 v Lucemburku. 

 

Významným milníkem ve vývoji jednání o podobě návrhu nařízení o zřízení Úřadu bylo, že 

na úvod Rady JHA představila Komise dlouho očekávanou detailní analýzu přínosů a nákladů 

zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.
248

 Komise zejména vyzdvihla poměrně značně 

vysoké výnosy oproti značně nižším nákladům při zřízení Úřadu. Dle Komise se má pro chod 

Úřadu v roce 2021 dle předběžných údajů jednat o náklady ve výši 24,6 milionů EUR 

a výnosy ve výši 2,5 miliardy EUR za rok. Předložené údaje však některé členské státy 

označily jako značně optimistické a nadhodnocené. 

 

Následně se pak ministři spravedlnosti zaměřili na diskuzi, zda do působnosti Úřadu zahrnout 

i trestné činy související s podvody v oblasti DPH. Oproti dřívějším zasedáním došlo  

k výraznému posunu v této otázce – v zásadě většina členských států se již přiklonila k tomu, 

že by závažné přeshraniční podvody v oblasti DPH mohly za určitých podmínek spadat do 

působnosti navrhované PIF směrnice a potažmo Úřadu, který odvíjí svou působnost  

ze směrnice PIF. Opakovaně bylo zdůrazněno, že zahrnuta by měla být ovšem pouze skutečně 

závažná přeshraniční kriminalita, která by konkrétně byla specifikována určitou výší 

způsobené škody (opakovaně padaly částky v rozmezí 5 až 10 miliónů EUR).
249

 

  

V závěru Rady JHA vyzvalo SK PRES ministry, aby podpořili poslední čtyři otevřená 

ustanovení z celého návrhu nařízení o zřízení Úřadu, která upravují justiční přezkum (čl. 36), 

vztahy s Eurojustem (čl. 57), neúčastnícími se členskými státy (tj. těmi, které nebudou vázány 

nařízením o zřízení Úřadu) (čl. 59a) a třetími státy (čl. 59). Přes určité výhrady byla těmto 

dosud otevřeným ustanovením vyjádřena široká koncepční podpora. Ministři ovšem 

indikovali problémy s dalšími ustanoveními, která již byla v minulosti diskutována a ohledně 

nichž byla v zásadě vyjádřena široká koncepční podpora – opakovaně zazněla potřeba znovu 
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 Videozáznam z jednání justiční části Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konané dne 14. 10. 2016 dostupný 
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prodiskutovat ustanovení související se vymezením působnosti Úřadu (čl. 17 a 20), úpravu 

vyšetřovacích úkonů (čl. 25, 26) a dále také úpravu ochrany osobních údajů.  

 

SK PRES informovalo, že budou dále intenzivně pracovat, aby se podařilo dosáhnout shody 

ohledně textu nařízení na prosincové Radě JHA. Vzhledem k tomu, že však některé členské 

státy při prezentaci svého celkového pohledu na konsolidovaný text návrhu nařízení o zřízení 

Úřadu uváděly  kritická stanoviska a též se kriticky vyjádřily k analýze výnosů a nákladů, je 

téměř zřejmé, že ani SK PRES nenaplní své vysoké ambice, pokud jde o získání jednomyslné 

dohody v Radě na zřízení Úřadu.
250

 

 

Rada JHA – prosinec 2016
251

 

Na závěrečné Radě JHA ještě pod vedením SK PRES se především podařilo završit déle než 

tři roky trvající diskuze týkající se návrhu PIF směrnice. Přes počáteční peripetie a velmi 

rozdílné názory mezi členskými státy a EP se nakonec podařilo dosáhnout shody nad textem 

návrhu, včetně dosud otevřené zásadní otázky zahrnutí podvodů v oblasti DPH do rozsahu 

působnosti PIF směrnice a tím i do působnosti Úřadu. Působnost ohledně podvodů na DPH 

bude nicméně limitována pouze na skutečně nejzávažnější přeshraniční podvody na DPH se 

škodou ve výši minimálně 10 milionů EUR. Tuto limitaci požadovala také ČR.
252

 

 

Dále došlo ke klíčovému a zcela zásadnímu pokroku v projednávání návrhu nařízení o zřízení 

Úřadu, který má mít věcnou působnost právě ve vztahu k trestným činům dle dohodnuté PIF 

směrnice. SK PRES svým dotazem, zda ministři souhlasí, že předložený text návrhu nařízení 

o zřízení Úřadu je dobrým základem pro zřízení Úřadu, vyzvalo v podstatě pouze k politické 

diskuzi, a snížilo své dřívější ambice schvalovat obecný přístup k celému textu návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu. Přestože velká většina ministrů podpořila předložený text, několik 

ministrů se vyslovilo též kriticky a negativně k vytvoření Úřadu na uvedeném základě. 

 

Kombinace délky a náročnosti jednání o návrhu nařízení o zřízení Úřadu a stálých výhrad 

některých členských států dává tušit, že se zřejmě nepodaří odsouhlasit text v Radě na bázi 

požadované jednomyslnosti. Již na konci roku 2016 tak začínalo být velmi pravděpodobné, že 
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se návrhem budou zabývat premiéři v rámci jednání Evropské rady ve snaze nalézt společný 

konsenzus ve smyslu čl. 86 odst. 1 SFEU, než se případně přistoupí k aktivaci 

mechanismu posílené spolupráce dle čl. 86 odst. 1  SFEU.
253

   

 

Rada JHA – březen 2017 – brána k vytvoření Úřadu se otevírá 

Předsednictví v Radě EU se v první polovině roku 2017 ujala MT, která ve srovnání s jinými 

PRES zorganizovala dne 28. března 2017 krátké zasedání Rady JHA, kde ani neprobíhala 

diskuze o aktuálních legislativních návrzích z oblasti evropského trestního práva. Ještě před 

samotným jednáním Rady JHA na tzv. neformálním setkání ministrů spravedlnosti byl 

iniciován proces, jehož cílem bylo zřídit Úřad v režimu posílené spolupráce. Řada ministrů 

spravedlnosti podepsala tzv․ notifikační dopisy, jimiž oznámili EP, Radě a Komisi záměr 

zřídit Úřad v režimu tzv. posílené spolupráce ve smyslu čl. 86 odst. 1 pododst. 3 SFEU.
254

 

 

Předmětné notifikační dopisy podepsané zástupci členských států pak byly následně dne 

3. dubna 2017 zaslány předsedům Rady, EP a Komise. Pod notifikačním dopisem bylo 

k tomuto datu podepsáno 16 signatářů: BE, BG, HR, CY, ČR, DE, EL, ES, FR, FI, LT, LU, 

PT, RO, SI a SK. Předpokládalo se však, že se k posílené spolupráci připojí i další členské 

státy, jež jsou oprávněny tak učinit kdykoliv před přijetím nebo po přijetí nařízení o zřízení 

Úřadu. Přestože se MT do posílené spolupráce nezapojila, dala najevo, že zahájí práce na 

nařízení o zřízení Úřadu s cílem dosáhnout dohody s tím, že se nadcházející jednání v Radě 

uskuteční na základě posledního kompromisního znění návrhu nařízení o zřízení Úřadu 

z ledna 2017, kdy MT PRES uspořádalo neformální Radu JHA.
 255

 

 

Rada JHA – červen 2017
256

 

Úsilí MT PRES bylo na justičním poli završeno na vysoké politické úrovni dne 8. června 

2017, kde byly současně téměř po čtyřech letech završeny diskuze o návrhu na zřízení Úřadu, 

a byl schválen obecný přístup k tomuto návrhu
257

. 
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 Tisková zpráva Rady EU – Úřad evropského veřejného žalobce: 16 členských států ve společném boji proti 

podvodům ohrožujícím rozpočet EU, tisková zpráva 184/17, 3. 4. 2017, dostupné na: 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/04/03-eppo/. 
256

 Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 8. 6. 2017 dostupný na: 

http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/c52f2355-f9ab-4a62-ac0e-d12825ef02c8. 



87 

 

Vzhledem k tomu, že se původně nepodařilo nalézt jednomyslnou shodu mezi všemi 

členskými státy, Úřad měl být zřízen v režimu tzv. posílené spolupráce. K původní březnové 

iniciativě 16-ti členských států, mezi nimiž byla i ČR, se připojily další 4 členské státy – LV, 

EE, AT a IT. Aktuálně se tedy hodlalo do posílené spolupráce na zřízení Úřadu zapojit 

dohromady 20 členských států – ČR, DE, FR, ES, BE, LU, FI, BG, HR, CY, EL, LT, PT, RO, 

SK, SI, LV, EE, AT a IT. Celkově tak mimo režim posílené spolupráce (prozatím) zůstalo 8 

členských států (UK, IE, DK, SE, NL, MT, PL a HU). Vztah Úřadu s těmito zeměmi by měl 

být v souladu s čl. 105 a bodem odůvodnění 110 návrhu nařízení o zřízení Úřadu upraven 

samostatným právním nástrojem, jak si přeje většina členských států. Pokud by však takový 

právní nástroj sjednán nebyl, bude se postupovat podle současného unijního acquis  

a v souladu s povinností loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. 

 

Pokud jde o další procesní postup, je vyžadován souhlas EP
258

 a následné formální přijetí 

tohoto předpisu ze strany Rady EU, ke kterému došlo na říjnové Radě JHA 2017.
259

  

 

Rada JHA – říjen 2017 – poslední krok ke zřízení Úřadu  

Návrh nařízení o zřízení Úřadu byl Komisí předložen v červenci 2013. Od té doby byl jako 

priorita ve sféře trestní justice projednáván pod taktovkou LT PRES, EL PRES, IT PRES, LV 

PRES, LU PRES, NL PRES, SK PRES a MT PRES. Až o čtyři roky později pod vedením EE 

PRES byly završeny náročné práce na tomto návrhu.  

 

Na jednání Rady JHA dne 12. října 2017 v Lucemburku byl přijat finální text návrhu nařízení 

o zřízení Úřadu formou posílené spolupráce jakožto nařízení Rady, kterým se provádí 

posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
260

, a to poté, co jej dne 5. října 2017 schválilo 

plénum EP. Potvrzení na Radě JHA tak bylo posledním krokem snahy o vznik Úřadu. Vznik 

Úřadu potvrdili ministři spravedlnosti 20-ti členských států EU, které se na projektu Úřadu 

chtějí podílet. 
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Evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová při příchodu na jednání označila 12. říjen 

2017 za "historický den pro Evropskou unii". Urmas Reinsalu, ministr spravedlnosti EE, které 

Unii tehdy předsedalo, připomněl, že „nově bude možné účinněji zasáhnout v situaci, kdy 

zločin a zločinci operují přes hranice členských zemí bloku“. Reinsalu zároveň uvedl, že  

„v důsledku tohoto typu trestné činnosti přicházejí plátci daní v EU ročně až o 150 miliard 

eur“ (asi čtyři biliony Kč).
261

 

 

Ráda bych připomněla, že do projektu se nezapojí UK, DK a IE, které mají dojednané 

výjimky
262

 z účasti na fungování Úřadu. Ještě na říjnové Radě vypadalo, že zapojit se zatím 

nemají v úmyslu ani SE, NL, PL, HU a MT. Přestože je dle komisařky Jourové účast 20-ti 

členských států EU úspěch, Jourová vyjádřila své odhodlání váhající státy do projektu Úřadu 

ještě do budoucna zapojit.  

Co osobně vnímám jako velmi šokující zprávu v den, kdy se po čtyřech letech tvrdé práce 

podařilo dojednat vznik Úřadu, je reakce komisařky Jourové na projev předsedy Komise J. C. 

Junckera ze dne 13. září 2017 o stavu Unie 2017 v Bruselu
263

, kde hovořil o rozšíření 

pravomoci Úřadu na protiteroristické činy a vyšetřování přeshraničních teroristických činů 

v rámci Úřadu. Komisařka tento plán podpořila s upřesněním, že Komise vydá během 

následující roku (tzn. roku 2018) vyrozumění s výhledem na rozšíření Úřadu kolem roku 

2025, a to v návaznosti na článek 86 odst. 4 SFEU, který rozšíření pravomocí umožňuje. 

