
Jedním z dlouhodob˘ch problémÛ Evropské
unie (EU) je její tzv. demokratick˘ deficit, tedy
z pohledu právního pfievaÏující podíl exekutiv-
ních orgánÛ pfii tvorbû unijního práva.1 Demo-
kratick˘ deficit je postupnû odstraÀován, i kdyÏ
tento proces stále nebyl zavr‰en. Dosud se tak
dûlo zejména dvojí cestou. Dlouhodobû dochá-
zí k posilování pravomocí Evropského parla-
mentu, pfiiãemÏ po vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost byl zaveden jako základní zpÛsob
pfiijímání legislativních aktÛ v EU fiádn˘ legisla-
tivní postup, v nûmÏ spolurozhoduje Evropsk˘
parlament s Radou na základû rovného princi-
pu a uplatÀuje se ve vût‰inû oblastí.

Dal‰í metodou odstraÀování demokratického
deficitu je proces zapojování vnitrostátních par-
lamentÛ do rozhodovacích mechanismÛ EU. Li-
sabonská smlouva v tomto ohledu zavedla
nûkteré nové instituty, a to úãast vnitrostátních
parlamentÛ pfii pfiijímání zmûn zakládacích
smluv2 zjednodu‰en˘m postupem v ãl. 48 odst. 7
Smlouvy o Evropské unii (SEU) – tzv. mechanis-
mus ãervené karty – ãi posuzování návrhÛ legis-
lativních aktÛ z hlediska principu subsidiarity
podle Protokolu ã. 2 o pouÏívání zásad subsidia-
rity a proporcionality (tzv. mechanismus Ïluté
karty a oranÏové karty). Vzhledem k tomu, Ïe tzv.
mechanismus Ïluté karty se dosud uplatnil jen
dvakrát,3 je zfiejmé, Ïe tûÏi‰tûm ãinnosti vnitro-
státních parlamentÛ v evropsk˘ch záleÏitostech
i nadále zÛstává kontrola ãlenÛ vlády pfiijímajících
rozhodnutí v Radû (a samozfiejmû schvalování
národní legislativy implementující právo EU).

Pfiíspûvkem Lisabonské smlouvy v odstraÀo-
vání demokratického deficitu je i zavedení prv-

ku pfiímé demokracie v podobû obãanské inici-
ativy. Jinak ov‰em Evropská unie zÛstává zalo-
Ïena na principu zastupitelské demokracie4,
kdy obãané EU volí své zástupce do Evropské-
ho parlamentu a do vnitrostátních parlamentÛ,
kontrolujících jednání ãlenÛ sv˘ch vlád v Radû.
Cílem tohoto ãlánku je analyzovat právní úpra-
vu obãanské iniciativy a poskytnout pfiehled
dosavadních úspû‰n˘ch i neúspû‰n˘ch evrop-
sk˘ch obãansk˘ch iniciativ.

Formulace obãanské iniciativy
v primárním právu EU

Základem právní úpravy v primárním právu
EU je ãl. 11 odst. 4 SEU, podle nûjÏ „[n]ejménû
jeden milion obãanÛ Unie pocházejících z pod-
statného poãtu ãlensk˘ch státÛ se mÛÏe ujmout
iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby
v rámci sv˘ch pravomocí pfiedloÏila vhodn˘ ná-
vrh k otázkám, k nimÏ je podle mínûní tûchto
obãanÛ nezbytné pfiijetí právního aktu Unie pro
úãely provedení Smluv.“ V ãl. 24 pododst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je
zmocnûn Evropsk˘ parlament a Rada k tomu,
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1 Pfiehled literatury k tomuto tématu – viz CRAIG, Paul and
Gráinne de BÚRCA. EU Law. Text, Cases, and Materials.
5. vydání. Oxford, New York: Oxford University Press, 2011, 
s. 149.

2 Tímto pojmem se v tomto ãlánku rozumí Smlouva o Evropské
unii a Smlouva o fungování Evropské unie.

3 První se t˘kala práva na stávku v návrhu nafiízení Rady
o v˘konu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování
a volného pohybu sluÏeb, COM(2012) 130 final. Druhá se t˘kala
návrhu nafiízení Rady o zfiízení Úfiadu evropského vefiejného
Ïalobce, COM(2013) 534 final.

4 Viz ãl. 10 odst. 1 SEU.



aby pfiijaly fiádn˘m legislativním postupem for-
mou nafiízení postupy a podmínky pro realiza-
ci obãanské iniciativy, vãetnû minimálního
poãtu ãlensk˘ch státÛ, z nichÏ musí pocházet
obãané, ktefií ji pfiedkládají.

V˘‰e uvedená ustanovení navazují na právní
úpravu obsaÏenou ve Smlouvû o Ústavû pro Ev-
ropu, konkrétnû ustanovení ãl. I-475 nazvaného
„Zásada participativní demokracie“. Samotn˘
název Lisabonská smlouva nepfievzala, jinak je
obsah celého ãlánku pfievzat témûfi doslovnû.

Je zfiejmé, Ïe se nejedná o lidovou iniciativu
v pravém slova smyslu, tj. o právo iniciativy ob-
ãanÛ EU pfiedloÏit ke schválení orgánÛm EU ná-
vrh právního aktu.6 Z gramatického v˘kladu 
ãl. 11 odst. 4 SEU vypl˘vá, Ïe se jedná o obdobu
práva Evropského parlamentu ãi Rady poÏádat
Komisi, aby pfiedloÏila vhodn˘ návrh.7 Pokud
Komise návrh nepfiedloÏí, musí své rozhodnutí
odÛvodnit.8 Srovnáme-li toto oprávnûní nejmé-
nû jednoho milionu obãanÛ EU „vyzvat“ Komi-
si k pfiedloÏení vhodného návrhu s obdobn˘mi
oprávnûními Evropského parlamentu a Rady
„poÏádat“ Komisi k pfiedloÏení vhodn˘ch návrhÛ,
je zfiejmé, Ïe ãeská jazyková verze zakládacích
smluv sice pouÏívá odli‰né v˘razy („vyzvat“
a „poÏádat“), ale napfi. nûmecká jazyková verze
uÏívá jednotn˘ pojem „auffordern“. Lze proto
i z tohoto dÛvodu usuzovat, Ïe se jedná o ob-
dobné instituty, kdy Komise nemá povinnost
návrh právního aktu pfiedloÏit, záleÏí na jejím
uváÏení. Komise tak zÛstává i nadále témûfi v˘-
luãn˘m nositelem legislativní iniciativy v EU.
Pokud v‰ak Komise pfiíslu‰n˘ návrh nepfiedlo-
Ïí, mûla by své rozhodnutí odÛvodnit, jednak
analogicky podle ustanovení t˘kajících se ob-
dobn˘ch oprávnûní Evropské parlamentu 
a Rady, jednak s ohledem na ãl. 41 Listiny zá-
kladních práv EU (právo na fiádnou správu).
Iniciativa obãanÛ EU je tak závislá na násled-
ném uváÏení Komise.

Právo obãanské iniciativy je vyhrazeno obãa-
nÛm Unie a nedisponují jím ani pfiíslu‰níci tfie-
tích státÛ usazeni na území EU. Jedná se o dal‰í
politické právo obãanÛ EU, podobnû jako napfi.
právo volit a b˘t volen do Evropského parla-
mentu, právo volit a b˘t volen v obecních vol-
bách.9 Na rozdíl od jin˘ch obãansk˘ch práv není
právo iniciativy10 obsaÏeno v Listinû základních
práv EU, aãkoli by do hlavy V. „Obãanská prá-
va“ jistû patfiilo. Za souãasného právního stavu
je v‰ak zásadní, Ïe se jedná o právo zakotvené
v primárním právu, aÈ jsou jím zakládací smlou-
vy ãi Listina základních práv EU.

