
Evropská unie se dlouhodobû pot˘ká s problé-
mem tzv. demokratického deficitu (nebo také
„deparlamentarizace“), tedy dominance exeku-
tivních orgánÛ v rozhodovacích procesech EU
nad orgány demokraticky volen˘mi.1 V dosa-
vadním v˘voji evropské integrace je patrná sna-
ha odstraÀovat tento demokratick˘ deficit
(„reparlamentarizace“). Ten ale navzdory ve‰-
kerému úsilí pfietrvává a je otázkou, zda mÛÏe
b˘t vÛbec beze zbytku odstranûn v rámci stáva-
jícího uspofiádání Evropské unie jakoÏto nad-
státní organizace.2

Demokratick˘ deficit je odstraÀován pfiede-
v‰ím dvûma hlavními zpÛsoby. V první fiadû se
jedná o zfietelné soustavné posilování pravomo-
cí Evropského parlamentu a jeho emancipaci ve
vztahu k Radû EU. Po vstupu Lisabonské
smlouvy v platnost3 do‰lo ve vût‰inû oblastí
k zavedení tzv. fiádného legislativního postupu4

(dfiíve spolurozhodovací postup), v nûmÏ má
Evropsk˘ parlament rovné postavení s Radou.
V nûkter˘ch pfiípadech v‰ak orgány EU pfiijíma-
jí legislativní akty tzv. zvlá‰tním legislativním
postupem.5 Tento pojem ve skuteãnosti zahrnu-
je rÛzné legislativní postupy, pfiiãemÏ nejãastûji
se jedná o dfiíve naz˘van˘ „konzultaãní po-
stup“, kdy legislativní akt schvaluje Rada a Ev-
ropsk˘ parlament je pouze konzultován.6
Evropsk˘ parlament také dosud nedisponuje
právem legislativní iniciativy.7

Dal‰ím zpÛsobem je zapojování vnitrostát-
ních parlamentÛ do rozhodování na úrovni
EU.8 Parlamenty ãlensk˘ch státÛ se snaÏí ovliv-
Àovat unijní legislativu tím, Ïe vydávají stano-
viska pro ãleny vlády pfied jednáním Rady.
Lisabonská smlouva dále zavedla nûkteré nové
instituty, a to úãast vnitrostátních parlamentÛ
pfii pfiijímání zmûn Smluv9 zjednodu‰en˘m po-
stupem podle ãl. 48 odst. 7 Smlouvy o Evropské
unii (SEU), naz˘vaná také jako tzv. mechanis-
mus ãervené karty. Jedin˘ vnitrostátní parla-
ment mÛÏe vetovat rozhodnutí Evropské rady
o zmûnû rozhodování v Radû z jednomyslnosti
na kvalifikovanou vût‰inu nebo o zmûnû zvlá‰t-
ního legislativního postupu na fiádn˘ legislativ-
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1 Pfiehled literatury k tomuto tématu: viz CRAIG, P. – BÚRCA, G.
de. EU Law. Text, Cases, and Materials. 5. vydání. Oxford, New
York, 2011, s. 149.

2 K tomu srov. napfi. BELLING, V. Federální model a evropská
realita. Krize legitimity a její pfiekonání. Mezinárodní vztahy,
2006, ã. 3, s. 5–18.

3 Dne 1. 12. 2009.
4 âl. 289 odst. 1 a ãl. 294 Smlouvy o fungování Evropské unie

(SFEU).
5 âl. 289 odst. 2 SFEU.
6 BlíÏe viz SYLLOVÁ, J. – PÍTROVÁ, L. – PALDUSOVÁ, H. a kol.

Lisabonská smlouva. Komentáfi. Praha, 2010, s. 876.
7 V˘jimky tvofií ustanovení ãl. 223 odst. 2 SFEU, ãl. 226 tfietí

pododst. SFEU a ãl. 228 odst. 4 SFEU (jde o pfiípady, které se
Evropského parlamentu institucionálnû dot˘kají).

8 Pfiehled literatury k tomuto tématu je uveden napfi. v publikaci
PÍTROVÁ, L. Evropská dimenze legislativního procesu. Praha,
2014, s. 221.