Navíc, tuto myšlenku Komise formálně podpořily i DE, FR, IT, RO a LU.   

 

Tuto zprávu vnímám jako do určité míry překvapivou (to, že čl. 86 odst. 4. SFEU dává 

možnost rozšíření pravomocí Úřadu není žádná novinka, tou je spíše fakt, že by se pravomoc 

Úřadu rozšiřovala směrem k teroristickým činnostem) a dle mého názoru bude nanejvýš 

zajímavé nadále sledovat, jakou podobu vlastně unijní představitelé zamýšlejí Úřadu 

evropského žalobce dát a kam až zamýšlejí jeho pravomoci posunout. O rozšíření pravomocí 

Úřadu doposud ani na unijní ani na národní úrovni neproběhla žádná diskuze a najednou je 

patrné, že Komise ohledně rozšiřování pravomocí Úřadu nepochybně již jisté plány má  

a stejně tak některé členské státy jsou této diskuzi nakloněny. Tyto reakce evokují myšlenku, 
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jaké motivy doopravdy stály za impulzem dát vzniknout kolosu Úřadu evropského veřejného 

žalobce.   

 

Komise na říjnové Radě JHA 2017 rovněž představila hrubý časový harmonogram příprav 

spuštění Úřadu. Komise plánuje v roce 2018 představit operační pravidla pro výběrový panel 

evropských žalobců a potřebné prováděcí akty, započít práce na technickém systému správy 

případů a zahájit výběr prozatímního ředitele agentury. V roce 2019 by pak dle Komise měl 

být zahájen výběr žalobců. Komise plánuje zahájit fungování agentury nejspíše v listopadu 

2020, přesné datum spuštění Úřadu ohlásí Komise po dohodě s budoucím evropským 

veřejným žalobcem.
264

  

 

Dlouholeté projednávání návrhu nařízení o zřízení Úřadu bylo završeno tedy dne 12. října 

2017 na Radě JHA, kdy byl text nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce  

za účelem zřízení Úřadu, přijat. Následně, dne 31. října 2017 bylo nařízení Rady, kterým se 

provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu
265

, publikováno pod číslem 2017/1939 

v Úředním věstníku EU.  

 

8.2.2. Projednávání návrhu v Evropském parlamentu 

Jak bylo částečně uvedeno v kapitole 3.2 a následně v kapitole 4 této práce, v souladu 

s ustanovením čl. 86 SFEU se k přijetí návrhu nařízení o zřízení Úřadu uplatní tzv. zvláštní 

legislativní postup. To znamená, že o přijetí nařízení musí jednomyslně rozhodnout Rada. 

Konečnému přijetí nařízení o zřízení Úřadu však musí předcházet souhlas EP, který má 

pravomoc přijmout či odmítnout (nikoliv změnit) legislativní návrh většinou odevzdaných 

hlasů v souladu s čl. 231 SFEU.  

 

EP přijal k návrhu o zřízení Úřadu v letech 2014
266

, 2015
267

 a 2016 tři průběžné zprávy, 

v nichž jeho zřízení podporoval a zdůrazňoval důležitost nezávislosti žalobců. Zároveň v nich 

však vyjádřil několik pochybností zejména ohledně pravomocí, struktury, vyšetřování, 
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procesních práv, soudního přezkumu, vztahu k jiným relevantním agenturám EU, podvodů 

v oblasti DPH a PIF směrnice.  

 

Vzhledem k tomu, že jednání o návrhu nařízení o zřízení Úřadu byla v Radě EU velmi 

zdlouhavá a náročná a až dne 8. června 2017 členské státy účastnící se posílené spolupráce 

zaujaly k návrhu společný postoj, téma evropské prokuratury se začalo v EP diskutovat opět 

až v druhé polovině roku 2017.  

 

Dne 28. září 2017 přijal Výbor LIBE návrh doporučení k návrhu nařízení Rady
268

, kterým se 

provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu. Poslanci návrh nařízení odsouhlasili,  

a to poměrem hlasů 40 pro přijetí, 5 proti přijetí návrhu a 2 poslanci se zdrželi hlasování. 

Zpravodajka výboru LIBE poslankyně Barbara Matera (IT) uvedla, že by uvítala 

ambicióznější nařízení. S pochybnostmi EP se však dle zpravodajky znění návrhu 

v předložené podobě do velké míry vypořádalo. Dále také zmínila, že lituje, že ne všechny 

členské státy EU se na zřízení Úřadu podílejí, avšak přivítala, že ke společnému postoji 

v otázce trestné činnosti poškozující finanční zájmy EU a závažného podvodného jednání 

dospělo 20 z nich. Neúčastnící se členské státy zpravodajka vybídla, aby se v budoucnu 

k posílené spolupráci připojily.
269

 

 

Dne 17. července 2017 Rada EU požádala o souhlas EP s návrhem rozhodnutí. Konečnou 

zelenou dal EP Radě EU až dne 5. října 2017, kdy o návrhu nařízení Rady, kterým se provádí 

posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu, hlasovalo ve Štrasburku plénum poslanců
270

. 

Zřízení Úřadu odsouhlasili poslanci poměrem hlasů 465 pro, 115 proti, 60 se zdrželo 

hlasování. Ústy zpravodajky Barbary Matery „vyjádřil EP podporu fungování Úřadu, neboť 

se očekává, že Úřad sjednotí práci národních prokurátorů pod střechu jednoho evropského 
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 Doporučení k návrhu nařízení, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce, dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0290+0+DOC+XML+V0//CS. 
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 Týden v EU, Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti, číslo 279, 2. 10. 2017, 

dostupné na: https://www.euroskop.cz/gallery/95/28540-newsletter_sez_cislo_279.pdf. 
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 Legislativní usnesení EP ze dne 5. 10. 2017 k návrhu nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce za 

účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-

0384&language=CS&ring=A8-2017-0290. 
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orgánu a vyřeší nedostatky vyplývající z nekoordinovaných vnitrostátních vyšetřování 

zneužívání fondů EU“.
271

  

 

Po odsouhlasení ze strany EP musela návrh nařízení přijmout Rada EU, která tak učinila dne 

12. října 2017 v Lucemburku. 

 

9. PIF směrnice 

V souvislosti s projektem Úřadu nelze nezmínit jeho hmotněprávní základ, kterým se měla 

stát směrnice EP a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím 

finanční zájmy Unie, tzv. PIF směrnice. Na tomto místě bych proto ráda stručně vysvětlila, co 

je hlavním cílem PIF směrnice, z jakého důvodu je pro fungování Úřadu důležitá a jaké 

otázky a problémy se zásadním vlivem na jednání o návrhu nařízení o zřízení Úřadu 

doprovázely její přijetí.  

 

PIF směrnice stanoví minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů, sankcí  

a promlčecích lhůt v oblasti boje proti podvodům a dalšímu protiprávnímu jednání 

poškozujícímu finanční zájmy EU, a to s cílem účinně přispívat k silnější ochraně před 

trestnou činností, která tyto finanční zájmy poškozuje, a to v souladu s acquis EU v této 

oblasti.
272

 PIF směrnice si klade za úkol zlepšit úroveň ochrany, jež byla do této doby 

založena na Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES z roku 1995, kterou PIF směrnice 

nahradí.  

 

Komise předložila návrh PIF směrnice EP a Radě dne 11. července 2012. Na rozdíl od návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu je návrh PIF směrnice přijímán dle čl. 289 SFEU, potažmo dle čl. 

294 SFEU, tzn. řádným legislativním postupem. V červnu 2013 dosáhla Rada obecného 

přístupu a následně se v letech 2014 a 2015 konalo pět formálních trialogů s EP. Orgány EU 

se po těchto jednáních přiblížily dohodě ohledně převážné části znění textu PIF směrnice.  

 

Jednání však byla po skončení pátého trialogu dne 2. června 2015 přerušena, a to zejména 

z toho důvodu, že EP nemohl přistoupit na vyloučení podvodů souvisejících s DPH z oblasti 
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 Tisková zpráva EP ze dne 5. 10. 2017, Boj proti zneužívání fondů EU: Parlament schválil vytvoření Evropské 
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 Čl. 1 PIF směrnice. 
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působnosti PIF směrnice. Pozici EP podpořila i Komise, která v předloženém návrhu PIF 

směrnice se zařazením DPH počítala. Cílem začlenění podvodů souvisejících s DPH mělo být 

rozšíření hmotněprávního podkladu činnosti evropského veřejného žalobce o tyto trestné činy, 

přičemž tzv. karuselové podvody s DPH podle EP a Komise představovaly jeden z hlavních 

trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie. Všechny ČS s výjimkou EE v té době 

konstantě vystupovaly proti začlenění podvodů na DPH do rozsahu PIF směrnice – a tedy i do 

činnosti Úřadu.  

 

Výsledkem jednání tedy bylo výslovné vyloučení DPH z dopadu PIF směrnice a bojkot 

návrhu PIF směrnice EP. 

 

9.1 Karuselové podvody a mechanismus přenesení daňové povinnosti  

Karuselové (nebo také kolotočové) podvody jsou druhem podvodu na DPH a představují 

významnou část úniků DPH. Karuselovými podvody jsou obecně označovány dodávky zboží, 

které následují za sebou v řetězci, v němž dochází v určitém okamžiku ke krácení daně 

jednoduchým způsobem - daň není přiznána ani zaplacena a příslušný plátce přestává 

existovat, není k nalezení nebo subjekt je veden na tzv. „bílého koně“, který o těchto 

transakcích nemá tušení nebo je za úplatu toleruje, a tedy daň na výstupu neodvede. 

Karuselové podvody využívají toho, že dodání zboží do jiného členského státu EU je od DPH 

osvobozeno. Povinnost odvést daň se hromadí u prvního obchodníka, který zboží získá  

z jiného státu a prodává ho v rámci stejného státu, ve kterém on sám působí. Kvůli zrušení 

daňových hranic mezi členskými státy EU probíhá intrakomunitární obchod (propuštění do 

režimu volného oběhu) uvnitř jednotného „daňového“ území EU, a proto nevyžaduje celní 

kontroly. Tím, že celní orgány nekontrolují oběh zboží, zboží není pod celním dohledem  

a obchodní partneři si tento obchod uskutečňují a organizují sami, je daňový režim pro účely 

kontroly výběru daně administrativně komplikovanější. Pachatelé se přesouvají mezi 

jednotlivými státy a mění předměty zdanitelného plnění v závislosti na aktuálních 

podmínkách. Při prodeji zboží do jiného členského státu EU je vývozce osvobozen od DPH. 

Naproti tomu, dovozce je povinen provést tzv. „samozdanění“, to znamená povinnost přiznat 

a odvést DPH z ceny dovezeného zboží.  

 

Výše uvedený mechanismus je proto velmi často využíván a tímto způsobem dochází  

ke zkrácení nebo neplacení daně. Karuselové obchody se soustředí zejména na drahé, snadno 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Podvod
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prodejné skladovatelné zboží jako jsou mobilní telefony, počítačové čipy a softwary, drahé 

kovy, automobily, kosmetika a pak zejména na pohonné hmoty. 

 

ČR, jako téměř většina členských států, dlouhodobě podporovala vynětí příjmů z DPH, včetně 

tzv. karuselových podvodů, z působnosti PIF směrnice. Hlavním důvodem, proč by mělo být 

DPH vyňato z působnosti PIF směrnice, byl argument, že krácení příjmů z DPH by EU 

neměla trestními prostředky vůbec regulovat, a to ani nepřímo skrze zahrnutí, resp. nevynětí 

z definice finančních zájmů EU, neboť většina těchto příjmů spadá do národních rozpočtů, 

nikoliv do rozpočtu EU. Dle členských států není zasahování do takové vnitrostátní záležitosti 

v souladu se zásadou proporcionality a subsidiarity.  