Podmínkou realizace obãanské iniciativy je
úãast nejménû jednoho milionu obãanÛ Unie.11

Tento poãet pfiedstavuje asi 0,26 % oprávnûn˘ch
voliãÛ v EU, tedy pouze mal˘ zlomek obãanÛ

EU12, a mohlo by se proto na první pohled zdát,
Ïe je nepfiimûfienû nízk˘. Srovnáme-li tuto pod-
mínku napfi. s návrhem na konání místního re-
ferenda podle zákona âR ã. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o zmûnû nûkter˘ch záko-
nÛ, v platném znûní, je nezbytné, aby návrh po-
dávan˘ pfiípravn˘m v˘borem byl podpofien
alespoÀ 30% oprávnûn˘ch osob v obcích do 
3 000 obyvatel, alespoÀ 20 % oprávnûn˘ch osob
v obcích do 20 000 obyvatel, alespoÀ 10 %
oprávnûn˘ch osob v obcích do 200 000 obyvatel
a 6 % oprávnûn˘ch osob v obcích nad 200 000
obyvatel. Z uvedeného vypl˘vá v˘razná degre-
se poÏadovaného procenta oprávnûn˘ch osob
v návaznosti na zvy‰ující se poãet obyvatel
v obci.13 Z této perspektivy je tfieba nahlíÏet i na
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5 Institutu obãanské iniciativy je vûnován odstavec 4: „Nejménû
jeden milion obãanÛ Unie pocházejících z podstatného poãtu
ãlensk˘ch státÛ se mÛÏe ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby
v rámci sv˘ch pravomocí pfiedloÏila vhodn˘ návrh k otázkám,
k nimÏ je podle mínûní tûchto obãanÛ nezbytné pfiijetí právního
aktu Unie pro úãely provedení Ústavy. Postup a podmínky
poÏadované pro tuto obãanskou iniciativu, vãetnû minimálního
poãtu ãlensk˘ch státÛ, z nichÏ musí tito obãané pocházet,
stanoví evropsk˘ zákon.“ Návrh zavést lidovou iniciativu se
objevil v relativnû pozdûj‰ích fázích jednání Konventu
o budoucnosti Evropy, coÏ vedlo k ponûkud uspûchané
formulaci pfiíslu‰n˘ch ustanovení. BlíÏe viz DOUGAN, Michael.
What are we to make of the citizens’ initiative? In: Common
Market Law Review, Volume 48, Issue 6, 2011, s. 1808-1809 ãi
s. 1837

6 K tomu viz napfi. KLOKOâKA, Vladimír. Ústavní systémy
evropsk˘ch státÛ. Praha: Linde, 2006, s. 268

7 âl. 225 SFEU a ãl. 241 SFEU. K tomu srov. LECLERC,
Stéphane. L’initiative citoyenne européenne: un premier pas
vers la démocratie participative dans l’Union européenne. In:
BOUTAYEB, Chahira (dir.). Mélanges en l’honneur de Jean-
Claude Masclet: La Constitution, l’Europe et le droit. Paris:
Publications de l’Université Paris-Sorbonne, 2013, s. 677

8 Lze se v‰ak setkat s odli‰n˘mi názory na to, zda Komise má ãi
nemá povinnost pfiedloÏit pfiíslu‰n˘ návrh právního aktu. K tomu
srov. DOUGAN, Michael. What are we to make of the citizens’
initiative? In: Common Market Law Review, Volume 48, Issue 6,
2011, s. 1842 a argumentaci tam uvedenou. Opaãn˘ názor viz
Syllová, Pítrová, Paldusová a kol. Lisabonská smlouva.
Komentáfi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 71 ãi MADER,
Oliver. Bürgerinitiative, Petitionsrecht, Beschwerde zum
Bürgerbeauftragten – Unionsrechtliche Formen
direktdemokratischer Partizipation und ihre gerichtliche
Durchsetzbarkeit. In: Europarecht, Nr. 3/2013, s. 358

9 Naproti tomu napfi. petiãní právo k Evropskému parlamentu
nebo právo obracet se na evropského vefiejného ochránce práv
má nejen kaÏd˘ obãan Unie, ale i kaÏdá fyzická osoba
s bydli‰tûm nebo právnická osoba se sídlem v ãlenském státû.
Viz ãl. 43 a 44 Listiny základních práv EU (dále také „LZP“) ad.

10 Pojmy „iniciativa“, „obãanská iniciativa“ ãi „evropská obãanská
iniciativa“ jsou v tomto ãlánku pouÏívány promiscue.

11 Podle názoru J. Syllové mÛÏe sekundární pfiedpis stanovit vy‰‰í
poãet, nesmí v‰ak stanovit poãet niÏ‰í – viz Syllová, Pítrová,
Paldusová a kol. Lisabonská smlouva. Komentáfi. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 71. Nafiízení ã. 211/2011 v‰ak
stanoví podmínku alespoÀ jednoho milionu obãanÛ EU (viz níÏe).

12 Srov. MADER, Oliver. Bürgerinitiative, Petitionsrecht,
Beschwerde zum Bürgerbeauftragten – Unionsrechtliche
Formen direktdemokratischer Partizipation und ihre gerichtliche
Durchsetzbarkeit. In: Europarecht, Nr. 3/2013, s. 353. Podle
údajÛ zde uveden˘ch bylo v EU v roce 2009, kdy se konaly
poslední volby do Evropského parlamentu, pfiibliÏnû 378 milionÛ
oprávnûn˘ch voliãÛ.

13 Evropské státy stanoví rÛzné poÏadavky na poãet podpisÛ
podporujících lidovou iniciativu nebo návrh na konání referenda.
Slovenská ústava stanoví pfiísnou podmínku pro prosazení
referenda. Podle jejího ãl. 95 odst. 1 je ke konání referenda
zapotfiebí petice podpofiené 350 000 obãany SR (viz Ústava
Slovenskej republiky ã. 460/1992 Zb. dostupná na
http://www.nrsr.sk/web/Static/sk-
SK/NRSR/Doc/zd_ustava_2012.pdf). V lidnatûj‰ím ·v˘carsku
naopak staãí k návrhu zmûny ‰v˘carské ústavy lidová iniciativa
podpofiená 100 000 podpisy (viz ãl. 138 a 139
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
dostupné na http://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19995395/index. html).



poÏadavek, aby evropskou obãanskou iniciati-
vu podpofiil nejménû jeden milion obãanÛ EU.
Tento poÏadavek navíc není jedinou podmínkou
stanovenou právem EU (viz níÏe), ale je nezbyt-
né ho vnímat v kontextu ostatních podmínek.
V neposlední fiadû je v˘znamná i skuteãnost, Ïe
evropská obãanská iniciativa není skuteãnou li-
dovou iniciativou, jak bylo fieãeno, a její úãin-
nost je dále oslabena i tím, Ïe mÛÏe smûfiovat
pouze k pfiijetí sekundárního práva, nikoli ke
zmûnû zakládacích smluv.

K realizaci obãanské iniciativy totiÏ nestaãí
jen podpora jednoho milionu obãanÛ EU, ale
kumulativnû je zapotfiebí, aby obãané Unie po-
cházeli z „podstatného poãtu ãlensk˘ch stá-
tÛ“.14 Uvedená podmínka je logická, neboÈ se
jedná o „evropskou“ obãanskou iniciativu. Je
nástrojem v‰ech obãanÛ Evropské unie pochá-
zejících z 28 ãlensk˘ch státÛ. Aby mûl jejich ná-
vrh dostateãnû reprezentativní povahu a tedy
unijní rozmûr, musí tito obãané pocházet z urãi-
tého minimálního poãtu státÛ. Primární právo
ov‰em nekonkretizuje, co se rozumí „podstat-
n˘m poãtem“ ãlensk˘ch státÛ. Lze dovozovat,
Ïe postaãuje ménû neÏ polovina ãlensk˘ch státÛ
(jinak by normotvÛrce zvolil v˘raz „vût‰ina
ãlensk˘ch státÛ“ nebo jin˘ podobn˘). Vzhledem
k tomu, Ïe k pfiijetí urãit˘ch aktÛ v rámci pro-
storu svobody, bezpeãnosti a práva staãí podnût
jedné ãtvrtiny ãlensk˘ch státÛ15, je moÏné ana-
logicky dovodit, Ïe i v pfiípadû evropské obãan-
ské iniciativy lze uvaÏovat o jedné ãtvrtinû
ãlensk˘ch státÛ.16 Toto ãíslo je v‰ak tfieba pova-
Ïovat za dolní hranici.17

Evropskou obãanskou iniciativou lze vyzvat
Komisi, aby pfiedloÏila v rámci sv˘ch pravomo-
cí vhodn˘ návrh právního aktu Unie pro úãely
provedení zakládacích smluv. Toto ustanovení
obsahuje dal‰í podmínky realizace obãanské
iniciativy. V první fiadû mÛÏe Komise pfiedloÏit
pouze návrh „právního aktu“ (nafiízení, smûrni-
ce, rozhodnutí, doporuãení a stanoviska)18, ne-
boli pouze návrhy sekundárních aktÛ, které
„provádí Smlouvy“, ale nemûní je. Evropská
obãanská iniciativa tedy nemÛÏe vyz˘vat ke
zmûnû zakládacích smluv.19 K pfiedloÏení návr-
hu právního aktu musí mít dále Komise 
pfiíslu‰nou pravomoc. Evropská obãanská inici-
ativa je tak závislá na tom, zda má Komise
v konkrétním pfiípadû pravomoc pfiijmout práv-
ní akt a podléhá omezením stanoven˘m zaklá-
dacími smlouvami. Komise má relativnû malé
pravomoci pfiedkládat návrhy právních aktÛ
napfiíklad v oblasti spoleãné zahraniãní a bez-
peãnostní politiky20 nebo v podpÛrn˘ch politi-
kách,21 coÏ limituje i moÏnosti evropské
obãanské iniciativy.