9 Uveden˘m pojmem se v tomto ãlánku rozumí Smlouva
o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.
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ní postup10 (tento zjednodu‰en˘ postup zmûny
Smluv v‰ak dosud nebyl uplatnûn). V tomto
pfiíspûvku se chci zamûfiit na dal‰í novou pra-
vomoc vnitrostátních parlamentÛ, a to posuzo-
vání návrhÛ legislativních aktÛ z hlediska
dodrÏování principu subsidiarity podle Proto-
kolu o pouÏívání zásad subsidiarity a proporci-
onality (mechanismus pfiedbûÏného varování ãi
tzv. Ïluté karty). Teorie i praxe obvykle kritizu-
je novou pravomoc vnitrostátních parlamentÛ
jako málo úãinnou. V pfiíspûvku se chci proto
zab˘vat mimo jiné dosavadními zku‰enostmi
s tímto institutem a úvahami de lege ferenda
o moÏnostech zv˘‰ení jeho efektivity.

Právní úprava v primárním
právu EU

Úloze vnitrostátních parlamentÛ v Evropské
unii je v souãasném primárním právu vûnován
zvlá‰tní ãlánek 12 Smlouvy o Evropské unii, na
kter˘ navazují dal‰í ustanovení Smluv11 a Pro-
tokol o úloze vnitrostátních parlamentÛ v Ev-
ropské unii a Protokol o pouÏívání zásad
subsidiarity a proporcionality, které jsou pfiipo-
jené ke Smlouvám. Hlub‰í zapojení vnitrostát-
ních parlamentÛ do rozhodování na úrovni EU
v‰ak není novinkou zavedenou Lisabonskou
smlouvou, tento proces byl odstartován jiÏ Ma-
astrichtskou smlouvou, k níÏ byla pfiipojena
Deklarace ã. 13 o úloze národních parlamentÛ
v Evropské unii.12

âlánek 12 SEU v zásadû jen shrnuje ãinnost
parlamentÛ ãlensk˘ch státÛ v evropsk˘ch zále-
Ïitostech, pfiiãemÏ podrobnosti stanoví buì dal-
‰í ustanovení Smluv, nebo v˘‰e zmiÀované
protokoly. Citované ustanovení uvádí, Ïe parla-
menty zaji‰Èují, Ïe zásada subsidiarity je dodr-
Ïována, a to v souladu s postupy stanoven˘mi
v Protokolu o pouÏívání zásad subsidiarity
a proporcionality [písm. b)].

Princip subsidiarity13 funguje v Evropské
unii od Maastrichtské smlouvy jako urãit˘ ko-
rektiv v˘konu pravomocí EU. UplatÀuje se
v oblastech, které nejsou ve v˘luãné pravomoci
EU. V tûchto pfiípadech mÛÏe Unie jednat „pou-
ze tehdy a do té míry, pokud cílÛ zam˘‰lené 
ãinnosti nemÛÏe b˘t dosaÏeno uspokojivû ãlen-
sk˘mi státy na úrovni ústfiední, regionální ãi
místní, ale spí‰e jich, z dÛvodu jejího rozsahu ãi
úãinkÛ, mÛÏe b˘t lépe dosaÏeno na úrovni
Unie“.14 Jinak fieãeno, Evropská unie nemÛÏe
pfiijímat libovolná opatfiení, pokud nemá v da-
né oblasti v˘luãnou pravomoc, ale je vázána
podmínkami v citovaném ustanovení.

„StráÏcem“ uvedené zásady byly ustanoveny
vnitrostátní parlamenty. Tato koncepce je logic-
ká v tom smyslu, Ïe na dodrÏování principu

subsidiarity ze strany Evropské unie dohlíÏí ne-
jen unijní orgány, ale i vnitrostátní parlamenty
jakoÏto orgány ãlensk˘ch státÛ. Pfied pfiijetím
Lisabonské smlouvy posuzovaly soulad unij-
ních aktÛ s touto zásadou zejména Evropská ko-
mise (ve fázi vytváfiení návrhu aktu, tedy na
zaãátku legislativního procesu) a ex post (po
skonãení legislativního procesu) Soudní dvÛr
EU, kter˘ mohl unijní akt zru‰it. Evropská ko-
mise pochopitelnû vÏdy dochází k závûru, Ïe
návrh unijního aktu je v souladu s principem
subsidiarity, kdyÏ ho pfiedkládá ke schválení.
Pokud jde o Soudní dvÛr EU, zku‰enost ukazu-
je, Ïe unijní akty pro rozpor s principem subsi-
diarity neru‰í.15 Vnitrostátní parlamenty jako
zákonodárné orgány ãlensk˘ch státÛ nadané
demokratickou legitimitou mohou tento systém
vhodnû vyváÏit. V˘hodou je, Ïe kontrola ze stra-
ny vnitrostátních parlamentÛ navíc probíhá jiÏ
na zaãátku legislativního procesu v rámci me-
chanismu tzv. Ïluté ãi oranÏové karty.16