 

Některé členské státy, včetně ČR se domnívaly, že proti fenoménu tzv. karuselových podvodů 

lze bojovat i jinými prostředky, a to konkrétně širším využitím mechanismu přenesení daňové 

povinnosti (angl. reverse charge mechanism) (vzhledem k tomu, že se jedná o oblast 

finančního a správního práva, byla tato problematika řešena paralelně jak na Radě JHA, tak 

zejména na Radě ECOFIN).  

 

Zmiňovaná metoda přenesení daňové povinnosti spočívá v tom, že povinnost přiznat a odvést 

DPH se přenáší z poskytovatele plnění na jeho příjemce. Daň z přidané hodnoty, kterou dnes 

normálně odvádí ve svém daňovém přiznání ten, komu je za dodání zboží či poskytnutí služby 

zaplacena cena včetně dopředu vyčíslené DPH, by v rámci mechanismu reverse charge 

naopak odváděl ten, který tuto cenu platí (příjemce by už DPH neplatil v rámci ceny 

poskytovateli plnění - dodání zboží/poskytnutí služby - ale odvedl by ji státu v rámci svého 

daňového přiznání). V rámci řetězce mezi odběratelem a dodavatelem/poskytovatelem by tak 

v případě aplikace mechanismu reverse charge probíhaly obchodní transakce bez daně, neboť 

daň by měla povinnost odvést stejná osoba, která si tuto daň v současné době uplatňuje jako 

odpočet.  

 

9.2 Rozsudek SDEU ve věci Taricco C-105/14 

Dne 8. září 2015 vynesl SDEU rozsudek ve věci Taricco, který vnesl do jednání o začlenění 

podvodů na DPH do působnosti PIF směrnice nový impulz.  
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Komise zastávala názor, že rozsah Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES se vztahuje na 

všechny příjmy, které pochází ze zdrojů jejího souhrnného rozpočtu.  

 

Rada EU naopak vykládala oblast působnosti Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES úzce 

a chtěla z ní vyjmout DPH. Ve své vysvětlující zprávě
273

 zastávala stanovisko, že pod 

pojmem „příjmy“ ve smyslu Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES je třeba chápat pouze 

obě první kategorie vlastních zdrojů Unie, tzn. cla a dále určité dávky a poplatky v oblasti 

zemědělství. Příjmy Unie ve smyslu Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES naproti tomu 

podle Rady EU nezahrnují příjmy vyplývající z použití sazby daně z přidané hodnoty, která je 

jednotná pro všechny členské státy, jelikož tyto vlastní zdroje nejsou vybírány přímo pro EU. 

 

K tomuto rozporu je třeba uvést, že v případě vysvětlující zprávy Rady EU se jedná pouze 

o právně nezávazný názor unijního orgánu, který navíc sám není smluvní stranou Úmluvy  

o ochraně finančních zájmů ES, ale pouze se podílel na přípravných pracích. Vysvětlující 

zprávu Rady EU tudíž nelze pokládat za autentický výklad Úmluvy o ochraně finančních 

zájmů ES, zejména když ani samotná Úmluva o ochraně finančních zájmů ES, ani dodatkový 

protokol žádným způsobem na tuto zprávu neodkazují.  

 

Právně závazný výklad Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES platný na unijní úrovni 

přísluší pouze SDEU; to vyplývalo již původně z dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně 

finančních zájmů ES, kterým byl SDEU zmocněn k výkladu uvedené Úmluvy, a v současnosti 

to vyplývá z čl. 19 odst. 1 druhé věty a čl. 3 písm. b) SEU, jakož i z čl. 267 SFEU.  

 

Nadto, argumentace Rady byla nyní odmítnuta SDEU v předmětném rozsudku. Uvedený 

rozsudek totiž – zjednodušeně řečeno – pod podvody proti finančním zájmům ve smyslu čl. 1 

Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES z roku 1995 zařadil i podvody na DPH.  

 

V uvedeném rozsudku uvedl SDEU mimo jiné následující argumenty, o které se začala opírat 

Komise a EP v dalších vyjednáváních.   
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 Vysvětlující zpráva k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES, schválená Radou dne 26. května 1997 (Úř. 

věst 1997, C 191, s. 1); na tomto místě viz zejména vysvětlení k čl. 1 odst. 1 Úmluvy (Úř. věst 1997, C 191, s. 4 

poslední odstavec). 
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čl. 39. Členské státy sice mají volnost při výběru použitelných sankcí, které mohou mít formu 

správních sankcí, trestních sankcí nebo kombinace obou, za účelem zaručení výběru příjmů 

z DPH v plné výši, a tím ochrany finančních zájmů Unie v souladu s ustanoveními směrnice 

2006/112 a s článkem 325 SFEU (v tomto smyslu viz rozsudek Åkerberg Fransson, C-617/10, 

EU:C:2013:105, bod 34 a citovaná judikatura), nicméně trestní sankce mohou být 

nevyhnutelné v rámci účinného a odstrašujícího boje proti některým závažným případům 

daňových úniků v oblasti DPH. 

 

čl. 40. Ostatně je třeba připomenout, že podle čl. 2 odst. 1 Úmluvy PIF musí členské státy 

přijmout nezbytná opatření, aby bylo možné trestat jednání představující daňový únik 

ohrožující finanční zájmy Unie účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty včetně, alespoň 

v případech závažných podvodů, trestů odnětí svobody. 

 

čl. 41. Pojem „podvod“ je definován v článku 1 Úmluvy PIF jako „[...] každé úmyslné 

jednání nebo opomenutí týkající se použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo 

neúplných údajů nebo dokladů, které má za následek nedovolené snížení prostředků 

v souhrnném rozpočtu [Unie] či v rozpočtech spravovaných [Unií] nebo [jejím] jménem“. 

Tento pojem se tudíž vztahuje na příjmy z použití jednotné sazby na harmonizovaný 

vyměřovací základ DPH, který se určuje podle pravidel Unie. Tento závěr nemůže být 

zpochybněn skutečností, že DPH není vybírána přímo jménem Unie, jelikož článek 1 Úmluvy 

PIF právě nestanoví takovou podmínku, která by byla v rozporu s cílem této úmluvy, kterým je 

posílení boje proti podvodům ohrožujícím finanční zájmy Unie. 

 

čl. 43. Ze všech úvah uvedených v bodech 37 a 39 až 41 tohoto rozsudku vyplývá, že členské 

státy musí zajistit, aby takové případy závažného podvodu byly trestány zejména účinnými 

a odrazujícími tresty. Opatření přijatá v tomto ohledu musí být navíc stejná jako opatření, 

která členské státy přijímají v rámci boje proti podvodům stejné závažnosti, které ohrožují 

jejich vlastní finanční zájmy. 

 

Vzhledem k uvedenému rozhodnutí SDEU, by vynětí DPH z PIF směrnice mohlo být 

problematické. Vynětím DPH z PIF směrnice by došlo ke snížení standardu zavedeného 

Úmluvou o ochraně finančních zájmů ES, neboť Úmluva o ochraně finančních zájmů ES již 

zahrnuje podvody na DPH. Vynětí DPH z PIF směrnice by tedy bylo jistým krokem zpět  

a v rozporu s cílem PIF směrnice, kterým je zejména posílit stávající právní rámec. Vznikl by 
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tím také jistý nesoulad mezi unijními předpisy. Proto má-li PIF směrnice nyní posílit standard 

ochrany finančních zájmů Unie, neměla by se dostat pod tuto úroveň ochrany. 

 

I přes vydání judikátu ve věci Taricco však členské státy do značné míry ještě na říjnové Radě 

JHA 2015 setrvávaly na negativním stanovisku k zahrnutí kriminality spočívající 

v podvodech na DPH do působnosti PIF směrnice. 

 

9.3 Další vývoj projednávání PIF směrnice 

Přestože jednání ohledně PIF směrnice po vydání rozsudku Taricco trvala další necelé dva 

roky, bylo na každé Radě JHA velmi pomalu možné začít pozorovat jistou otevřenost pro 

hledání kompromisu s EP ohledně zahrnutí DPH do působnosti PIF směrnice. 

 

Ještě NL PRES na červnové Radě JHA 2016 konstatovalo, že se ohledně zahrnutí podvodů 

v oblasti DPH do působnosti PIF směrnice nepodařilo dosáhnout mezi členskými státy 

konsenzu (a už vůbec ne na přesném technickém řešení) a že tak další pokrok či průlom  

ve vyjednávání bude již velkou výzvou pro nastupující SK PRES.
274

 

SK PRES pak na říjnové Radě JHA 2016 uzavřelo proběhlou diskuzi v tom smyslu, že se 

významně rozšířila podpora (doposud ES, FR, IT, EL, BG, LU, LT) pro začlenění závažných 

podvodů na DPH do PIF směrnice (například o NL, LV, ale i ČR, která se zvláště v kontextu 

kompetence Úřadu vyjádřila v uvedeném duchu pozitivně jen předběžně a s parlamentní 

výhradou). Některé státy si nicméně i nadále zachovaly negativní pozici k zahrnutí podvodů 

v oblasti DPH do rámce působnosti PIF směrnice (například PL, HU, IE), přičemž DE 

navrhlo namísto v PIF směrnici upravit kriminalizaci podvodů v oblasti DPH přímo v nařízení 

o zřízení Úřadu, ale nezískalo v tomto ohledu větší podporu.
275

 Stejně tak většina členských 

států vyjádřila na zasedání Rady ECOFIN dne 11. října 2016 odhodlání zahrnout podvody 

v oblasti DPH do PIF směrnice.  

 

PRES v návaznosti na uvedená říjnová zasedání Rady intenzivně pracovalo na konečných 

úpravách PIF směrnice. Opět se otevřela jednání s EP, přičemž poslední devátý trialog, který 
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 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z březnové Rady pro spravedlnost 

a vnitřní věci, Trestněprávní revue 4/2016, s. 101. 
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 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z říjnové Rady pro spravedlnost a 

vnitřní věci, Trestněprávní revue 11-12/2016, s. 276. 
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se konal dne 30. listopadu 2016, byl zakončen předběžnou dohodou o plném znění PIF 

směrnice.  

 

Nakonec, na závěrečné Radě JHA v prosinci 2016 pod vedením SK PRES završili ministři 

déle než tři roky trvající diskuze týkající se PIF směrnice. SK PRES vyzdvihlo zejména 

předběžnou dohodu s EP na konečném znění celého textu PIF směrnice a zrekapitulovalo 

hlavní elementy této dohody, z nichž klíčovým je zahrnutí závažných přeshraničních podvodů 

v oblasti DPH se škodou ve výši minimálně 10 milionů EUR, což byl ústupek Rady, jež 

původně jakékoli zahrnutí v tomto ohledu odmítala, vůči EP, který se zase smířil s takto 

vysoce nastaveným prahem škody. Dalšími klíčovými aspekty dohody s EP bylo vypuštění 

speciální skutkové podstaty podvodu v oblasti veřejných zakázek a zakomponování 

rozpracované a doplněné revizní klauzule, která právě výši škody u podvodů na DPH, ale 

i otázku podvodů v oblasti veřejných zakázek či délku promlčení akcentuje jako ty otázky, 

které má Komise speciálně vyhodnocovat a přijmout příslušnou implementační zprávu, včetně 

případného dalšího legislativního návrhu v dané oblasti, pokud by to bylo zapotřebí.
276

 

 

ČR nakonec ve světle rozhodnutí SDEU ve věci Taricco, jakož i ve světle vývoje vyjednávání 

PIF směrnice, byla na prosincové Radě JHA 2016 připravena podpořit jak začlenění DPH do 

PIF směrnice, tak i celkový kompromisní text směrnice. V  pozitivním duchu se vyjádřila 

i většina členských států, například FR, ES, PT, LU, BG, EL, SI, FI či EE. Negativní pozici 

k zahrnutí DPH do působnosti PIF směrnice si zachovalo PL, HU, CY, IE či DE. 