Postupy a podmínky pro
realizaci obãanské iniciativy
v sekundárním právu EU

K pfiedloÏení návrhu nafiízení obsahujícího po-
drobnûj‰í právní úpravu pfiedkládání evropské
obãanské iniciativy vyzval Komisi Evropsk˘
parlament sv˘m usnesením ze dne 7. kvûtna
2009.22 Komise na v˘zvu reagovala pfiijetím Ze-
lené knihy o Evropské obãanské iniciativû,23

která se stala základem pro vypracování návrhu
nafiízení pfiedloÏeného následnû Evropskému
parlamentu a Radû ke schválení fiádn˘m legis-
lativním postupem.24 Návrh byl schválen jako
nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ã.
211/2011 ze dne 16. února 2011 o obãanské ini-
ciativû25 a aplikuje se od 1. dubna 2012.26

Nafiízení upfiesÀuje poÏadavek primárního
práva, aby obãané EU podporující obãanskou
iniciativu pocházeli „z podstatného poãtu ãlen-
sk˘ch státÛ“. Podle nafiízení se tímto poãtem ro-
zumí nejménû jedna ãtvrtina ãlensk˘ch státÛ.27

V tomto ohledu do‰lo ke zmûnû pÛvodního ná-
vrhu, kdy Evropská komise navrhovala jednu
tfietinu ãlensk˘ch státÛ.28 V˘sledné fie‰ení nao-
pak prosazoval Evropsk˘ parlament.29 Podpora
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14 Nafiízení má urãit konkrétní poãet tûchto ãlensk˘ch státÛ (ãl. 24
pododst. 1 SFEU).

15 âl. 76 písm. b) SFEU
16 Ostatnû k pfiijetí Ïádosti Evropského parlamentu, aby Komise

pfiijala vhodn˘ legislativní návrh, staãí vût‰ina hlasÛ v‰ech jeho
ãlenÛ (ãl. 225 SFEU), Rada v takovém pfiípadû rozhoduje jen
prostou vût‰inou (241 SFEU). Zakládací smlouvy tedy nekladou
zv˘‰ené poÏadavky na hlasování.

17 V Zelené knize o Evropské obãanské iniciativû se Komise
„domnívá, Ïe ãtvrtina ãlensk˘ch státÛ by byla pfiíli‰ nízkou
hranicí na to, aby zaruãila, Ïe je zájem Unie dostateãnû
zohlednûn.“ Z jejího pohledu je pfiijatelná jedna tfietina ãlensk˘ch
státÛ. Viz Zelená kniha o Evropské obãanské iniciativû z 11. 11.
2009, KOM(2009) 622 v koneãném znûní (dále také jen „Zelená
kniha“), s. 4–5. Jednu ãtvrtinu ãlensk˘ch státÛ naopak
prosazoval Evropsk˘ parlament. Srov. usnesení Evropského
parlamentu ze dne 7. kvûtna 2009 obsahující v˘zvu Komisi
k pfiedloÏení návrhu nafiízení Evropského parlamentu a Rady
o uplatÀování obãanské iniciativy, 2008/2169 (INI)

18 âl. 288 SFEU.
19 Podle nûkter˘ch názorÛ se jedná o slabinu tohoto institutu. BlíÏe

viz DEEL, Sean: The European Citizens Initiative: a tool of its
time?, dostupné na http://www.opendemocracy.net/sean-
deel/european-citizens-initiati ve-tool-of-its-time [cit. 13. 1. 2014].

20 Zde je v˘slovnû vylouãeno pfiijímání legislativních aktÛ (ãl. 24
odst. 1 SEU).

21 V nich je vylouãeno pfiijímání právnû závazn˘ch aktÛ, které
harmonizují právní pfiedpisy ãlensk˘ch státÛ (ãl. 2 odst. 5 SFEU
a ãl. 6 SFEU).

22 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. 5. 2009
obsahujícího v˘zvu Komisi k pfiedloÏení návrhu nafiízení
Evropského parlamentu a Rady o uplatÀování obãanské
iniciativy, 2008/2169 (INI), dále jen „usnesení Evropského
parlamentu“.

23 Zelená kniha o Evropské obãanské iniciativû z 11. 11. 2009,
KOM(2009) 622 v koneãném znûní.

24 Návrh nafiízení Evropského parlamentu a Rady o obãanské
iniciativû ze dne 31. 3. 2010, KOM(2010) 119 v koneãném znûní.

25 Dále jen „nafiízení“.
26 âl. 23 nafiízení.
27 âl. 7 odst. 1 nafiízení.
28 Srov. FRÖHLICH, Radek: Evropská obãanská iniciativa, In:

Sborník pfiíspûvkÛ z konference Dny práva – 2010, pofiádané
Právnickou fakultou MU, dostupné na
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html 
[cit. 30. 1. 2014].

29 Viz usnesení Evropského parlamentu.



obãanÛ jedné ãtvrtiny ãlensk˘ch státÛ v‰ak sa-
ma o sobû nestaãí, kumulativnû musí obãan-
skou iniciativu podpofiit urãit˘ minimální poãet
obãanÛ z kaÏdého státu (v âR 16 500).30 Tato
podmínka odpovídá logice vûci. Obãanská 
iniciativa musí mít dostateãnû reprezentativní
charakter, jak bylo fieãeno v˘‰e, aby byla „ev-
ropská“ (mûla unijní rozmûr). ZároveÀ v‰ak ztû-
Ïuje realizaci iniciativy.

Minimální poãty podpisÛ z jednotliv˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ odpovídají poãtu ãlenÛ Evropského
parlamentu volen˘ch v kaÏdém ãlenském státû,
vynásobenému ãíslem 750.31 Evropsk˘ parlament
jako v˘chodisko pro stanovení konkrétního poãtu
obãanÛ pro kaÏd˘ ãlensk˘ stát se na první pohled
jeví jako vhodné vzhledem k tomu, Ïe se jedná
o orgán EU pfiímo volen˘ obãany Unie. Problém
spoãívá v tom, Ïe poãet poslancÛ Evropského par-
lamentu neodpovídá stejn˘m pomûrem poãtu
obyvatelstva v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech EU.
Napfiíklad na jednoho nûmeckého poslance Ev-
ropského parlamentu pfiipadá 850 000 NûmcÛ,
zatímco na jednoho lucemburského poslance
pfiipadá jen 65 000 LucemburãanÛ.32 Z uvede-
ného vypl˘vá, Ïe v pfiípadû velk˘ch státÛ je za-
potfiebí pomûrnû ménû podpisÛ neÏ v pfiípadû
státÛ mal˘ch. Alternativním fie‰ením je stanovit
poãet obãanÛ za kaÏd˘ ãlensk˘ stát procentuál-
nû, jak podporoval Evropsk˘ parlament a pÛ-
vodnû zam˘‰lela i Komise (navrhovala stanovit
poãet obãanÛ z jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ jed-
notnû ve v˘‰i 0,2 %).33 Toto fie‰ení se ale nepro-
sadilo.

Nafiízení stanoví pro sbûr podpisÛ podporují-
cích obãanskou iniciativu lhÛtu dvanácti mûsí-
cÛ. Evropská komise poukazovala jiÏ v Zelené
knize na právní úpravy lidov˘ch iniciativ v jed-
notliv˘ch státech Evropy, které obvykle lhÛtu
ke sbûru podpisÛ stanoví. Tato lhÛta má rÛznou
délku, napfi. 30 dní v Litvû, oproti tomu 18 mû-
sícÛ ve ·v˘carsku.34 Vzhledem k tomu, Ïe pri-
mární právo Ïádnou lhÛtu nestanoví, mûla by
b˘t lhÛta stanovená sekundárním právem do-
stateãnû dlouhá k tomu, aby evropské obãanské
iniciativy mûly náleÏit˘ ãasov˘ prostor shro-
maÏìovat podpisy pro svou podporu. Z v˘‰e
uvedené komparace vypl˘vá, Ïe 12 mûsícÛ je
spí‰e del‰ím ãasov˘m úsekem. Evropská komi-
se v‰ak v Zelené knize srovnává vnitrostátní ob-
ãanské iniciativy, kdeÏto evropská obãanská
iniciativa má nadstátní charakter, kterému by
mûla odpovídat i del‰í lhÛta pro sbûr podpisÛ.
Objevují se proto názory o potfiebû prodlouÏit
lhÛtu na 18 nebo 24 mûsícÛ.35

Samotná realizace evropské obãanské iniciati-
vy prochází nûkolika fázemi: registrace u Komise,
sbûr podpisÛ, ovûfiení podpisÛ u vnitrostátních
orgánÛ a pfiedloÏení iniciativy Komisi.