Jak jiÏ bylo fieãeno, tûÏi‰tû právní úpravy kon-
troly subsidiarity je obsaÏeno v Protokolu
o pouÏívání zásad subsidiarity a proporcionali-
ty. Úprava se zamûfiuje na návrhy legislativních
aktÛ, tedy právních aktÛ pfiijat˘ch legislativním
postupem, aÈ fiádn˘m ãi zvlá‰tním, coÏ je 
v jednotliv˘ch ustanoveních Smluv v˘slovnû
uvedeno.17 Na akty v pfienesené pravomoci18

a provádûcí akty pfiijímané Komisí19 se tato
úprava nevztahuje. Tyto akty nicménû jen dopl-
Àují ãi mûní nûkteré prvky legislativního aktu,
které nejsou podstatné, resp. je provádûjí. Zá-
kladem je tak právní úprava v legislativních 
aktech a na nû je tfieba se zamûfiit v rámci legis-
lativní ãinnosti Unie. S ohledem na velké mnoÏ-
ství tûchto aktÛ ani není reálné, aby se v‰emi
zab˘valy vnitrostátní parlamenty. Zcela mimo
rámec kontroly stojí také akty pfiijímané v ob-
lasti spoleãné zahraniãní a bezpeãnostní politi-
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10 Dále téÏ ãl. 81 odst. 3 SFEU.
11 Jedná se pfiedev‰ím o ãlánky 48 a 49 SEU a ãlánky 70, 85 a 88

SFEU.
12 K v˘voji úlohy vnitrostátních parlamentÛ viz PÍTROVÁ, op. cit., 

s. 222 a násl.
13 Princip subsidiarity je ãast˘m tématem odborné literatury.

Z poslední doby viz napfi. BICKENBACH, Ch. Das
Subsidiaritätsprincip in Artikel 5 EUV und seine Kontrolle.
Europarecht, 2013, Nr. 3, s. 523–548, BERTRAND, B. Un
principe politique saisi par le droit. La justiciabilité du principe de
subsidiarité en droit de l’Union européenne. Revue trimestrielle
de droit européen, 2012, n. 2, s. 329–354 ãi SCHEU, H. Ch.
Princip subsidiarity v právu EU. Acta Universitatis Carolinae
Iuridica, 2011, ã. 1, s. 47–58.

14 âl. 5 odst. 3 SEU.
15 Autorce ãlánku není znám ani jeden takov˘ pfiípad.
16 Kromû toho mají vnitrostátní parlamenty také pravomoc podat

Ïalobu na neplatnost aktu, pokud se domnívají, Ïe do‰lo
k poru‰ení zásady subsidiarity ve smyslu ãl. 8 Protokolu
o pouÏívání zásad subsidiarity a proporcionality.

17 âl. 289 odst. 3 SFEU.
18 âl. 290 SFEU.
19 âl. 291 SFEU.
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ky (obecné smûry a rozhodnutí)20 ãi nafiízení
Evropské centrální banky.21

Zvlá‰tní kategorií aktÛ, u kter˘ch se dále ne-
uplatÀuje kontrolní pravomoc vnitrostátních
parlamentÛ, jsou právní akty (smûrnice, nafiíze-
ní atp.) pfiijímané postupy, které jsou sice de fac-
to totoÏné jako zvlá‰tní legislativní postupy
(typicky pfiípad, kdy Rada rozhoduje na návrh
Komise po konzultaci s Evropsk˘m parlamen-
tem, neboli dfiíve naz˘van˘ „konzultaãní po-
stup“), ale nejsou v textu Smlouvy explicitnû
oznaãeny jako „legislativní postup“. Podle unij-
ních orgánÛ pak v dÛsledku toho nejsou takto
pfiijímané akty povaÏovány za legislativní ak-
ty.22 Jinak fieãeno, unijní orgány vykládají pojem
„legislativní akt“ ãistû formálnû v návaznosti na
to, zda pfiíslu‰né ustanovení Smlouvy (právní
základ) zmiÀuje zvlá‰tní legislativní postup ja-
ko rozhodovací proces vedoucí k jeho pfiijetí ãi
nikoli. Jiné akty za „legislativní“ nepovaÏují,
pokud tato formální podmínka není splnûna,
a to bez ohledu na jejich obsah.