 

Pro úplnost uvádím konečné kompromisní znění čl. 2 odst. PIF směrnice: „V souvislosti  

s příjmy plynoucími z vlastních zdrojů odvozených z DPH se tato směrnice vztahuje pouze na 

případy závažných trestných činů proti společnému systému DPH. Pro účely této směrnice se 

trestné činy proti společnému systému DPH považují za závažné, pokud se úmyslné jednání 

nebo opomenutí podle čl. 3 odst. 2 písm. d) týká území dvou nebo více členských států Unie  

a způsobilo celkovou škodu nejméně 10 000 000 EUR.“ 

 

Vedle výše uvedeného bych ráda dodala, že PIF směrnice stanoví pouze minimální 

harmonizaci skutkových podstat trestných činů v dané oblasti (kromě podvodů poškozujících 

finanční zájmy Unie se jedná například i o trestné činy praní špinavých peněz či korupce 

                                                 
276

 Více viz Švarc, M.: Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z prosincové Rady pro 

spravedlnost a vnitřní věci, Trestněprávní revue 1/2016, s. 25. 
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s dopady do oblasti finančních zájmů Unie), minimální výši horní trestní sazby (v délce 4 let) 

v závažných případech, sankce pro fyzické a právnické osoby, úpravu jurisdikčních pravidel 

(například soudní příslušnost) nebo promlčecí doby pro trestné činy poškozující finanční 

zájmy Unie. 

 

PIF směrnici bylo po dosažení faktické dohody na Radě JHA v prosinci 2016 potřeba 

následně formálně schválit
277

. Dne 16. dubna 2014 proto EP přijal stanovisko v 1. čtením,  

ve kterém přijal text PIF směrnice se změnami. Na to reagovala Komise dne 9. července 2014 

postojem ke změnám provedeným EP v 1. čtení. Následovala jednání v Radě EU, která 

nakonec dne 25. dubna 2017 přijala postoj k PIF směrnici v 1. čtení. Vzhledem k tomu, že EP 

schválil postoj Rady v 1. čtení, výsledkem 2. čtení v EP ve Štrasburku dne 5. července 2017 

bylo, že PIF směrnice byla tohoto dne dle čl. 294 odst. 7 písm. a) SFEU přijata a podepsána 

předsedou EP a Rady EU.
278

 Dne 28. července 2017 byla PIF směrnice vyhlášena v Úředním 

věstníku EU, čímž vstoupila v platnost.  

 

Pro zajímavost bych ráda závěrem dodala, že PIF směrnice představuje první trestní předpis, 

proti kterému nakonec hlasovalo více členských států (nepanovala tedy 100 procentní shoda), 

ale vzhledem k tomu, že pro hlasování v Radě EU v rámci řádného legislativního postupu 

stačí kvalifikační většina, byl tento předpis přijat.  

 

Nyní mají členské státy povinnost transponovat PIF směrnici do svých vnitrostátních právních 

řádů, a to do 6. července 2019 dle čl. 17 PIF směrnice.  

 

9.4 Transpozice PIF směrnice do českého právního řádu 

Z hlediska českého práva, podvody v oblasti DPH jsou v ČR stíhány jako trestný čin zkrácení 

daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku, který obsahuje 

speciální skutkovou podstatu ve vztahu k obecnému trestnému činu podvodu podle § 209 

trestního zákoníku. Vykázat soulad české vnitrostátní úpravy s navrhovanou minimální unijní 

úpravou dle PIF směrnice by však v zásadě neměl být problém. Tento soulad je zajištěn 

zejména díky § 260 trestního zákoníku, který upravuje skutkovou podstatu trestného činu 

spočívajícího v poškození finančních zájmů EU, a to i pokud jde o příslušnou skutkovou 

                                                 
277

 EP se usnáší nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů, Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou. 
278

 Více viz informace o postupu přijetí PIF směrnice dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/HIS/?uri=CELEX:32017L1371&qid=1507883243593. 
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podstatu závažných podvodů v oblasti DPH, neboť naše kriminalizace zkrácení daně  

dle § 260 trestního zákoníku jde mnohem dále. Lze ovšem předpokládat, že zejména 

v kontextu zřízení a fungování Úřadu budou speciální legislativní úpravy potřebné.  

 

ČÁST IV 

10. Stávající podoba nařízení 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce 

za účelem zřízení Úřadu 

V této kapitole se pokusím nastínit stručnou a do jisté míry i nezbytně zjednodušující 

rekapitulaci základních rysů nově zřizované unijní instituce EU v oblasti trestní justice. V tuto 

chvíli nelze plně postihnout všechny její parametry (z nichž řada je navíc nastavena značně 

flexibilně). Navíc, řada aspektů této nové instituce se nepochybně projeví až při faktickém 

uplatňování nařízení 2017/1939, což bude ohromná výzva pro příslušné aplikující orgány 

(zejména tedy evropské žalobce a evropské pověřené žalobce), které kromě přímé aplikace 

nařízení 2017/1939, budou i nadále postupovat dle příslušných vnitrostátních trestních 

předpisů (včetně související adaptační úpravy), pokud tedy nařízení 2017/1939 nestanoví 

jinak. 

 

Příslušnost 

Ráda bych připomněla, že Úřad má být jednotným úřadem příslušným pro potírání trestných 

činů ohrožující finanční zájmy Unie, které budou spáchány po vstupu nařízení 2017/1939, 

v platnost. Úkoly Úřadu by měly tedy aktuálně spočívat ve vyšetřování, stíhání a předvádění 

před soud pachatelů trestných činů proti finančním zájmům Unie podle směrnice EP a Rady 

2017/1371 ze dne 5. července 2017 (tzv. PIF směrnice), jakož i trestných činů s nimi 

neoddělitelně spjatých.
279

 Hmotněprávní základ činnosti Úřadu je tedy definován v PIF 

směrnici, přičemž se přes rozsáhlé diskuze ohledně odkazu na PIF směrnici nakonec členské 

státy dohodly, že odkaz v čl. 22 nařízení 2017/1939 na PIF směrnici bude smíšený, tzn. že 

bude obecně dynamický, avšak statický ve vztahu k závažným přeshraničním podvodům 

v oblasti DPH (s prahem 10 milionů EUR), což bylo zvláště důležité pro DE. 

 

                                                 
279

 Čl. 4, 22 a násl. nařízení 2017/1939.  



100 

 

Jakékoli případné rozšíření příslušnosti Úřadu o další trestné činy s přeshraničním rozměrem 

je možné, pokud tak jednomyslně rozhodne Evropská rada.
280

  

 

Struktura 

Dále je třeba upozornit, že Úřad by měl být nedělitelným subjektem, který bude na rozdíl od 

původního návrhu sestávat z centrální a decentralizované úrovně. Organizační struktura by 

měla umožňovat rychlé a účinné rozhodování při vyšetřování a stíhání trestných činů. 

Centrální úroveň představuje centrální úřad, který sestává z kolegia, stálých komor, 

evropského nejvyššího žalobce, dvou zástupců evropského nejvyššího žalobce, kteří jsou 

vedoucímu Úřadu nápomocni při výkonu jeho povinností a kteří jej nahrazují v době jeho 

absence, tzv. „dohledových“ evropských žalobců a správního ředitele. Evropský nejvyšší 

žalobce jakožto vedoucí Úřadu předsedá zasedáním kolegia a stálé komoře.  

 

Decentralizovanou úroveň představují evropští pověření žalobci, kteří se nacházejí 

v jednotlivých členských státech.  

 

Centrálnímu úřadu a evropským pověřeným žalobcům napomáhají při plnění jejich povinností 

zaměstnanci Úřadu.
281

   

 

Kolegium Úřadu tvoří evropský nejvyšší žalobce a jeden evropský žalobce z každého 

členského státu – v současnosti by tak mělo mít kolegium 21 členů (evropský nejvyšší 

žalobce + 20 pověřených žalobců). Kolegium by mělo přijímat rozhodnutí o strategických 

otázkách, mimo jiné pokud jde o stanovení priorit Úřadu a jeho politiky v oblasti vyšetřování 

a stíhání, jakož i o obecných otázkách vyplývajících z konkrétních případů, například ohledně 

uplatňování nařízení 2017/1371, řádného provádění politiky úřadu v oblasti vyšetřování  

a stíhání či principiálních otázek nebo otázek značného významu pro vypracování soudržné 

politiky úřadu v oblasti vyšetřování a stíhání. Rozhodnutí kolegia o obecných otázkách by se 

neměla dotýkat povinnosti vést vyšetřování a stíhání podle nařízení 2017/1371 

a vnitrostátního práva. Kolegium by mělo vyvíjet maximální úsilí k přijímání rozhodnutí na 

                                                 
280

 Čl. 86 odst. 4 SFEU. K tomu více viz kapitola 4 rigorózní práce. 
281

 Čl. 8 - 13 nařízení 2017/1939. 
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základě konsenzu. Pokud není možno takového konsenzu dosáhnout, měla by se rozhodnutí 

přijímat hlasováním.
282

  

 

Stálé komory mají kromě předsedy dva stálé členy, přičemž počet stálých komor, jejich 

složení a pravomoci budou stanoveny v souladu s jednacím řádem (jehož návrh dle čl. 10 

nařízení 2017/1939 neprodleně vypracuje evropský nejvyšší žalobce a schvaluje jej kolegium) 

dle potřeby. Je nicméně na místě, uvést, že stálé komory jsou vybavené klíčovými 

rozhodovacími pravomocemi (mj. v kontextu zastavování trestního stíhání, podávání obžalob 

či uplatňování tzv. odklonů) a rozsáhlými pravomocemi dávat pokyny (včetně zahájení 

trestního stíhání). Přidělování případů jednotlivým stálým komorám by mělo být založeno na 

systému náhodného rozdělování.
283

 

 

Evropští žalobci neboli dohlížející evropští žalobci by jménem příslušné stálé komory měli  

v zásadě dohlížet na vyšetřování a stíhání vedená evropskými pověřenými žalobci v jejich 

členském státě původu. Měli by zastávat úlohu prostředníků mezi centrálním úřadem  

a decentralizovanou úrovní v jejich členských státech, a usnadňovat tak fungování úřadu coby 

jednoho subjektu. Dohlížející evropský žalobce by měl rovněž kontrolovat, zda jsou všechny 

pokyny v souladu s vnitrostátním právem, a informovat stálou komoru, pokud tomu tak 

není.
284

 

 

Evropští pověření žalobci jednají jménem Úřadu ve svých příslušných členských státech  

a mají stejné pravomoci jako vnitrostátní žalobci, pokud jde o vyšetřování, stíhání  

a předložení případu soudu, a to s výhradou jim svěřených zvláštních pravomocí a postavení  

a navíc k nim. Evropští pověření žalobci jsou odpovědní za vyšetřování a stíhání, která sami 

zahájili, která jim byla přidělena, nebo která převzali za použití svého evokačního práva. 

Evropští pověření žalobci se řídí vedením a pokyny stálé komory pověřené případem, jakož  

i pokyny dohlížejícího evropského žalobce. Evropští pověření žalobci jsou rovněž odpovědní 

za předložení případu soudu, zejména mají pravomoc předkládat žalobní důvody, podílet se 

na dokazování a uplatňovat dostupné opravné prostředky v souladu s vnitrostátním právem.  