Za pfiípravu obãanské iniciativy je odpovûd-
n˘ v˘bor sloÏen˘ z alespoÀ sedmi obãanÛ EU
s bydli‰tûm nejménû v sedmi rÛzn˘ch ãlensk˘ch
státech, tzv. organizátofii.36 Ustanovení tohoto
v˘boru má svÛj v˘znam mimo jiné z toho dÛ-
vodu, Ïe organizátorÛm je adresována fiada ak-
tÛ, proti nimÏ lze podávat opravné prostfiedky
(viz níÏe).

Organizátofii mají nejprve povinnost registro-
vat37 navrhovanou obãanskou iniciativu u Ko-
mise je‰tû pfied tím, Ïe zaãnou sbírat podpisy
(tzv. prohlá‰ení o podpofie navrhované obãan-
ské iniciativy od podepsan˘ch osob38). Komise
do dvou mûsícÛ pfiezkoumá navrhovanou ob-
ãanskou iniciativu a zaregistruje ji, jsou-li splnû-
ny podmínky stanovené nafiízením.39 Komise
zejména zji‰Èuje, zda navrhovaná obãanská ini-
ciativa nespadá zjevnû mimo rámec pravomocí
Komise na pfiedloÏení návrhu právního aktu
Unie pro úãely provedení zakládacích smluv,
coÏ je podmínka stanovená jiÏ primárním prá-
vem (viz v˘‰e). Nafiízení dále stanoví i dal‰í 
limity obãansk˘ch iniciativ. Navrhovaná obãan-
ská iniciativa nesmí b˘t zjevnû zneuÏívající,
bezdÛvodná nebo ‰ikanózní. Nabízí se otázka,
co se rozumí zejména v˘razem „zjevnû bezdÛ-
vodná“ iniciativa, zda se jedná o situace, kdy
evropská obãanská iniciativa navrhuje vydání
právního aktu, aãkoli jiÏ existuje platná legisla-
tiva, nebo zahrnuje i jiné pfiípady. Budoucnost
ukáÏe, jak tuto podmínku bude vykládat Komi-
se. Navrhovaná obãanská iniciativa dále nesmí
b˘t zjevnû v rozporu s hodnotami Unie uvede-
n˘mi v ãl. 2 SEU, tj. úcta k lidské dÛstojnosti,
svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a do-
drÏování lidsk˘ch práv. Uvedená podmínka
mÛÏe eliminovat napfi. iniciativy smûfiující
k diskriminaci osob. Komise tak získává po-
mûrnû ‰irok˘ prostor pro uváÏení a moÏnost od-
mítnout registraci. Pfiesto podle dosavadní
praxe Komise jako hlavní dÛvod odmítnutí re-
gistrace uvádí, Ïe navrhovaná obãanská iniciati-
vy spadá zjevnû mimo rámec pravomoci Komise
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30 Pfiíloha I nafiízení.
31 âl. 7 odst. 2 nafiízení.
32 Tento problém b˘vá také oznaãován jako tzv. vnitfiní

demokratick˘ deficit Evropského parlamentu. BlíÏe viz TICH ,̄
L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSK ,̄ T.
Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 160.

33 Viz usnesení Evropského parlamentu a Zelená kniha, s. 5. BlíÏe
viz také FRÖHLICH, Radek: Evropská obãanská iniciativa, In:
Sborník pfiíspûvkÛ z konference Dny práva – 2010, pofiádané
Právnickou fakultou MU, dostupné na
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html [cit.
30. 1. 2014].

34 Viz Zelená kniha, s. 9.
35 Viz DEEL, Sean: The European Citizens Initiative: a tool of its

time?, dostupné na http://www.opendemocracy.net/sean-
deel/european-citizens-initiati ve-tool-of-its-time [cit. 13. 1. 2014].

36 âl. 3 nafiízení.
37 âl. 4 nafiízení.
38 Dále také „prohlá‰ení o podpofie“.
39 âl. 4 odst. 2 nafiízení.



pfiedloÏit návrh právního aktu Unie k provede-
ní zakládacích smluv (podrobnûji viz níÏe).

Komise odmítne registraci, pokud nejsou spl-
nûny v˘‰e uvedené podmínky.40 V tomto roz-
hodnutí má Komise povinnost odÛvodnit
odmítnutí a sdûlit organizátorÛm, jaké opravné
prostfiedky (soudní i mimosoudní) mají k dis-
pozici. Proti rozhodnutí Komise lze podat Ïalo-
bu na neplatnost aktu podle ãl. 263 SFEU do
dvou mûsícÛ od dne jeho oznámení organizáto-
rÛm. V pfiípadû, Ïe by Komise Ïádné rozhodnu-
tí ve stanovené lhÛtû nepfiijala, tj. navrhovanou
obãanskou iniciativu by neregistrovala ani ne-
vydala rozhodnutí o odmítnutí registrace, mo-
hou organizátofii podat Ïalobu na neãinnost
Komise podle ãl. 265 SFEU. Komise má totiÏ
v uvedeném pfiípadû zjevnû povinnost konat
(registraci provést, nebo ji odmítnout) a má k to-
mu stanovenou lhÛtu. Îaloba je ov‰em pfiípust-
ná pouze tehdy, pokud organizátofii pfiedem
vyzvou Komisi, aby jednala. JestliÏe Komise ve
lhÛtû dvou mûsícÛ od této v˘zvy nevydá roz-
hodnutí, mohou organizátofii v dal‰í lhÛtû dvou
mûsícÛ podat Ïalobu. Aktivnû legitimovan˘mi
jsou v obou pfiípadech organizátofii. Z mimo-
soudních opravn˘ch prostfiedkÛ se jako doplÀ-
kov˘ postup nabízí moÏnost obrátit se na
evropského vefiejného ochránce práv pro ne-
správn˘ úfiední postup Komise.41 Je v‰ak tfieba
brát v potaz, Ïe evropsk˘ vefiejn˘ ochránce práv
má omezené pravomoci a nemÛÏe vydat roz-
hodnutí závazné pro Komisi. KaÏdoroãnû
ov‰em podává zprávu o v˘sledku sv˘ch ‰etfiení
Evropskému parlamentu, kter˘ z nich pfiípadnû
mÛÏe vyvozovat dÛsledky vypl˘vající z politic-
ké odpovûdnosti Komise Evropskému parla-
mentu (mÛÏe napfiíklad Komisi interpelovat42

a vyvíjet na ni politick˘ nátlak).
Po úspû‰né registraci navrhované obãanské

iniciativy mohou organizátofii pfiistoupit ke
„sbûru prohlá‰ení o podpofie“, tedy zaãnou
shromaÏìovat podpisy obãanÛ EU podporují-
cích navrhovanou obãanskou iniciativu. Prohlá-
‰ení o podpofie lze sbírat v listinné nebo
v elektronické podobû. Právû díky moÏnosti on-
line sbûru se splnûní podmínek pro realizaci ev-
ropské obãanské iniciativy stává reáln˘m. AÏ
do pfiedloÏení prohlá‰ení o podpofie k ovûfiení
vnitrostátním orgánem (viz níÏe) mohou orga-
nizátofii navrhovanou obãanskou iniciativu
stáhnout.43

Podafií-li se organizátorÛm získat potfiebn˘
poãet prohlá‰ení o podpofie ve lhÛtû 12 mûsícÛ
od registrace iniciativy, je dal‰ím krokem jejich
pfiedloÏení pfiíslu‰n˘m orgánÛm ãlensk˘ch stá-
tÛ k ovûfiení a potvrzení.44 Z tohoto dÛvodu bylo
tfieba provést nafiízení vnitrostátními právními
pfiedpisy, v âeské republice se jedná o zákon 