Takov˘ch pfiípadÛ je ve Smlouvû o fungování
Evropské unie celá fiada (napfi. ãl. 78 odst. 3, 
ãl. 95 odst. 3, ãl. 103, ãl. 109 – ve v‰ech pfiípadech
rozhoduje Rada na návrh Komise po konzultaci
s Evropsk˘m parlamentem).23 Nejen Ïe jsou ty-
to akty pfiijímány stejn˘m postupem jako je
zvlá‰tní legislativní postup (v˘‰e zmínûn˘
„konzultaãní postup“), ale mohou mít norma-
tivní obsah a dokonce i pfiímo ukládat povin-
nosti vnitrostátním subjektÛm. Napfiíklad na
základû ãl. 103 odst. 1 SFEU pfiijímá Rada na ná-
vrh Komise a po konzultaci s Evropsk˘m parla-
mentem nafiízení nebo smûrnice potfiebné
k provedení zásad uveden˘ch v ãláncích 101
a 102 SFEU (tj. v oblasti soutûÏní politiky). Cí-
lem tûchto pfiedpisÛ je kromû jiného zajistit do-
drÏování zákazÛ uveden˘ch v ãl. 101 a 102
stanovením pokut a penále [odstavec 2 písm. a)
téhoÏ ãlánku]. Na základû takov˘ch nafiízení24

mohou b˘t napfi. ukládány pokuty podnikÛm
poru‰ujícím pravidla hospodáfiské soutûÏe, kte-
ré jsou, jak známo z praxe, v nûkter˘ch pfiípa-
dech velmi vysoké.

Je ponûkud zaráÏející, Ïe akty, které pfiímo
ukládají povinnosti fyzick˘m a právnick˘m
osobám a jsou fakticky pfiijímány konzultaãním
postupem, nejsou v EU chápány jako legislativ-
ní akty.25 Podle jakého kritéria do‰lo ve Smlou-
vách k takovému rozdûlení aktÛ pfiijíman˘ch
orgány Unie? Jednalo se o politické dÛvody, ne-
bo ãlenské státy v nûkter˘ch pfiípadech „zapo-
mnûly“ oznaãit dan˘ rozhodovací postup jako
legislativní? Stávající stav je v kaÏdém pfiípadû
nevyhovující a de lege ferenda by bylo namístû tu-
to právní úpravu zmûnit. Rozli‰ování aktÛ na
legislativní a „jiné“ má totiÏ dÛsledky nejen pro

kontrolní pravomoc vnitrostátních parlamentÛ,
ale napfiíklad i pro vefiejnost projednávání 
v Radû.26

Podle Protokolu je Komise (pfiípadnû jin˘
unijní orgán ãi ãlenské státy pfiedkládající ná-
vrh) povinna odÛvodnit návrh legislativního
aktu s ohledem na zásady subsidiarity a pro-
porcionality (ãl. 5). Tato povinnost je pro vnitro-
státní parlamenty v˘znamná. Aby mûly reálnou
moÏnost návrhy posuzovat z hlediska dodrÏení
principu subsidiarity, musí mít k dispozici in-
formace. Zde je tfieba dodat, Ïe vnitrostátní par-
lamenty budou zfiejmû vÏdy do jisté míry
závislé na informacích poskytnut˘ch orgány
EU, pfiíp. vládou, protoÏe moÏnost obstarat si
vlastní informace je limitována s ohledem na re-
lativnû malé odborné zázemí (ve srovnání s od-
born˘m zázemím Komise ãi vlády ãlenského
státu).

V‰echny návrhy legislativních aktÛ se na za-
ãátku legislativního procesu postupují vnitro-
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20 âl. 25 SEU.
21 âl. 132 SFEU.
22 Evropská komise uvádí ve své zprávû za rok 2010 o vztazích