V každém členském státě se nachází dva či více evropských pověřených žalobců. Evropští 

pověření žalobci by měli být nedílnou součástí Úřadu a v této souvislosti by při vyšetřování  

                                                 
282

 Čl. 9 a recitál 24 nařízení 2017/1939. 
283

 Čl. 10 a recitál 25 a 26 nařízení 2017/1939. 
284

 Čl. 12 a recitál 28 nařízení 2017/1939.  
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a stíhání trestných činů spadajících pod pravomoc Úřadu měli jednat na území svých 

členských států výlučně z pověření tohoto Úřadu a jeho jménem. To znamená, že podle 

nařízení 2017/1939  by jim mělo být zaručeno funkčně a právně nezávislé postavení, které se 

liší od jakéhokoli postavení podle vnitrostátního práva.
285

 Hlavní tíhu reálné (často i mravenčí 

a terénní) práce v oblasti vyšetřování a stíhání tzv. PIF kriminality tedy ponesou 

v jednotlivých členských státech působící evropští delegovaní prokurátoři, kteří by měli být 

minimálně dva za členský stát, ale u větších států či států se zvýšenou kriminalitou jich zajisté 

bude mnohem více.  

 

Pro úplnost dodávám, že nově bude na funkční období čtyř let jmenován kolegiem ze 

seznamu uchazečů navržených evropským nejvyšším žalobcem správní ředitel
286

. Úlohou 

správního ředitele bude Úřad spravovat po administrativní a rozpočtové stránce.  

 

Tabulka
287

 níže názorně demonstruje fungování Úřadu. 

                                                 
285

 Čl. 13 a recitál 32 nařízení 2017/1939. 
286

 Čl. 19 nařízení 2017/1939. 
287

 Tabulka je přejatá z twitteru komisařky V. Jourové.  
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Výkon pravomoci Úřadu 

Úřad vykonává svou pravomoc tím, že zahájí vyšetřování nebo rozhodne, že uplatní své 

evokační právo. Pokud Úřad rozhodne vykonávat svou pravomoc, nesmí příslušné vnitrostátní 

orgány vykonávat vlastní pravomoc vzhledem ke stejnému trestnému jednání. Vyšetřování 

zahajuje evropský pověřený žalobce v členském státě, který je podle svých vnitrostátních 

právních předpisů příslušný pro daný trestný čin, jestliže v souladu s platnými vnitrostátními 

předpisy existují rozumné důvody se domnívat, že dochází nebo došlo ke spáchání trestného 

činu, který spadá do pravomoci Úřadu. V případě neshody ohledně otázek výkonu pravomoci 

by o přidělení pravomoci měly rozhodnout příslušné vnitrostátní orgány.
288

  

                                                 
288

 Čl. 24, 25 a recitál 55 - 65  nařízení 2017/1939.  
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Právě články a související body odůvodnění návrhu nařízení 2017/1371, které se týkají 

výkonu pravomoci Úřadu, prošly samozřejmě ještě spolu s články týkajícími se struktury  

a organizace Úřadu největšími změnami od původně předloženého návrhu. 

 

Soudní přezkum 

Významně se také proměnil čl. 42 nařízení 2017/1939 (původně čl. 36 návrhu nařízení  

o zřízení Úřadu). V mnoha případech budou úkony prováděny vnitrostátními donucovacími 

orgány jednajícími podle pokynů Úřadu, v některých případech po získání souhlasu 

vnitrostátního soudu. Proto je vhodné mít za to, že procesní úkony Úřadu, které mají mít 

právní účinky vůči třetím osobám, by měly podléhat přezkumu ze strany příslušných 

vnitrostátních soudů v souladu s požadavky a postupy stanovenými vnitrostátními právními 

předpisy. Totéž platí pro případy, kdy Úřad neučiní procesní úkony, které mají mít právní 

účinky vůči třetím osobám a k jejichž učinění jej toto nařízení právně zavazuje. Tím by mělo 

být zajištěno, že procesní úkony Úřadu, jež jsou přijaty před podáním obžaloby a mají mít 

právní účinky vůči třetím osobám (kategorie zahrnující podezřelou osobu, oběť a další 

zúčastněné osoby, jejichž práva mohou být takovými úkony nepříznivě ovlivněna), podléhají 

soudnímu přezkumu ze strany vnitrostátních soudů. Procesní úkony týkající se volby 

členského státu, jehož soudy budou příslušné k projednání obžaloby a který bude určen na 

základě kritérií stanovených v nařízení 2017/1371, mají mít právní účinky vůči třetím 

osobám, a měly by proto podléhat soudnímu přezkumu ze strany vnitrostátních soudů, a to 

nejpozději ve fázi soudního řízení. 

 

V souvislosti se zřízením Úřadu získá SDEU také další nové pravomoci. Ustanovení nařízení 

2017/1371 o soudním přezkumu však samozřejmě nijak nemění pravomoci SDEU 

přezkoumat správní rozhodnutí Úřadu, která mají mít právní účinky vůči třetím osobám, tj. 

rozhodnutí, která nejsou přijímána při výkonu jeho funkcí vyšetřovat, stíhat či žalovat.  

 

Nařízením 2017/1939 není dotčena ani možnost, aby členský stát EU, EP, Rada EU nebo 

Komise podaly žalobu na neplatnost v souladu s čl. 263 druhým pododstavcem SFEU a čl. 

265 prvním pododstavcem SFEU, jakož i zahájily řízení o nesplnění povinnosti podle článků 

258 a 259 SFEU.
289

 

 

                                                 
289

 Čl. 42 a recitál 86 - 87 nařízení 2017/1939. 
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Vztah Úřadu s partnery 

Úřad by měl úzce spolupracovat s ostatními orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 

s cílem usnadnit výkon svých funkcí podle nařízení 2017/1371 a v případě potřeby stanovit 

formální ujednání týkající se prováděcích pravidel pro výměnu informací a spolupráci. 

Mimořádnou důležitost by měla mít spolupráce s Europolem a úřadem OLAF, aby se předešlo 

zdvojování činností a Úřad mohl získat důležité informace, které mají tyto orgány k dispozici, 

a při konkrétních vyšetřováních využívat jejich analytické zdroje.
290

 

 

Úřad a Eurojust by se měly stát partnery a měly by spolupracovat v operativních záležitostech 

v souladu se svými příslušnými mandáty. Tato spolupráce může zahrnovat jakékoli 

vyšetřování prováděné Úřadem, pokud je výměna informací nebo koordinace vyšetřovacích 

opatření ohledně případů spadajících do oblasti působnosti Eurojustu považována za nutnou či 

vhodnou. Pokud Úřad požádá Eurojust o tuto spolupráci, měl by spolupracovat s národním 

členem Eurojustu členského státu, jehož evropský pověřený žalobce věc projednává. 

Operativní spolupráce může také zahrnovat třetí země, které mají dohodu o spolupráci  

s Eurojustem.
291

 

 

Úřad a úřad OLAF by měly zavést a udržovat úzkou spolupráci s cílem zajistit doplňkovost 

svých příslušných mandátů a zabránit zdvojování činností. V této souvislosti by úřad OLAF  

v zásadě neměl zahajovat žádné správní vyšetřování souběžně s vyšetřováním týchž 

skutečností, které provádí Úřad. Tím by však neměla být dotčena pravomoc úřadu OLAF 

zahájit správní vyšetřování z vlastního podnětu v úzké konzultaci s Úřadem.
292

 

 

Úřad by měl rovněž mít možnost navázat a udržovat vztahy na bázi spolupráce s orgány 

třetích zemí a mezinárodními organizacemi, pokud je to pro plnění jeho úkolů nezbytné. Pro 

účely tohoto nařízení se „mezinárodními organizacemi“ rozumí mezinárodní organizace  

a subjekty podle mezinárodního práva veřejného, které jsou jim podřízeny, nebo jiné subjekty 

zřízené dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na jejím základě, jakož i Interpol. 

Mezinárodní dohody s jednou nebo několika třetími zeměmi, které Unie uzavřela nebo k nimž 

přistoupila v souladu s článkem 218 SFEU a které se týkají oblastí spadajících do působnosti 
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Úřadu, jako jsou mezinárodní dohody o spolupráci v trestních věcech mezi Úřadem a těmito 

třetími zeměmi, jsou pro Úřad závazné.
293

 

 

Vzhledem k tomu, že nařízení 2017/1939 bylo přijatou formou posílené spolupráce, nařízení 

2017/1371 na rozdíl od původního návrhu upravuje vztahy se členskými státy, které se 

neúčastní posílené spolupráce. Neúčastníci státy nejsou nařízením 2017/1371 vázány. Komise 

by však měla předložit návrhy s cílem zajistit účinnou justiční spolupráci v trestních věcech 

mezi Úřadem a členskými státy, které se neúčastní posílené spolupráce za účelem zřízení 

Úřadu. To by se mělo zejména týkat justiční spolupráce v trestních věcech  

a předávání, přičemž by mělo být v plné míře dodržováno acquis Unie v této oblasti, jakož  

i povinnost loajální spolupráce (čl. 4 odst. 3 SEU).
294

 

 

Lhůta pro adaptaci 

Za velmi důležitou lze považovat i změnu lhůty pro adaptaci nařízení 2017/1939 do právních 

členských států, která byla i přes nesouhlas Komise prodloužena na tři roky od data vstupu 

nařízení v platnost.
295

  

 

10.1 Aplikace nařízení 2017/1939 do českého právního řádu 

Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána čekají nyní kvůli zřízení Úřadu ČR 

určité legislativní úpravy a příprava celé struktury. "Co přesně to bude znamenat, to se 

plánuje," řekl Pelikán po jednání říjnové Rady JHA 2017, kdy bylo finálně přijato nařízení 

2017/1371 formou posílené spolupráce, do které se ČR také zapojila.  

 

Je zřejmé, že na přípravě legislativních opatření pro účely adaptace nařízení 2017/1939 do 

českého právního řádu bude MSp úzce spolupracovat s Nejvyšším státním zastupitelstvím, ale 

vzhledem k tomu, že 1) nařízení bylo přijato před několika měsíci, 2) časový harmonogram 

příprav spuštění Úřadu a nastavení operačních, technických a personálních pravidel je nyní 

v rukou Komise, která bude členské státy o praktické stránce fungování Úřadu členské státy 

zpravovat a 3) členské státy současně s adaptací nařízení 2017/1371 mají transponovat PIF 

směrnici (jakožto hmotněprávního základu pro fungování Úřadu) do svých vnitrostátních 

právních řádů, a to do 6. července 2019, lze očekávat, že i postup ČR bude poměrně 
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zdlouhavý a složitý a od MSp zatím nelze požadovat žádný návrh předběžných legislativních 

opatření pro účely řádné aplikace nařízení 2017/1939.   

 

Je však jisté, že kromě případných legislativních opatření bude rovněž nezbytné podniknout 

personální kroky. Za každý členský stát je jmenován jeden evropský žalobce, kterého jmenuje 

Rada EU na funkční období 6 let s možností prodloužení o 3 roky ze tří kandidátů navržených 

daným členským státem. V této souvislosti tak bude nezbytné nastavit formální pravidla pro 

postup výběru vhodných kandidátů. Možnou inspirací by mohla být pravidla
296

 pro výběr 

kandidátů na soudce SDEU schvalovaná formou usnesení vlády.  

 

Dále každý členský stát nominuje na období 5 let, které lze opakovat, dva či více evropských 

pověřených žalobců (nastavení struktury schvaluje evropský nejvyšší žalobce po konzultaci  

a na základě dohody s národními orgány) z řad osob, které jsou v daném členském státě 

aktivními členy veřejné žaloby nebo soudnictví (čili v ČR z řad státních zástupců či soudců). 

Evropské pověřené žalobce jmenuje kolegium složené z jednotlivých evropských žalobců, 

jmenování může odmítnout pouze v případě, že daná osoba nesplňuje požadavky předepsané 

pro evropské veřejné žalobce. Úkolem MSp a Nejvyššího státního zastupitelství tak bude 

mimo jiné také stanovit strukturu a pravidla pro výběr evropských pověřených žalobců na 

národní úrovni. 