ã. 191/2012 Sb., o evropské obãanské iniciati-
vû.45 V souladu s § 6 citovaného zákona prová-
dí ovûfiení a potvrzení prohlá‰ení o podpofie
Ministerstvo vnitra âR. Podle nafiízení ovûfií
vnitrostátní orgány pfiedloÏení prohlá‰ení
o podpofie pomocí vhodn˘ch kontrol v souladu
s vnitrostátním právem a pfiípadnû zvyklostmi.
Kontrola by mûla zejména spoãívat v tom, zda
obãanskou iniciativu podporují skuteãné osoby,
pfiípadnû zda od jedné osoby nepochází více
prohlá‰ení o podpofie. Jedná se o proces obdob-
n˘ kontrole podpisÛ na petici podepsané ales-
poÀ 50 000 obãany âR na podporu kandidátní
listiny kandidáta na prezidenta âR. Podrobnos-
ti v tomto pfiípadû stanoví zákon ã. 275/2012 Sb.,
o volbû prezidenta republiky a o zmûnû nûkte-
r˘ch zákonÛ46 (zejména § 25 tohoto zákona),
podle nûjÏ Ministerstvo vnitra ovûfií správnost
údajÛ na peticích namátkovû na náhodnû vy-
braném vzorku údajÛ. Zákon o evropské ob-
ãanské iniciativû v‰ak Ïádné podrobnosti
ohlednû kontrol nestanoví. V § 8 pouze uvádí,
Ïe Ministerstvo vnitra za úãelem ovûfiení pro-
hlá‰ení o podpofie vyuÏívá údaje z registru oby-
vatel, ze systému evidence obãansk˘ch prÛkazÛ
a cestovních dokladÛ. Jin˘mi slovy z právních
pfiedpisÛ âR tak v˘slovnû nevypl˘vá, jak˘m
zpÛsobem bude Ministerstvo vnitra postupovat
ve vûci kontroly podpisÛ na podporu navrho-
vané obãanské iniciativy. âeská právní úprava
je v tomto ohledu nedostateãná a bylo by vhod-
né ji doplnit obdobn˘m zpÛsobem, jako stanoví
§ 25 zákona o volbû prezidenta republiky.

Pfiíslu‰n˘ vnitrostátní orgán má povinnost
ovûfiit prohlá‰ení o podpofie ve lhÛtû tfií mûsícÛ
a zdarma vystavit organizátorÛm potvrzení
o poãtu platn˘ch prohlá‰ení o podpofie.47 Zákon
o evropské obãanské iniciativû nefie‰í nijak moÏ-
nosti opravn˘ch prostfiedkÛ proti potvrzení vy-
danému Ministerstvem vnitra. Lze proto
uvaÏovat jen v obecné rovinû o nástrojích správ-
ního soudnictví podle zákona 150/2002 Sb.,
soudní fiád správní, v platném znûní.48 Soudní
fiád správní pfiitom obsahuje zvlá‰tní díl, 4. vû-
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40 âl. 4 odst. 3 nafiízení.
41 âl. 228 SFEU.
42 âl. 230 pododst. 2 SFEU.
43 âl. 4 odst. 5 nafiízení.
44 âl. 8 nafiízení. K problémÛm, které s sebou pfiiná‰ejí pravidla

o pfiedkládání prohlá‰ení o podpofie pfiíslu‰nému ãlenskému
sátu, srov. DOUGAN, Michael. What are we to make of the
citizens’ initiative? In: Common Market Law Review, Volume 48,
Issue 6, 2011, s. 1825 a násl.

45 Dále jen „zákon o evropské obãanské iniciativû“.
46 Dále jen „zákon o volbû prezidenta republiky“.
47 Podle pfiílohy VI nafiízení má potvrzení tuto podobu: „Po

provedení nezbytn˘ch ovûfiení poÏadovan˘ch podle ãlánku 8
nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ã. 211/2011 ze
dne 16. února 2011 o obãanské iniciativû ... (název pfiíslu‰ného
orgánu) ... (název ãlenského státu) tímto potvrzuje, Ïe v souladu
s uveden˘m nafiízením je platn˘ch ... prohlá‰ení o podpofie pro
navrhovanou obãanskou iniciativu s registraãním ãíslem ...“.

48 Dále jen „soudní fiád správní“.



novan˘ soudnictví ve vûcech volebních a ve vû-
cech místního a krajského referenda. Podle tûch-
to ustanovení je napfiíklad moÏné domáhat se
návrhem u soudu urãení, Ïe návrh na konání
místního referenda nemá nedostatky.49 Obdob-
ná speciální úprava t˘kající se evropské obãan-
ské iniciativy ov‰em chybí.50

Po obdrÏení potvrzení od v‰ech vnitrostát-
ních orgánÛ mohou organizátofii pfiedloÏit ob-
ãanskou iniciativu Komisi s informacemi
o ve‰keré podpofie a finanãních prostfiedcích,
které ve prospûch iniciativy obdrÏeli.51 Povin-
nost uvádût informace o finanãní podpofie má
pfiispívat k transparentnosti evropské obãanské
iniciativy, jedná se o povinnost obdobnou po-
vinnosti lobbistÛ registrovan˘ch v rejstfiíku trans-
parentnosti EU uvádût údaje tohoto druhu.52

Komise má povinnost organizátory pfiijmout
„na patfiiãné úrovni“53 a dát jim pfiíleÏitost, aby
problematiku obãanské iniciativy podrobnû vy-
svûtlili. Následnû mají mít organizátofii ve lhÛtû
tfií mûsícÛ moÏnost pfiedstavit obãanskou inici-
ativu na vefiejném sly‰ení konaném v Evrop-
ském parlamentu.54 Obãanské iniciativy mohou
b˘t jen struãnû formulovány a mÛÏe se zdát
praktické, Ïe jejich smysl a cíle budou organizá-
tofii podrobnû vysvûtlovat, respektive pfiedsta-
vovat na vefiejném sly‰ení, protoÏe právo EU
nepfiedpokládá, Ïe obãanská iniciativa bude mít
podobu konkrétního návrhu právního aktu
(i kdyÏ zároveÀ tuto moÏnost nezakazuje). Toto
zvlá‰tní oprávnûní organizátorÛ je v‰ak proble-
matické v tom, Ïe obãané, ktefií podpofiili inicia-
tivu sv˘m podpisem, nemají vliv na to, jak˘m
zpÛsobem ji budou organizátofii prezentovat.
Do urãité míry hrozí, Ïe prezentace organizáto-
rÛ bude pfiesahovat rámec navrhované obãan-
ské iniciativy podpofiené obãany Unie.

Do tfií mûsícÛ od obdrÏení obãanské iniciativy
vydá Komise „sdûlení“ obsahující její právní
a politické závûry ohlednû této iniciativy, pfií-
padná opatfiení, která zam˘‰lí uãinit, a odÛvod-
nûní, proã tato opatfiení hodlá ãi nehodlá
uãinit.55 Uvedené ustanovení je klíãové. ZáleÏí
na uváÏení Komise, zda pfiedloÏí pfiíslu‰n˘ ná-
vrh právního aktu ke schválení orgánÛm EU ãi
nikoli. MÛÏe se také stát, Ïe pfies ve‰keré úsilí
organizátorÛ a vloÏené finanãní prostfiedky Ko-
mise rozhodne, Ïe návrh právního aktu nepodá.
Opût se nabízí otázka, zda lze takové sdûlení
Komise napadnout opravn˘m prostfiedkem.
Zatímco v pfiípadû odmítnutí registrace má
podle nafiízení Komise povinnost vyrozumût
organizátory o dÛvodech odmítnutí a o oprav-
n˘ch prostfiedcích,56 v pfiípadû sdûlení Komise
ohlednû pfiedloÏení návrhu právního aktu nafií-
zení o opravn˘ch prostfiedcích mlãí. Ostatnû sa-
motná povaha sdûlení Komise je nejasná a jejím

obsahem bude zãásti i politické rozhodnutí,
zda, pfiíp. jaké návrhy hodlá Komise pfiedloÏit.
V pfiípadû nevydání tohoto sdûlení Komise v‰ak
i pfiesto pfiichází v úvahu podání Ïaloby na ne-
ãinnost Komise podle ãl. 265 SFEU. Zásadní je
ale otázka, zda mÛÏou organizátofii podat Ïalo-
bu na neplatnost aktu podle ãl. 263 SFEU. KaÏ-
dá fyzická nebo právnická osoba mÛÏe podat
Ïalobu proti aktÛm Komise, které jsou jí urãeny
(pododstavec 4). DÛvodem je nedostatek pfií-
slu‰nosti, poru‰ení podstatn˘ch formálních ná-
leÏitostí, poru‰ení zakládacích smluv nebo
jakéhokoli právního pfiedpisu t˘kajícího se je-
jich provádûní anebo zneuÏití pravomoci. Nafií-
zení poskytuje Komisi velmi ‰irokou moÏnost
uváÏení ohlednû toho, jak bude na pfiedloÏenou
obãanskou iniciativu reagovat, coÏ znaãnû ome-
zuje moÏnosti organizátorÛ. Lze si pfiedstavit
úspûch této Ïaloby v pfiípadû, kdy Komise vydá
sdûlení, které nebude odÛvodnûné, bude tedy
v rozporu s ãl. 10 odst. 1 písm. c) nafiízení. âas-
tûj‰í v‰ak bude spí‰e situace, kdy organizátofii
nebudou spokojeni s obsahem sdûlení Komise,
tj. s opatfieními, která Komise hodlá ãi nehodlá
uãinit. V takovém pfiípadû jsou vzhledem k v˘-
‰e uvedenému jen malé vyhlídky na úspûch Ïa-
loby na neplatnost aktu.57

Kladn˘ postoj Komise a pfiedloÏení pfiíslu‰né-
ho návrhu právního aktu v‰ak stále je‰tû ne-
pfiedstavuje pln˘ úspûch obãanské iniciativy.
Komise je pouze nositelem legislativní iniciati-
vy a bude dále záleÏet zejména na politické vÛ-
li Evropského parlamentu a Rady, zda (resp.
v jaké podobû) pfiíslu‰n˘ návrh schválí.58
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49 § 91 odst. 1 písm. a) soudního fiádu správního. Podobnû je tomu
i u návrhu na konání krajského referenda – viz § 91b odst. 1
písm. a).