mezi Evropskou komisí a národními parlamenty z 10. 6. 2011,
KOM(2011) 345 v koneãném znûní, Ïe mechanismus
pfiedbûÏného varování se vztahuje jen na návrhy legislativních
aktÛ coby aktÛ pfiijíman˘ch fiádn˘m ãi zvlá‰tním legislativním
postupem. Dále konstatuje, Ïe tento v˘klad sdílí Evropsk˘
parlament a Rada. K ostatním návrhÛm se mohou vnitrostátní
parlamenty také vyjadfiovat, ale jen v rámci politického dialogu
(viz dále). Zdá se, Ïe vnitrostátní parlamenty tento v˘klad pfiijaly.
Napfi. v souvislosti s návrhem rozhodnutí Rady, kter˘m se
stanoví prozatímní opatfiení v oblasti mezinárodní ochrany ve
prospûch Itálie a ¤ecka, KOM(2015) 286 v koneãném znûní,
Senát ve svém nesouhlasném usnesení ã. 161 z 9. schÛze,
konané dne 18. ãervna 2015, poukazuje na rozpor se zásadou
subsidiarity. Jeho stanovisko v‰ak nemá charakter
„odÛvodnûného stanoviska“ ve smyslu mechanismu
pfiedbûÏného varování – srov. http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/document.do?code=COM&year=20
15&number=0286, [ 26. 8. 2015]. Citovan˘ návrh rozhodnutí
Rady je pfiijímán na základû ãl. 78 odst. 3 SFEU, kdy rozhoduje
Rada na návrh Komise po konzultaci s Evropsk˘m
parlamentem, nikoli v‰ak v˘slovnû „zvlá‰tním legislativním
postupem“.

23 Úpln˘ v˘ãet v‰ech ustanovení je uveden v publikaci BIONDI, A.
– EECKHOUT, P. – RIPLEY, S. (eds.). EU Law after Lisbon.
New York, 2012, s. 70.

24 V souãasnosti je jím nafiízení Rady (ES) ã. 1/2003 ze dne 
16. prosince 2002 o provádûní pravidel hospodáfiské soutûÏe
stanoven˘ch v ãláncích 81 a 82 Smlouvy. Citované nafiízení bylo
pfiijato na základû ãl. 83 Smlouvy o zaloÏení Evropského
spoleãenství, tedy dne‰ní ãl. 103 SFEU (bylo samozfiejmû
vydáno pfied pfiijetím Lisabonské smlouvy). K uvedenému
pfiíkladu je tfieba pro úplnost poznamenat, Ïe v daném pfiípadû
by vnitrostátní parlamenty nemohly posuzovat návrhy tûchto
aktÛ z hlediska dodrÏení principu subsidiarity, protoÏe
hospodáfiská soutûÏ je ve v˘luãné pravomoci EU a zásada
subsidiarity se uplatÀuje jen v oblastech, které nespadají do
v˘luãné pravomoci Unie.

25 BlíÏe k této problematice viz téÏ BIONDI – EECKHOUT –
RIPLEY, op. cit., s. 70 a násl.

26 Podle ãl. 16 odst. 8 SEU Rada zasedá vefiejnû, pokud
projednává návrh legislativního aktu a hlasuje o nûm. Z toho
vychází rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. 12. 2009,
kter˘m se pfiijímá její jednací fiád. Podle ãl. 7 „Rada zasedá
vefiejnû, pokud projednává návrh legislativního aktu a hlasuje
o nûm. Za tím úãelem obsahuje její pofiad jednání ãást
,projednávání legislativních návrhÛ“. V pfiípadû „jin˘ch“ návrhÛ
unijních aktÛ jsou „první jednání Rady o v˘znamn˘ch nov˘ch
návrzích vefiejná. Pfiedsednictví stanoví, které nové návrhy jsou
v˘znamné, pfiiãemÏ Rada nebo V˘bor stál˘ch zástupcÛ mohou
v pfiípadû potfieby rozhodnout jinak. Pfiedsednictví mÛÏe
v jednotliv˘ch pfiípadech rozhodnout, Ïe následná jednání Rady
o nûkterém z návrhÛ uveden˘ch v prvním pododstavci budou
vefiejná, pokud Rada nebo V˘bor stál˘ch zástupcÛ nerozhodnou
jinak“ (ãl. 8 odst. 1).
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státním parlamentÛm,27 které mají lhÛtu osmi
t˘dnÛ na to, aby se k návrhu pfiípadnû vyjádfii-
ly. Uvedená lhÛta pfiitom hraje v˘znamnou roli.
Podle Protokolu o úloze vnitrostátních parla-
mentÛ v Evropské unii ve znûní platném pfied
vstupem Lisabonské smlouvy v platnost mûly
vnitrostátní parlamenty pro projednání návrhÛ
právních pfiedpisÛ nebo návrhÛ na opatfiení
podle hlavy VI SEU lhÛtu ‰esti t˘dnÛ.28 LhÛta
slouÏila parlamentÛm pfiedev‰ím k tomu, aby
mohly formulovat své stanovisko pro ãlena 
vlády pro úãely jeho jednání v Radû. Protokol
novelizovan˘ Lisabonskou smlouvou lhÛtu
prodlouÏil a stanovil vnitrostátním parlamen-
tÛm dal‰í pravomoc. Dále bude zkoumáno, zda
je tato lhÛta dostateãná, ãi zda by bylo vhodné
její dal‰í prodlouÏení. Parlamenty totiÏ potfiebu-
jí dostateãn˘ ãas pro projednání jednotliv˘ch
záleÏitostí, a to i za situace, kdy je toto projed-
nání koncentrováno do parlamentního v˘boru,
tedy uÏ‰ího sboru zákonodárcÛ.29