 

V tuto chvíli je velmi těžké, až nemožné předjímat, jakým způsobem se česká právní úprava 

s novými unijními legislativními předpisy vypořádá. Není však příliš pozitivní skutečností, že 

klíčový partner MSp – Nejvyšší státní zastupitelství – se k projektu Úřadu nestaví příliš 

pozitivně. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se na 25. ročníku odborné konference 

Karlovarské právnické dny v srpnu 2017 kriticky vyjádřil k současné podobě instituce 

Evropského veřejného žalobce. Zeman vyjádřil obavu, aby se díky nové instituci nevytratila 

v českém právu odpovědnost, když rozhodovací pravomoc o všech procesních úkonech, tj.  

o podání obžaloby, zastavení věci či jejím odložení, o dohodě o vině a trestu či o předložení 

věci k řešení národním orgánům bude mít vlastně kolektivní orgán Úřadu v podobě tzv. Stálé 

komory. Další problém spatřuje Zeman v tom, že po zjištění možné trestné činnosti se nejprve 

bude posuzovat, zda tato spadá do kompetence národního či evropského žalobce a poté bude 

teprve předložena k rozhodnutí příslušné Stálé komoře Úřadu. Dle Zemana stávající návrh ani 
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neřeší otázku, kdo bude podávat dovolání a další opravné prostředky či kompetenci  

v rozhodování o stížnostech o zahájení trestního stíhání. Neřešena je podle Zemana také 

otázka dohledu. Ke kritice navržené podoby Úřadu se následně připojila i vrchní státní 

zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, která spatřuje především problém v přenosu informací 

a v riziku jejich úniku k pachatelům.
297

  

 

Vzhledem k tomu, že postoj české prokuratury je spíše nedůvěřivý až kritický, nelze, dle 

mého názoru, rozhodně přijetí nové právní úpravy očekávat v blízkém časovém horizontu. 

Naopak se domnívám, že přijetí takové úpravy bude předcházet řada jednání a diskuzí.   

 

11. Výhled do budoucna – fungování instituce Úřadu  

Na říjnové Radě JHA 2017 došlo k finálnímu formálnímu přijetí nařízení, kterým se provádí 

posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu. Instituce Úřadu by měla stíhat podvody týkající 

se unijních fondů a také složité přeshraničními podvody na DPH se škodou přesahující 10 

milionů EUR (přibližně 260 milionů Kč).  

 

Nařízení pod číslem 2017/1939 bylo v Úředním věstníku EU publikováno dne 31. října 2018 

a v platnost pak vstoupilo dne 20. listopadu 2017. Jak je uvedeno v čl. 120 odst. 2 nařízení 

2017/1939, od tohoto dne vykonává Úřad pravomoc ve vztahu ke všem trestným činům, které 

spadají do jeho působnosti a jsou spáchány po dni vstupu nařízení 2017/1939 v platnost.  

 

Pokud jde u fungování Úřadu, tedy plnění úkolů v rámci vyšetřování a trestního stíhání, 

Komise počítá s tříletou legisvakační lhůtou. To znamená, že Úřad by měl začít fungovat 

nejspíše v listopadu 2020. Konkrétní den by měl být stanoven rozhodnutím Komise na 

základě návrhu evropského nejvyššího žalobce.  

 

Evropský nejvyšší žalobce bude vybírán od počátku roku 2019. Dle Komise by mělo jít  

v první řadě o osobnost nezávislou a aktivní v národním soudním systému či prokuratuře. Jak 

uvádím v kapitole 8.2.1 rigorózní práce, Komise na říjnové Radě JHA 2017 představila hrubý 

časový harmonogram příprav spuštění Úřadu. Dle tohoto harmonogramu měla Komise 
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v plánu již v roce 2018 představit operační pravidla pro výběrový panel žalobců a potřebné 

prováděcí akty.
298

  

 

Na neformálním zasedání Rady JHA dne 26. ledna 2018
299

 pak upřesnila Komise, že návrh 

pravidel fungování výběrové komise k výběru evropského nejvyššího žalobce dle čl. 14 odst. 

3 nařízení 2017/1939 plánuje předložit v březnu 2018. Úkolem výběrové komise bude 

připravit užší seznam způsobilých kandidátů, který se předloží EP a Radě. Komise chce, aby 

evropský nejvyšší žalobce a evropští žalobci nastoupili do funkce do poloviny roku 2019. 

 

Na neformálním zasedání Rady JHA dne 26. ledna 2018
300

 dále přislíbila Komise pracovat na 

zřízení Úřadu společně s účastnícími se členskými státy. Hlavní komunikační platformou by 

měla být skupina odborníků ustavená dle čl. 20 odst. 4 nařízení 2017/1939, s níž bude 

pravidelně konzultovat další kroky, než vznikne kolegium složené z evropských žalobců. 

 

Stanovená tří letá lhůta, než bude moci Úřad vykonávat svou působnost, bude nepochybně 

potřebná pro zabezpečení celé řady praktických kroků v mezidobí – zejména bude třeba, jak 

uvedeno výše, ustanovit evropské žalobce, schválit jednací řád a vyřešit veškeré technické  

a logistické záležitosti, včetně například zprovoznění systému řízení případů pro Úřad 

evropského veřejného žalobce.  

 

Dle nařízení 2017/1939 (i dřívějších dohod) bude sídlo Úřadu v Lucemburku, přičemž 

Lucembursko přislíbilo zajistit zdarma budovu pro Úřad evropského veřejného žalobce. Na 

základě informací Komise se má jednat o výnosný projekt, který má v roce 2022 stát na 

provozních nákladech 21 milionů EUR, přičemž roční výnosy by měly dosahovat 500 milionů 

EUR. Komise počítá s tím, že pro Úřad bude pracovat cca. 115 zaměstnanců, z nichž 45 jich 

má být přejato z OLAFu, 16 z Eurojustu a 4 z Komise.  

 

                                                 
298

 Zpravodajství ČTK, 12. 10. 2017, Vznik Úřadu evropského žalobce dne potvrdila dvacítka zemí EU, 

dostupné na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vznik-uradu-evropskeho-zalobce-dnes-potvrdila-dvacitka-zemi-

eu/1537649. 
299

 Videozáznam z jednání neformální části justiční Rady JHA konané dne 26. 1. 2018 dostupný na: 

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/informal-meeting-of-justice-and-home-affairs-ministers-janua-

199de/press-conference-part-2-199e9 
300

 Videozáznam z jednání neformální části justiční Rady JHA konané dne 26. 1. 2018 dostupný na: 

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/informal-meeting-of-justice-and-home-affairs-ministers-janua-

199de/press-conference-part-2-199e9 



110 

 

Vedle výše uvedeného lze předpokládat, že se Komise bude mimo jiné zabývat podrobnější 

úpravou vztahů s neúčastnícími se členskými státy, jak ji ostatně vyzvalo prohlášení červnové 

Rady JHA 2017. Tato spolupráce by měla být zřejmě upravena samostatným nařízením.
301

 To 

předpokládá i recitál 110 nařízení 2017/1939, dle kterého by Komise měla předložit návrhy 

s cílem zajistit účinnou spolupráci mezi Úřadem a členskými státy, které se neúčastní posílené 

spolupráce. To by se mělo zejména týkat justiční spolupráce v trestních věcech a předávání.  

 

Vedle výše uvedeného je nutno zdůraznit, že na neformálním zasedání Rady JHA dne 26. 

ledna 2018
302

 uvedlo NL, že se pravděpodobně k posílené spolupráci ohledně Úřadu připojí.  

 

Na neformálním zasedání Rady JHA dne 26. ledna 2018
303

 Komise ještě dodala, že je třeba 

zaměřit pozornost na spolupráci nově zřizovaného Úřadu s dalšími unijními institucemi, 

zejména Eurojustem a OLAFem. Ministři spravedlnosti se shodli, že je třeba zamezit zejména 

duplicitám ve fungování jednotlivých institucí tak, aby si jednotlivé úřady nekonkurovaly, ale 

naopak se jim dařilo nalézat soulad a shodu.  

 

Zda veškeré vytyčené cíle a úkoly stihne Komise během následujících tří let naplnit, lze pouze 

spekulovat. Osobně se však domnívám, že minimálně o rok bude zahájení činnosti Úřadu 

odloženo.  

 

ZÁVĚR 

Za cíl jsem si v této rigorózní práci stanovila zpracovat průběh vývoje a prací na projektu 

evropského veřejného žalobce od jeho prvopočátků až do přijetí nařízení, kterým se provádí 

posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, které je dnes 

publikované v Úředním věstníku EU pod číslem 2017/1939. 
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Řada lidí nedávala po počátečních spíše neúspěšných jednáních o předloženém návrhu 

nařízení o zřízení Úřadu tomuto projektu příliš velké šance na úspěch. Přesto byla politická 

vůle nakonec tak silná, že se podařilo nařízení dne 12. října 2017 formou posílené spolupráce 

20-ti členských států přijmout. V podstatě od chvíle, kdy byl legislativní balíček s návrhy 

z oblasti trestní spolupráce Komisí v roce 2013 předložen, jsem pečlivě jednání o projektu 

Úřadu na domácí i unijní scéně sledovala a věřím proto, že se mi v této práci podařilo 

vytyčený cíl splnit.  

 

Ve čtvrté části této práce jsem kromě platné podoby nařízení 2017/1939 představila i možný 

scénář fungování Úřadu v budoucnu. Domnívám se však, že případnou analýzu úspěšnosti  

a fungování projektu Úřadu bude možné zhodnotit až s odstupem několika let po přijetí 

nařízení 2017/1939, proto je třeba tento výhled do budoucna brát spíše orientačně. Navíc, na 

fungování Úřadu bude mít vliv nejenom postup unijních a národních zákonodárců, jak 

instituci Úřadu na své fungování připraví, ale také několik dalších okolností, které bych nyní 

v závěru ráda nastínila.  

 

Zaprvé, přestože zprvu nebylo úplně jednoznačné, jakým způsobem budou definovány trestné 

činy, pro něž by měl být Úřad příslušný, podařilo se po poměrně složitých jednáních  

a zejména pod vlivem rozsudku ve věci Taricco přijmout PIF směrnici dříve než nařízení 

2017/1939. To považuji za důležité, neboť i díky tomu bylo možné dát tomuto nařízení finální 

podobu a přijmout jej. Nicméně osobně považuji za poněkud problematické, že jsou trestné 

činy, které má Úřad stíhat, vymezeny směrnicí. Obecně, směrnice sice ukládá členským 

státům povinnost ji implementovat, ale již nestanovuje, jakou formou či jakým legislativním 

aktem má být implementace provedena. To znamená, že při implementaci PIF směrnice hrozí 

určité riziko, že členské státy odlišně vymezí právní definice trestných činů ve svých právních 

řádech. Navíc, PIF směrnice představuje jen minimální standard příslušné úpravy a členské 

státy tak mohou jít příslušnou implementací nad tento minimální rámec (a pravděpodobně  

i půjdou). To by mohlo dát vzniknout nesoudržnosti mezi právními řády členských států a při 

výkladu trestných činů, které má Úřad stíhat. Tomu do určité míry může zabránit Komise, 

pokud dostatečně pečlivě ohlídá správné provedení směrnice v jednotlivých členských 

státech. 

 

Podobně, i pravidla trestního řízení obsažená v přímo aplikovatelném nařízení 2017/1939 jsou 

v mnoha aspektech neúplná a členské státy tak budou nuceny se obracet ke svým 



112 

 

vnitrostátním trestním řádům. Vzhledem k tomu, že některá ustanovení nařízení 2017/1939 

týkající se pravidel trestního řízení jsou však naopak zcela zřejmá a úplná, například taxativní 

výčet o zastavení/odložení případu, čili způsobilá vnitrostátní úpravu vytlačit, budou se muset 

členské státy naučit paralelně pracovat jak s uvedeným nařízením, tak se svým národním 

právem.  