50 DÛvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o evropské
obãanské iniciativû (snûmovní tisk 579/0, VI. volební období
Poslanecké snûmovny) se tûmito otázkami nezab˘vá.

51 âl. 9 nafiízení.
52 V pfiípadû lobbingu se v‰ak nejedná o povinnost stanovenou

závazn˘m právním pfiedpisem, ale interinstitucionální dohodou.
BlíÏe viz SVOBODOVÁ, Magdaléna. Regulace lobbingu
v Evropské unii. In: Právní rozhledy ã. 23-24/2013, s. 819-825.

53 âl. 10 odst. 1 písm. b) nafiízení.
54 Ustanovení o pfiijetí organizátorÛ Komisí a vefiejném sly‰ení byla

doplnûna aÏ v prÛbûhu legislativního procesu.
55 âl. 10 odst. 1 písm. c) nafiízení. Toto sdûlení se oznamuje

organizátorÛm, Evropskému parlamentu a Radû a zvefiejní se.
56 âl. 4 odst. 3 nafiízení.
57 K tomu srov. DOUGAN, Michael. What are we to make of the

citizens’ initiative? In: Common Market Law Review, Volume 48,
Issue 6, 2011, s. 1843 ãi LECLERC, Stéphane. L’initiative
citoyenne européenne: un premier pas vers la démocratie
participative dans l’Union européenne. In: BOUTAYEB, Chahira
(dir.). Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet: La
Constitution, l’Europe et le droit. Paris: Publications de
l’Université Paris-Sorbonne, 2013, s. 689 a násl.

58 V pfiípadû schvalování aktÛ fiádn˘m ãi zvlá‰tním legislativním
postupem.



Pfiehled dosavadních
evropsk˘ch obãansk˘ch
iniciativ

Nafiízení ukládá Komisi zfiídit online registr,59

v nûmÏ organizátofii registrují iniciativu. Do re-
gistru se zapisují i dal‰í údaje, napfi. o staÏení
iniciativy, o finanãních prostfiedcích, které orga-
nizátofii obdrÏeli, o pfiedloÏení iniciativy, která
získala dostateãn˘ poãet prohlá‰ení o podpofie,
ãímÏ registr pfiispívá k transparentnosti procesu
realizace evropsk˘ch obãansk˘ch iniciativ. Onli-
ne registr je pfiístupn˘ na webov˘ch stránkách
Komise,60 pfiiãemÏ obãanské iniciativy jsou zde
rozdûleny do ãtyfi kategorií: 1) iniciativy regist-
rované u Komise, u nichÏ bûÏí lhÛta ke sbûru
prohlá‰ení o podpofie (tzv. neuzavfiené iniciati-
vy), 2) iniciativy, jejichÏ registrace byla odmít-
nuta, 3) iniciativy, které byly organizátory
staÏeny, a iniciativy, u nichÏ se nepodafiilo ve
lhÛtû 12 mûsícÛ získat dostateãn˘ poãet prohlá-
‰ení o podpofie (tzv. zru‰ené iniciativy) a 4) ini-
ciativy, u nichÏ ubûhla lhÛta ke sbûru prohlá‰ení
o podpofie (tzv. uzavfiené iniciativy). Ponûkud
nelogicky jsou iniciativy, jejichÏ organizátorÛm
se nepodafiilo ve lhÛtû shromáÏdit dostateãné
mnoÏství podpisÛ, dostupné v kategorii tzv.
zru‰en˘ch iniciativ, nikoli v kategorii tzv. uza-
vfien˘ch iniciativ, coÏ je pfii nahlíÏení do regist-
ru matoucí.

LhÛta pro sbûr prohlá‰ení o podpofie nûkte-
r˘ch navrhovan˘ch obãansk˘ch iniciativ jiÏ
skonãila.61 Ke dni 17. bfiezna 2014 bylo v regist-
ru evidováno 13 takov˘ch iniciativ. U pûti z nich
je jiÏ jisté, Ïe se nepodafiilo shromáÏdit dosta-
teãn˘ poãet prohlá‰ení o podpofie. Jedná se
o iniciativy za podporu tzv. bezpodmíneãného
základního pfiíjmu, za zru‰ení roamingov˘ch
poplatkÛ na území EU, iniciativa t˘kající se na-
kládání s odpady, za kvalitní evropské vzdûlání
pro v‰echny, za zv˘‰ení mobility v rámci v˘-
mûnn˘ch programÛ EU (napfi. Erasmus).

U ‰esti iniciativ se uvádí, Ïe Komise zatím ne-
má informace o tom, zda se organizátorÛm po-
dafiilo získat pfiíslu‰n˘ poãet podpisÛ. Jedná se
o iniciativy za zavedení práva obãana EU volit
ve v‰ech volbách ve státû EU, v nûmÏ je usazen,
iniciativa za zákaz po‰kozování ekosystémÛ, za
zavedení nejvy‰‰í povolené rychlosti v obcích
30 km/h, za posílení evropské obãanské inicia-
tivy, za zastavení balíãku klimaticko-energetic-
k˘ch opatfiení EU z roku 2009, za postupné
ukonãení pokusÛ na zvífiatech.

V registru jsou evidovány dvû iniciativy, kte-
ré splnily podmínky a byly pfiedloÏeny Komisi,
a to iniciativa za zavedení lidského práva na vo-
du a hygienu a iniciativa za ochranu lidsk˘ch
embryí „Jeden z nás“ (viz níÏe).

U osmi iniciativ probíhá sbûr prohlá‰ení
o podpofie (tzv. neuzavfiené iniciativy). Jedná se
o iniciativu za zákaz svícení v prázdn˘ch obcho-
dech a kanceláfiích, za svobodn˘ vaping (uÏívání
elektronick˘ch cigaret), za legalizaci konopí, za
ochranu pluralismu sdûlovacích prostfiedkÛ, za
podporu podnikání Ïen, dvû iniciativy se t˘kají
vzdûlávání v EU a iniciativa prosazující plán pro
udrÏiteln˘ rozvoj a zamûstnanost.

K 17. bfieznu 2014 Komise odmítla 17 obãan-
sk˘ch iniciativ. Jedná se napfi. o iniciativu za
zru‰ení Evropského parlamentu, za zavedení
referenda na úrovni EU, za legalizaci prostituce,
za zavedení tzv. bezpodmíneãného základního
pfiíjmu, za zpívání hymny EU v esperantu, za
zru‰ení jadern˘ch elektráren ad. V odÛvodnûní
odmítnutí uveden˘ch iniciativ Komise vÏdy
uvádí, Ïe navrhovaná obãanská iniciativa spadá
zjevnû mimo rámec pravomoci Komise pfiedlo-
Ïit návrh právního aktu Unie k provedení za-
kládacích smluv. Hlavním dÛvodem je obvykle
skuteãnost, Ïe k pfiijetí pfiíslu‰ného právního ak-
tu chybí právní základ v zakládacích smlou-
vách, resp. by k realizaci obãanské iniciativy
bylo zapotfiebí zmûnit zakládací smlouvy (inici-
ativa za zru‰ení Evropského parlamentu, zave-
dení referenda na úrovni EU) ãi zmûnit
Smlouvu o zaloÏení Evropského spoleãenství
pro atomovou energii (iniciativa za zru‰ení ja-
dern˘ch elektráren).62 V nûkter˘ch pfiípadech
pfiitom Komise mohla argumentovat také roz-
porem s hodnotami Unie uveden˘mi v ãl. 2 SEU
(iniciativa za zru‰ení Evropského parlamentu
v rozporu s hodnotou demokracie, legalizace
prostituce v rozporu s hodnotou úcty k lidské
dÛstojnosti). Naopak nûkteré iniciativy Komise
registrovala navzdory skuteãnosti, Ïe k podání
pfiíslu‰ného návrhu právního aktu zjevnû také
nemá pravomoc. Napfiíklad k zavedení práva
obãanÛ EU volit i v jin˘ch volbách neÏ ve vol-
bách do Evropského parlamentu ãi komunál-
ních volbách by musely b˘t zmûnûny zakládací
smlouvy. Také jsou na místû pochybnosti, zda
má Komise pravomoc pfiedloÏit právní akt lega-
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59 âl. 4 odst. 1 nafiízení.
60 Viz http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=cs.
61 LhÛta pro sbûr prohlá‰ení o podpofie prvních navrhovan˘ch

obãansk˘ch iniciativ skonãila dne 1. listopadu 2013. Komise
nûkter˘m obãansk˘m iniciativám prodlouÏila lhÛtu 12 mûsícÛ
s ohledem na obtíÏe organizátorÛ pfii online sbûru prohlá‰ení
o podpofie. Podrobnosti jsou dostupné na
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/sefcovic/headlines/press -
releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm [cit. 11. 2. 2014].

62 Organizátofii obãanské iniciativy nazvané Milion podpisÛ pro
solidární Evropu podali Ïalobu na neplatnost rozhodnutí Komise
o odmítnutí této iniciativy, ale Tribunál zatím ve vûci nerozhodl.
Viz T-450/12 Anagnostakis v. Komise. Vzhledem k tomu, Ïe
rozhodnutí Komise je v fieãtinû a autorka tohoto ãlánku neovládá
fieck˘ jazyk, nemÛÏe analyzovat argumentaci Komise
a dÛvodnost Ïaloby.



lizující v˘robu a uÏívání konopí.63 Rozhodova-
cí ãinnost Komise je v tomto smûru ponûkud
nekonzistentní.

Podle údajÛ v registru zatím dvû evropské
obãanské iniciativy s jistotou získaly dostateã-
nou podporu. Jedná se o jiÏ zmiÀovanou v˘zvu
Komisi podat návrh zavádûjící lidské právo na
vodu a hygienu,64 finanãnû podpofienou ãást-
kou 140 000 eur. Tato iniciativa získala podporu
1 659 543 podpisÛ. Nejvíce podpisÛ bylo shro-
máÏdûno v Nûmecku (1 236 455). Podle poãtu
prohlá‰ení o podpofie uveden˘ch v registru Ko-
mise získala tato iniciativa podporu celkem ve
13 státech (v rozsahu poÏadovaném nafiíze-
ním),65 s velkou rezervou tedy splnila podmín-
ku jedné ãtvrtiny ãlensk˘ch státÛ EU. Iniciativa
byla pfiedloÏena Komisi 20. prosince 2013, pfii-
ãemÏ Komise mûla tfiímûsíãní lhÛtu k tomu, aby
vydala k iniciativû své sdûlení. Iniciativa získa-
la podporu témûfi poloviny ãlensk˘ch státÛ EU,
takÏe se dalo oãekávat, Ïe i z politick˘ch dÛvo-
dÛ Komise pfiijme urãitá „opatfiení“ k realizaci
této iniciativy. Otázkou zÛstávalo, jaká. Právo
na vodu a hygienu jako lidské právo Komise ne-
mÛÏe navrhnout vãlenit do Listiny základních
práv Evropské unie, neboÈ by se jednalo o zmû-
nu primárního práva (ostatnû celá problematika
je z koncepãního hlediska vhodnûj‰í pro fie‰ení
na svûtové úrovni v rámci OSN). Nûkterá dÛle-
Ïitá opatfiení jiÏ byla v této oblasti pfiijata, ze-
jména smûrnice 98/83/ES o jakosti vody urãené
k lidské spotfiebû. Jedním z cílÛ iniciativy je
v‰ak zabránit liberalizaci poskytování vodohos-
podáfisk˘ch sluÏeb a vynûtí vody z pravidel
vnitfiního trhu, coÏ mÛÏe b˘t hlavní cíl této ini-
ciativy. Komise zvefiejnila v registru své sdûlení
krátce pfied uplynutím tfiímûsíãní lhÛty.66 V zá-
vûru tohoto sdûlení uvádí „konkrétní kroky“,
které bude realizovat v reakci na obãanskou ini-
ciativu, a to napfi. posilovat implementaci unijní
legislativy na ochranu vody, zahájí rozsáhlé
konzultace t˘kající se jiÏ zmínûné smûrnice
98/83/ES, bude iniciovat strukturovanûj‰í dia-
log mezi zainteresovan˘mi subjekty t˘kající se
transparentnosti ve vodohospodáfiství ad.67

Uvedená opatfiení jsou jen obecnû formulovaná
a teprve ãas ukáÏe, zda, pfiípadnû jak˘m kon-
krétním zpÛsobem budou realizována.

Druhou iniciativou, která splnila podmínky
stanovené právem EU, je obãanská iniciativa Je-
den z nás,68 jejímÏ cílem je ochrana lidského em-
brya cestou zákazu financování takov˘ch
ãinností ze strany EU, pfii nichÏ dochází k niãe-
ní lidsk˘ch embryí (v oblasti v˘zkumu apod.).
Byla podpofiena ãástkou 159 219 eur. Uvedená
iniciativa na rozdíl od ostatních pfiedkládá kon-
krétní návrhy na zmûny stávajících právních ak-
tÛ EU. Podafiilo se jí shromáÏdit 1 721 626 podpisÛ

s tím, Ïe ve 20 ãlensk˘ch státech EU byl získán
dostateãn˘ poãet podpisÛ poÏadovan˘ nafiíze-
ním.69 Vzhledem k v˘razné podpofie této iniciati-
vy – dvou tfietin ãlensk˘ch státÛ EU – lze i v tomto
pfiípadû oãekávat kladn˘ postoj Komise.

Iniciativû Stop vivisection, jejímÏ cílem je
ukonãit pokusy na zvífiatech zru‰ením stávající
smûrnice 2010/63/EU o ochranû zvífiat pouÏí-
van˘ch pro vûdecké úãely a pfiijetím nové úpra-
vy, se podle vlastních údajÛ také podafiilo získat
více neÏ milion podpisÛ, konkrétnû 1 326 807.70

Obãanská iniciativa byla podpofiena ãástkou 
14 501 eur. Ve 12 státech byl získán poãet pro-
hlá‰ení o podpofie stanoven˘ nafiízením.71 I tato
obãanská iniciativa bude tedy pravdûpodobnû
pfiedloÏena Komisi.

Z celkového poãtu v‰ech navrhovan˘ch inici-
ativ (úspû‰n˘ch ãi neúspû‰n˘ch) je zfiejmé, Ïe
obãané EU mají o nov˘ institut zájem a neodra-
zuje je nároãnost procesu realizace evropské ob-
ãanské iniciativy, o které bylo pojednáno v˘‰e,
ãi slabá úãinnost tohoto institutu. Také se uka-
zuje, Ïe právo EU sice stanoví fiadu podmínek,
které v‰ak nejsou nesplnitelné. Lze usuzovat, Ïe
finanãní podpora napomáhá úspû‰né realizaci
evropské obãanské iniciativy (v‰echny úspû‰né
iniciativy byly finanãnû podpofieny). Spoleãná
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63 Organizátofii odkazují na ãl. 67 SFEU (obecná ustanovení
prostoru svobody, bezpeãnosti a práva), ãl. 168 SFEU (ochrana
vefiejného zdraví!) a ãl. 169 SFEU (ochrana spotfiebitele). Snad
si lze je‰tû pfiedstavit legalizaci v˘roby a uÏívání konopí pro
léãebné úãely, nicménû organizátofii této iniciativy zjevnû
prosazují legalizaci v˘roby a uÏívání konopí v ‰ir‰ím smyslu.

64 Iniciativa konkrétnû poÏaduje následující: „Legislativa EU by
mûla po vládách poÏadovat zaji‰tûní a poskytování dostatku
ãisté pitné vody a hygieny v‰em obãanÛm. PoÏadujeme, aby: 
1. mûly instituce a ãlenské státy EU povinnost zajistit v‰em
obyvatelÛm právo na vodu a hygienu. 2. zásobování vodou
a správa vodních zdrojÛ nespadaly do “pravidel vnitfiního trhu„
a aby bylo vodohospodáfiství osvobozeno od liberalizace. 3. EU
zvy‰ovala své snahy o zaji‰tûní univerzálního pfiístupu k vodû
a hygienû.“ Iniciativa má své webové stránky
http://www.right2water.eu.

65 Belgie, Finsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Maìarsko, Nûmecko,
Nizozemí, Rakousko, ¤ecko, Slovensko, Slovinsko, ·panûlsko.
V âeské republice bylo shromáÏdûno 7 575 podpisÛ, nebyla
tedy splnûna podmínka 16 500 podpisÛ poÏadovaná nafiízením.