 

Zadruhé, do určité míry se může ukázat jako problematická i skutečnost, že byla 

„europeizována“ pouze prokuratura, která se bude muset spoléhat ovšem i na činnost dalších 

orgánů činných v trestním řízení – především na činnost příslušné vnitrostátní policie  

a činnost vnitrostátních soudů, které jediné jsou příslušné posuzovat obžaloby a rozhodovat  

o vině a trestu. To může přinést řadu obtíží s rychlostí, odborností, efektivitou při stíhání 

unijní kriminality a také ochranou údajů.   

 

Zatřetí, osobně vnímám za poněkud problematickou skutečnost, že instituce Úřadu vznikla 

formou posílené spolupráce. Takto došlo v podstatě k omezení působnosti Úřadu stran 

územního rozsahu výkonu pravomocí a ruku v ruce s touto skutečností je tak i postavení 

Úřadu slabší. Aby měl Úřad potenciál být efektivní a silnou institucí, nemělo by docházet 

k jeho oslabování na úkor nalezení kompromisu mezi členskými státy EU. Z mého pohledu je 

však v podstatě štěstí, že se k nařízení o zřízení Úřadu připojilo dvacet států a ne méně 

(vezmu-li v potaz, že SFEU umožňuje vytvořit Úřad iniciativou pouhých devíti států). Na 

druhou stranu, pět neúčastnících se členských států se může k fungování Úřadu kdykoliv 

připojit a je otázka, zda by v případě připojení byly se stávajícím nastavením fungování Úřadu 

spokojeni a zda by nevnesly případné návrhy na změnu.
304

  

 

Začtvrté, jak jsem již nastínila v kapitole 4 a 8.2.1 této práce, dle čl. 86 odst. 4 SFEU je 

možné rozšířit pravomoci Úřadu. Vzhledem k tomu, že již spolu s přijetím nařízení 2017/1939 

se začaly objevovat tendence tohoto ustanovení SFEU využít, které mají podporu nejenom 

Komise, ale i členských států, bude nepochybně zajímavé sledovat, kam až se pravomoci 

Úřadu posunou a stíhání, kterých trestných činů bude jeho činnost nakonec zahrnovat. 

Dodávám, že jak se krásně promítlo již při vyjednávání PIF směrnice, právě dosažení shody 

nad touto otázkou nemusí být do budoucna vůbec jednoduché, zvlášť když je ke schválení 

takového kroku vyžadována jednomyslnost v Evropské radě. Pokud se tato diskuze otevře,  

                                                 
304

 Jak uvádím v kapitole 11, NL již pár měsíců po přijetí nařízení 2017/1939 zvažuje své zapojení do posílené 

spolupráce týkající se Úřadu.  
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a věřím, že dle reakcí Komise, se ji bude Komise snažit otevřít co nejdříve, lze očekávat opět 

nelehká jednání, která čím déle potrvají, tím více budou, dle mého názoru, postavení  

a vážnost instituce Úřadu oslabovat.       

 

Zda výše uvedené výhrady a pochybnosti fungování Úřadu naplní či vyvrátí, však ukáže až 

čas (domnívám se, že nejdříve v roce 2022, či spíše později). Jsem přesvědčená, že novou 

instituci, ale také Komisi a členské státy čeká řada výzev a práce. Vnitrostátní soudy  

a zejména pak SDEU budou celý systém ochrany finančních zájmů nepochybně klíčovým 

způsobem dotvářet. Doufám však, že přes několikaleté peripetie, které provázely zřízení 

Úřadu, naplní projekt zamýšlené cíle, pro které byl vybudován. A tedy, že skutečně zajistí 

účinnější a efektivnější ochranu finančních zájmů Unie. Ostatně, je nutné dodat, že 

pravděpodobně nebylo ani politicky reálné dojednat v tuto chvíli více.  
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0141+0+DOC+XML+V0//CS 

Průvodce jednáním v Radě, Úřad vlády, Odbor koncepční a institucionální, 2014 

Předkládací zpráva pro Parlament ČR k návrhu na přístup k Úmluvě o ochraně 

finančních zájmů ES, 20. 8. 2012 

Rada EU, 20 September 2013, CM 4351/13  

Dostupné na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4351-2013-INIT/en/pdf 

Rada EU, 6 September 2013, CM 4063/13 

Dostupné na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4063-2013-INIT/en/pdf 

Rada EU, European Public Prosecutor’s Office: A Constructive Approach towards the 

Legal Framework, 20 September 2013, 13863/13 

Dostupné na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13863-2013-INIT/en/pdf 



124 

 

Rada EU, Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních 

věcech (Eurojust) [první čtení] – obecný přístup; 2013/0256 (COD); Brusel_27. 2. 2015 

Dostupné na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6643-2015-INIT/cs/pdf 

Reforma ochrany osobních údajů v EU 

Dostupné na: http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/data-protection-reform/ 

Roadmap – návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce k ochraně finančních 

zájmů Unie z Eurojustu, 09/2011 

Dostupné na:  

http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/docs/2013_just_007_eppo_for_protection_of_eu_financial_in-

terests_en.pdf 

Společný přístup k decentralizovaným agenturám – schváleno Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí v červenci 2012 

Dostupné na: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_cs 

Studie Max – Planckova institutu „EuroNeeds“ vedená Dr. Mariannem Wadem, 2009 – 

2011 

Dostupné na: https://www.mpicc.de/en/forschung/forschungsarbeit/strafrecht/euroneeds.html 

Tisková zpráva EP ze dne 5. října 2017, Boj proti zneužívání fondů EU: Parlament schválil 

vytvoření Evropské prokuratury 

Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171002IPR85127/boj-

proti-zneuzivani-fondu-eu-parlament-schvalil-vytvoreni-evropske-prokuratury 

Tisková zpráva Evropské komise - Evropská komise vybízí k podpisu a uzavření obchodní 

dohody mezi EU a Kanadou 

Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_cs.htm 

Tisková zpráva Evropské komise - Komise navrhuje nová pravidla pro lepší ochranu dětí 

v přeshraničních řízeních týkajících se rodinných otázek 

Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2351_cs.htm 

Tisková zpráva Evropské komise - Ochrana peněz daňových poplatníků před podvody: 

Komise navrhuje zřízení evropského veřejného žalobce a zpřísnění procesních záruk úřadu 

OLAF 

Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-709_en.htm 
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Tisková zpráva Rady EU – Úřad evropského veřejného žalobce: 16 členských států ve 

společném boji proti podvodům ohrožujícím rozpočet EU, tisková zpráva 184/17, 3. 4. 2017 

Dostupné na: http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/04/03-eppo/ 

Týden v EU, Týdenní monitoring událostí v EU Sekce pro evropské záležitosti, číslo 279, 

2. 10. 2017 

Dostupné na: https://www.euroskop.cz/gallery/95/28540-newsletter_sez_cislo_279.pdf 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 10. 10. 2014  

Dostupný na: : http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14993 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 11. 3. 2016  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/9d29bacf-d4e3-4b1f-a147-

6b00d0b6188b 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 13. 3. 2015 

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-15563 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 14. 10. 2016  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/6917239d-893d-40ad-b2a2-

339306dcb322. 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 15. 6. 2015  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-15905 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 3. 12. 2015  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-16687 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 4. 12. 2014  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-15203 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 4. 3. 2014  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14071  

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 6. 6. 2014  

Dostupný na:  http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-14521  
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Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 8. 12. 2016  

Dostupný na: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/%2039d58dd3-b03a-4c3b-b3a0-

6992674259a6 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 8. 6. 2017  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/c52f2355-f9ab-4a62-ac0e-

d12825ef02c8 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 9. 6. 2016  

Dostupný na: http://video.consilium.europa.eu/cs/webcast/9943809e-2027-46e7-95a4-

f783cd3fc456 

Videozáznam z jednání justiční části Rady JHA konané dne 9. 10. 2015  

Dostupný na: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/b0e3b097-3146-4914-831d-

f9e1c445d7a4 

Videozáznam z jednání neformální části justiční Rady JHA konané dne 26. 1. 2018 

Dostupný na: https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/informal-meeting-of-justice-and-

home-affairs-ministers-janua-199de/press-conference-part-2-199e9 

Výzkumný projekt profesorky K. Ligeti k Úřadu evropského veřejného žalobce a 

Modelová pravidla  

Dostupné na: http://www.eppo-project.eu/index.php/Home 

Závěry Evropská rady, 26. a 27. června 2014, Brusel, EUCO 79/14  

Dostupné na: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+79+2014+INIT&l=cs#page=2  

Závěry Evropské rady, 10 a 11. prosince 2009, Brusel, EUCO 6/1/09 

Dostupné na: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6-2009-REV-1/cs/pdf 

Zpráva Evropské komise - Každé euro se počítá – často kladené otázky o evropském 

veřejném žalobci 

Dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-693_en.htm 

Zpravodajství ČTK, 12. 10. 2017, Vznik Úřadu evropského žalobce dne potvrdila dvacítka 

zemí EU  

Dostupné na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vznik-uradu-evropskeho-zalobce-dnes-po-

tvrdila-dvacitka-zemi-eu/1537649 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Akční plán provádění 

Stockholmského 

programu 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů: 

Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským 

občanům, Akční plán provádění Stockholmského programu 

KOM(2010) 171 v konečném znění 

Citováno: Akční plán 

Amsterdamská smlouva Smlouva o založení Evropského společenství (konsolidované 

znění 1997) 

Úř. věst. C 340, 10. 11. 1997, s. 173—306 

Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění 1997) 

Úř. věst. C 340, 10. 11. 1997, s. 145—172 

Citováno: Amsterdamská smlouva 

Commission opinion – 

Adapting the institutions 

to make a success of 

enlargement 

Commission opinion – Adapting the institutions to make a 

success of enlargement 

2000 Intergovenrmental Conference 

Bulletin of the European Union 

Supplement 2/2000 - EN 

Evropská úmluva o 

ochraně lidských práv 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

ve znění protokolů č. 11 a 14, sjednaná v Římě dne 4. 

listopadu 1950 

Citováno: EÚLP  

Impact Assessment 

Accompanying the 

Proposal on the 

establishment of the EPPO 

Commission staff working document  

Impact assessment Accompanying the Proposal for a Council 

Regulation on the establishment of the European Public 

Prosecutor’s Office 

SWD(2013) 274 v konečném znění 

Citováno: Posouzení dopadů   

Jednací řád EP Jednací řád Evropského parlamentu v posledním 

aktualizovaném znění září 2015 

Citováno: Jednací řád EP 
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Legislativní usnesení EP 

k přijetí nařízení o 

vyšetřování prováděném 

OLAFem 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. 