66 Communication from the Commission on the European Citizens’
Initiative „Water and sanitation are a human right! Water is
a public good, not a commodity!“, 19. 3. 2014, COM (2014) 177
final.

67 Ke vztahu vodohospodáfisk˘ch sluÏeb a pravidlÛm vnitfiního trhu
Komise mj. uvádí, Ïe poskytování vodohospodáfisk˘ch sluÏeb je
v rukou ãlensk˘ch státÛ, pfiiãemÏ unijní právo (legislativa,...)
zohledÀuje specifick˘ charakter tûchto sluÏeb, které jsou napfi.
vyÀaty z reÏimu obecné smûrnice 2006/123/ES o sluÏbách na
vnitfiním trhu.

68 Srov. http://www.oneofus.eu/ [cit. 12. 2. 2014].
69 Nejv˘raznûj‰í podporu získala tato iniciativa v Itálii a Polsku.

Iniciativa reaguje na rozsudek Soudního dvora EU ve vûci 
C-34/10 Oliver Brüstle v. Greenpeace eV., v nûmÏ Soudní dvÛr
vyloÏil pojem „lidské embryo“ a konstatoval, Ïe „[v]ylouãení
patentovatelnosti t˘kající se pouÏití lidsk˘ch embryí pro
prÛmyslové nebo obchodní úãely, uvedené v ãl. 6 odst. 2
písm. c) smûrnice 98/44, se vztahuje i na pouÏití pro úãely
vûdeckého v˘zkumu, pfiiãemÏ patentovat lze pouze pouÏití
k terapeutickému ãi diagnostickému úãelu, k nûmuÏ dochází na
lidském embryu a je pro nû prospû‰né.“ Viz druh˘ v˘rok
rozsudku, kter˘ je dostupn˘ na http://curia.europa.eu 
[cit. 13. 2. 2014].

70 Srov. http://www.stopvivisection.eu/ [cit. 12. 2. 2014].
71 Nejv˘raznûj‰í podporu mûla iniciativa v Itálii. V âeské republice

nebyl získán dostateãn˘ poãet prohlá‰ení o podpofie
poÏadovan˘ nafiízením ani u jedné z uveden˘ch tfií úspû‰n˘ch
iniciativ.



pro úspû‰né iniciativy je i skuteãnost, Ïe se za-
mûfiují na dílãí problémy srozumitelné pro ob-
ãany. Tyto iniciativy jsou ov‰em úspû‰né v tom
smyslu, Ïe se jim podafiilo splnit podmínky
unijního práva pro realizaci evropsk˘ch obãan-
sk˘ch iniciativ. Zda budou úspû‰né také z hle-
diska dosaÏení svého cíle, se teprve ukáÏe.
Míãek je v tuto chvíli na stranû hfii‰tû Komise,
která se bude k iniciativám vyjadfiovat. I v pfií-
padû kladného postoje bude záleÏet také na po-
stoji dal‰ích orgánÛ EU, které budou návrhy
Komise schvalovat (zejména Rada a Evropsk˘
parlament).

Závûr

Je ponûkud paradoxní, Ïe evropskou obãanskou
iniciativu jako prvek pfiímé demokracie zaved-
la Lisabonská smlouva, která byla v ratifikaã-
ních procesech na úrovni ãlensk˘ch státÛ EU
schvalována jedin˘m referendem (v Irsku).
V ratifikaãních procesech zmûn zakládacích
smluv v ãlensk˘ch státech se referenda coby
forma pfiímé demokracie jeví jako postup „kom-
plikující“ schvalování tûchto zmûn a ãlenské
státy od jejich aplikace ustupují.72 Zakládací
smlouvy, respektive jejich zmûny jsou pfiitom
klíãové pro pravomoci a fungování Evropské
unie. Jin˘mi slovy, politické reprezentace na
jedné stranû ustupují od pfiímé demokracie tam,
kde jde o zásadní otázky utváfiení evropské in-
tegrace, na druhé stranû zavádûjí evropskou ob-
ãanskou iniciativu jako jin˘ nástroj, protoÏe
zájem voliãÛ o pfiímou demokracii je v Evropû
patrn˘ (viz napfi. ãinnost nûmecké nevládní or-
ganizace Mehr Demokratie e. V.73 nebo úspûch
politického hnutí Úsvit pfiímé demokracie To-
mia Okamury ve volbách do Poslanecké snû-
movny Parlamentu âR v roce 201374).

Institut evropské obãanské iniciativy, zavede-
n˘ Lisabonskou smlouvou, vychází tomuto zá-
jmu vstfiíc. Má pfiedstavovat nástroj posílení
participace obãanÛ EU na vûcech vefiejn˘ch na
evropské úrovni. Za souãasného právního stavu
v‰ak nemá plnou úãinnost, neboÈ obãanÛm EU
nesvûfiuje právo legislativní iniciativy, pouze
právo vyzvat Komisi, aby se této iniciativy uja-
la. V tuto chvíli tak evropská obãanská iniciati-
va v zásadû „nenaru‰uje“ fungování Unie na
principu zastupitelské demokracie75. V˘sledn˘
úspûch evropské obãanské iniciativy je tedy zá-
visl˘ na dal‰ím postupu Komise. Navíc pro-
stfiednictvím tohoto institutu nelze navrhnout
zmûnu zakládacích smluv a ovlivÀovat tak pod-
statu smûfiování evropské integrace. Budoucí
v˘voj ukáÏe, zda dojde k jeho posílení, nebo zÛ-
stane v zásadû zachován ve stávající podobû. Je
moÏné, Ïe podobnû jako Evropsk˘ parlament

postupnû posiloval své pravomoci, stane se i ev-
ropská obãanská iniciativa úãinnûj‰ím nástro-
jem. Av‰ak vzhledem k tomu, Ïe Evropsk˘
parlament ani za nûkolik desítek let svého v˘-
voje nezískal právo legislativní iniciativy, je na
místû spí‰e skeptick˘ postoj i ohlednû evropské
obãanské iniciativy.

Pokud chce Evropská unie odstraÀovat tzv. de-
mokratick˘ deficit, autorka tohoto ãlánku shledá-
vá jako nejvhodnûj‰í zpÛsob dal‰í posilování
pravomocí Evropského parlamentu, a tedy po-
kraãování v dosavadním v˘voji, kter˘ zatím nebyl
zavr‰en. I nadále se v fiadû pfiípadÛ schvalování
legislativních aktÛ podle ustanovení zakládacích
smluv uplatÀuje zvlá‰tní legislativní postup,
v nûmÏ je Evropsk˘ parlament pouze konzulto-
ván (dfiíve tzv. konzultaãní postup) a rozhodova-
cí pravomoc náleÏí Radû.76 Dal‰ím krokem by
mûlo b˘t svûfiení práva legislativní iniciativy Ev-
ropskému parlamentu, a pfiiblíÏit tak jeho posta-
vení a funkce vnitrostátním parlamentÛm.

Unijní právo stanoví celou fiadu podmínek
pro evropskou obãanskou iniciativu, které není
zcela snadné splnit – zejména podpora jednoho
milionu obãanÛ EU, podmínka podpisÛ obãanÛ
EU z alespoÀ jedné ãtvrtiny ãlensk˘ch státÛ
s tím, Ïe z kaÏdého státu musí pocházet urãit˘
minimální poãet tûchto podpisÛ, lhÛta ke sbûru
podpisÛ 12 mûsícÛ. Také samotná realizace
pfiedstavuje pro organizátory znaãnou adminis-
trativní nároãnost. Ze tfiinácti navrhovan˘ch ob-
ãansk˘ch iniciativ, kter˘m uplynula lhÛta ke
shromaÏìování podpisÛ, se podle dostupn˘ch
informací podafiilo splnit podmínky stanovené
unijním právem pouze tfiem. Pfiesto obãany EU
tyto podmínky neodrazují a mají o nov˘ institut
zájem. Vût‰í nadûji získat dostateãn˘ poãet pod-
pisÛ mají ov‰em obãanské iniciativy, které jsou
dobfie organizovány (napfi. nevládními organi-
zacemi) a finanãnû podpofieny. Pro nevládní or-
ganizace, ale i jiné zájmové skupiny zároveÀ
institut evropské obãanské iniciativy pfiedsta-
vuje dal‰í moÏnost, jak prosazovat své zájmy,
takÏe nebudou nadále omezeny jen na lobbing
u orgánÛ EU. Do urãité míry hrozí, Ïe se (nûkte-
ré) iniciativy mohou stát nástrojem prosazování
specifick˘ch zájmÛ lobbistÛ. Budoucnost tedy
teprve ukáÏe, nakolik tento institut bude sku-
teãnû pfiínosn˘ pro Evropskou unii a její obãany.
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