července 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o 

zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 

(17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD)) (Řádný 

legislativní postup: druhé čtení) 

Citováno: Legislativní usnesení EP k přijetí nařízení o 

vyšetřování prováděném OLAFem 

Maastrichtská smlouva Smlouva o založení Evropského společenství (konsolidované 

znění 1992) 

Úř. věst. C 224, 31. 8. 1992, s. 6—79 

Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění 1992) 

Úř. věst. C 191, 29. 7. 1992, s. 1—112 

Citováno: Maastrichtská smlouva 

Nařízení Rady 2017/1939, 

kterým se provádí posílená 

spolupráce za účelem 

zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce 

Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým 

se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce 

Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1—71 (BG, ES, CS, DA, DE, 

ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SL, FI, SV) 

Citováno: Nařízení 2017/1939 

Nařízení, kterým se 

provádí posílená 

spolupráce za účelem 

zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce 

Nařízení, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem 

zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce  

dokument č. 9941/17 EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 

349 COPEN 189 GAF 25 CSC 120 + REV 1 + COR 1 + COR 

2 + COR 3, Brusel, 30. června 2017 

Citováno: Nařízení, kterým se provádí posílená spolupráce 

za účelem zřízení Úřadu 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2006/0084(COD)
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Návazná zpráva k Zelené 

knize o ochraně finančních 

zájmů ES a zřízení Úřadu 

evropského veřejného 

žalobce 

Návazná zpráva k Zelené knize o ochraně finančních zájmů ES 

a zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 

KOM(2013) 128  vkonečném znění 

 

Citováno: Návazná zpráva k Zelené knize 

Návrh nařízení o 

Eurojustu 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře 

Evropské unie proti justiční spolupráci v trestních věcech  

KOM(2013) 535 v konečném znění 

Citováno: Návrh nařízení o Eurojustu 

Návrh nařízení o 

příslušnosti, a uznávání a 

výkonu rozhodnutí ve 

věcech manželských a ve 

věcech rodičovské 

zodpovědnosti a o 

mezinárodních únosech 

dětí 

Návrh nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí 

KOM(2016) 411 v konečném znění 

 

 

 

Citováno: Revize nařízení Brusel IIa 

Návrh nařízení o výkonu 

práva na kolektivní akci 

Návrh nařízení o výkonu práva na kolektivní akci v rámci 

svobody usazování a volného pohybu služeb 

KOM(2012) 130 v konečném znění 

Citováno: Návrh nařízení o výkonu práva na kolektivní 

akci 

Návrh nařízení o zřízení 

Úřadu evropského 

veřejného žalobce 

Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce 

KOM(2013) 534 v konečném znění 

Citováno: Návrh nařízení o zřízení Úřadu  

Návrh směrnice o boji 

vedeném trestněprávní 

cestou  

Návrh směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti 

podvodům poškozujícím finační zájmy Unie 

KOM(2012) 363 v konečném znění 

Citováno: Návrh PIF směrnice 
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Návrh směrnice o 

trestněprávní ochraně 

finančních zájmů ES 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 

trestněprávní ochraně finančních zájmů ES 

KOM(2001) 272 v konečném znění  

Citováno: Návrh směrnice o trestněprávní ochraně 

finančních zájmů ES 

Návrh směrnice o vysílání 

pracovníků v rámci 

poskytování služeb 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady doplňující 

Směrnici 96/71/EC o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb 

KOM(2016) 128 v konečném znění 

Citováno: Návrh směrnice o vysílání pracovníků  

Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES 

Úř. věst. L 119, 4. 5. 2016, s. 1—88 

Citováno: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

Postoj Rady (EU) č. 2/2013 

v prvním čtení k přijetí 

nařízení o vyšetřování 

prováděném OLAFem 

Postoj Rady (EU) č. 2/2013 v prvním čtení k přijetí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o 

zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 Přijatý 

Radou dne 25. února 2013 

Úř. Věst. C89E, 27. 3. 2013 

Citováno: Postoj Rady č. 2/2013 přijatý dne 25. 2. 2013 

Revize rozhodnutí Komise 

ze dne 27. září 2013 o 

zřízení Evropského úřadu 

pro boj proti podvodům 

Rozhodnutí Komise 2013/478/EU ze dne 27. září 2013, kterým 

se mění rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom, 

kterým se zřizuje Evropský úřad pro boj proti podvodům  

Úř. věst. L 257, 28. 9. 2013, s. 19—20 

Citováno: Revize rozhodnutí Komise o zřízení OLAFu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52013AG0002&qid=1470994753873&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52013AG0002&qid=1470994753873&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52013AG0002&qid=1470994753873&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52013AG0002&qid=1470994753873&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52013AG0002&qid=1470994753873&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52013AG0002&qid=1470994753873&rid=1
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Rozhodnutí Komise ze dne 

25. března 2015, kterým se 

mění rozhodnutí o zřízení 

Evropského úřadu pro boj 

proti podvodům 

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/512 ze dne 25. března 2015, 

kterým se mění rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom 

o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům 

Úř. věst. L 81, 26. 3. 2015, s. 4—4      

Citováno: Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2015, 

kterým se mění rozhodnutí o zřízení OLAFu 

Rozhodnutí Komise ze dne 

28. dubna 1999 o zřízení 

Evropského úřadu pro boj 

proti podvodům  

Rozhodnutí Komise č. 1999/352 ze dne 28. 4. 1999 o zřízení 

Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)  

SEC(1999) 802 

Úř. věst. L 136, 31. 05. 1999 s. 0020 - 0022 

Citováno: Rozhodnutí Komise o zřízení OLAFu 

Rozhodnutí Rady o zřízení 

Evropské jednotky pro 

soudní spolupráci  

 

Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské 

jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení 

boje proti závažné trestné činnosti, ve znění rozhodnutí Rady 

2003/659/SVV a rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. 

prosince 2008 o posílení Eurojustu 

Úř. věst. L 63, 6. 3. 2002, s. 1—13 

Citováno: Rozhodnutí Rady o zřízení Evropské jednotky 

pro soudní spolupráci  

Sdělení Komise - Agenda 

EU v oblasti spravedlnosti 

do roku 2020  

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - 

Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 – posílit 

důvěru, mobilitu a růst v Unii 

KOM(2014) 144 v konečném znění 

Citováno: Sdělení Komise - Agenda EU v oblasti 

spravedlnosti do roku 2020 

Sdělení Komise – Akční 

plán 2001 - 2003   

Sdělení Komise 

Ochrana finančních zájmů Evropských spoleřenství. Bopj proti 

podvodu. Akční plán 2001 – 2003 

KOM(2001) 254 v konečném znění 

Citováno: Akční plán 2001 – 2003 na ochranu finančních 

zájmů ES 
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Sdělení Komise – Lepší 

ochrana finančních zájmů 

Unie 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Lepší 

ochrana finančních zájmů Unie: Zřízení Úřadu evropského 

veřejného žalobce 

KOM(2013) 532 v konečném znění 

Citováno: Sdělení Komise – Lepší ochrana finančních 

zájmů Unie 

Sdělení Komise – 

Otevřená a bezpečná 

Evropa: cesta k realizaci 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů  - 

Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci 

KOM(2014) 154 v konečném znění 

Citováno: Sdělení Komise – Otevřená a bezpečná Evropa: 

cesta k realizaci 

Sdělení Komise – Zlepšení 

řízení OLAFu a posílení 

procesních záruk v rámci 

vyšetřování  

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – 

Zlepšení řízení OLAFu a posílení procesních záruk v rámci 

vyšetřování: postupný přístup doprovázející zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce 

KOM(2013) 533 v konečném znění 

Citováno: Sdělení Komise – Zlepšení řízení OLAFu a 

posílení procesních záruk v rámci vyšetřování 
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Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 

klíčová slova v českém jazyce 

Úřad evropského veřejného žalobce 

 

Abstrakt  

Ve své rigorózní práci se zabývám tématem Úřad evropského veřejného žalobce. Jedná se  

o projekt, který je v oblasti evropského trestního práva ojedinělý, velmi problematický, ale do 

určité míry se stávajícím směřováním Evropské unie nezbytný. Snahy o zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce lze pozorovat již od první poloviny 90. let. Celému projektu 

bylo však nezbytné podřídit a přizpůsobit nejenom politickou vůli, ale zejména široké 

legislativní prostředí a příslušný právní základ. Následně, ani cesta k přijetí legislativního 

návrhu nebyla jednoduchá. Přestože se Evropské komisi podařilo v roce 2013 předložit 

obsáhlý legislativní balíček k posílení ochrany finančních zájmů, složitost zřízení evropské 

prokuratury potvrzují náročná jednání trvající čtyři roky, která byla završena v říjnu 2017, kdy 

bylo přijato dvaceti členskými státy formou posílené spolupráce nařízení č. 2017/1939, 

kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného 

žalobce.  

 

Hlavním cílem této rigorózní práce je komplexní analýza projektu evropského veřejného 

žalobce z historické perspektivy a zejména analýza vývoje tohoto projektu optikou posledních 

čtyř let s poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které s sebou projekt evropského žalobce 

nese – zejména mechanismus žluté karty, projednávání návrhu nařízení o Eurojustu a otázka 

začlenění podvodů na DPH do finanční kriminality.  

 

Má rigorózní práce je rozdělena na 4 hlavní části. První část je věnována rozvoji evropské 

spolupráce na poli trestního práva a historickému vývoji a původním myšlenkám na zřízení 

instituce evropského žalobce. Ve druhé části nastiňuji, za jakých legislativních podmínek  

a okolností se začal rodit projekt Úřadu, jak probíhal proces přijetí legislativního návrhu  

a jaké důvody vedly k jeho přijetí. Ve třetí části se zabývám obsahovou stránkou celého 

legislativního balíčku Komise k posílení ochrany finančních zájmů EU – zejména návrhu 

nařízení o Eurojustu a návrhu nařízení o zřízení Úřadu. Ve třetí části se vedle výše uvedeného 

podrobně zabývám projednáváním návrhu nařízení o zřízení Úřadu v členských státech  

a v unijních orgánech. Též se poměrně podrobně zaměřuji na okolnosti přijetí PIF směrnice  
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a zejména na problematiku podvodů na DPH ve světle nejnovější judikatury SDEU. Ve čtvrté 

části práce přibližuji aktuální podobu přijatého nařízení 2017/1939 a zejména poukazuji na 

jeho stěžejní či nejvíce problematická ustanovení. V závěru práce jsem se snažila nastínit 

harmonogram možného fungování Úřadu v budoucnu jak v EU, tak v ČR.   

 

Klíčová slova: Úřad evropského veřejného žalobce, ochrana finančních zájmů EU, čl. 86 

Smlouvy o fungování EU  
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Název rigorózní práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a 3 

klíčová slova v anglickém jazyce 

European Public Prosecutor’s Office 

 

Abstract 

In my rigorous thesis I deal with the issue of the European Public Prosecutor’s Office. This 

project is unique in the field of criminal law at the European Union level, it is very 

problematic but to certain extant necessary, when the current course of the EU is taken into 

account. Efforts to establish the European Public Prosecutor’s Office have been observed 

since the first half of the 1990s. It was necessary to subordinate and adapt not only the 

political will to the establishment of the European Public Prosecutor’s Office but also the 

broad legislative environment and the relevant legal basis. Similarly, the path to adpot a 

legislative proposal was difficult. Although the European Commission presented a 

comprehensive legislative package regarding the protection of financial interests in 2013, 

demanding character of the project of the European Public Prosecutor’s Office is confirmed 

by 4-years lasting negotiations. Finally, twenty member states of the European Union adopted 

the Council Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the 

establishment of the European Public Prosecutor’s Office in October 2017.  

 

The main goal of my rigorous thesis is to provide with a comprehensive analysis of the 

project of the European Public Prosecutor’s Office from a historical perspective and 

especially from a perspective of last 4 years. In this context, I point out the side issues such as 

so called mechanism of yellow card, proposal for a regulation on the Eurojust and the issue of 

integrating VAT fraud into financial crime.  

 

My rigorous thesis is divided into four main parts. The first part deals with the development 

of the European cooperation in the field of criminal law and with the historical development 

and original ideas regarding the establishing of the European Public Prosecutor’s Office. In 

the second part, I outline under what legislative conditions and circumstances was born the 

idea of the European Public Prosecutor’s Office, how the process of adopting the legislative 

proposal took place and what reasons led to its adoption. In the third part, I deal with the 

content of the entire legislative package of the Commission to strengthen the protection of the 

EU's financial interests - in particular with the proposal for a regulation on the Eurojust and 
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the proposal for a regulation on the European Public Prosecutor’s Office. In part three, I 

furthermore describe the negotiations about the European Public Prosecutor’s Office in 

member states and at the European Union level. I also focus on the PIF Directive and, in 

particular, on VAT fraud in the light of the latest case law of the Court of Justice of the 

European Union. In the fourth part, I present recently adopted regulation 2017/1939 

implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s 

Office and, in particular, I point out its fundamental or most problematic provisions. At the 

end of my rigorous thesis, I outline the schedule of future functioning of the European Public 

Prosecutor’s Office in the European Union and in the Czech Republic. 

  

Klíčová slova: European Public Prosecutor’s office, protection of the EU’s financial 

interests, article 86 of the Treaty on the Functioning of the EU 