Ve stanovené lhÛtû mohou vnitrostátní parla-
menty (nebo jednotlivé komory v pfiípadû
dvoukomorov˘ch parlamentÛ) zaslat pfiedse-
dÛm Evropského parlamentu, Rady a Komise
odÛvodnûné stanovisko uvádûjící, proã je podle
jejich názoru návrh v rozporu s principem sub-
sidiarity.30 KaÏd˘ vnitrostátní parlament dispo-
nuje dvûma hlasy. Je-li dvoukomorov˘, náleÏí
kaÏdé komofie jeden hlas, jednokomorov˘m
parlamentÛm pfiíslu‰í oba dva hlasy. Dal‰í po-
stup záleÏí na tom, kolik se shromáÏdí odÛvod-
nûn˘ch stanovisek parlamentÛ, resp. jejich
komor k návrhu legislativního aktu. Pfiedstavu-
jí-li tato stanoviska ménû neÏ jednu tfietinu,
resp. v oblasti prostoru svobody, bezpeãnosti
a práva jednu ãtvrtinu v‰ech hlasÛ, potom
k nim Evropsk˘ parlament, Rada a Komise ãi ji-
n˘ navrhovatel pouze „pfiihlíÏejí“.31 To zname-
ná, Ïe napfi. mohou návrh legislativního aktu
zmûnit,32 Komise ho mÛÏe stáhnout apod. Stej-
nû tak ale mÛÏe zÛstat návrh zachován, aniÏ by
unijní orgány musely své stanovisko odÛvod-
Àovat ve vztahu k vnitrostátním parlamentÛm.

Pfiedstavují-li odÛvodnûná stanoviska parla-
mentÛ nejménû jednu tfietinu (tj. v souãasnosti
alespoÀ 19 hlasÛ), resp. v oblasti prostoru svo-
body, bezpeãnosti a práva jednu ãtvrtinu v‰ech
hlasÛ (tj. v souãasnosti alespoÀ 14 hlasÛ), roz-
hodne Komise (nebo jin˘ navrhovatel), zda návrh
zachová, zmûní nebo stáhne. Toto rozhodnutí
pfiitom musí b˘t odÛvodnûno.33 Tomuto postu-
pu se fiíká mechanismus pfiedbûÏného varování
nebo také „Ïlutá karta“,34 kdy reprezentativní
ãást vnitrostátních parlamentÛ vyjadfiuje názor,
Ïe je návrh v rozporu s principem subsidiarity.
Jak vypl˘vá z Protokolu, je nicménû na Komisi
(resp. pfiíslu‰ném navrhovateli), jak se k názoru

parlamentÛ postaví. Z právního hlediska je
moÏná varianta, Ïe Komise návrh zachová
a „pouze“ toto rozhodnutí odÛvodní. Bude te-
dy nadále prosazovat svÛj návrh a dále bude zá-
leÏet na postoji Evropského parlamentu a Rady
jako normotvÛrcÛ. Z právního pohledu je tedy
tato pravomoc vnitrostátních parlamentÛ velmi
slabá, protoÏe nemohou sv˘mi stanovisky ná-
vrh „shodit“ a koneãné rozhodnutí leÏí na Ko-
misi jako unijním orgánu.35

Zvlá‰tní postup se uplatní v situaci, kdy se se-
jdou odÛvodnûná stanoviska pfiedstavující nej-
ménû prostou vût‰inu hlasÛ (v souãasnosti
alespoÀ 29 hlasÛ). Toto v‰ak platí jen v rámci
fiádného legislativního postupu, nikoli zvlá‰tní-
ho.36 V takovém pfiípadû Komise návrh pfie-
zkoumá a rozhodne, zda návrh zachová, zmûní
nebo jej stáhne. Pokud ho Komise zachová, mu-
sí odÛvodnit své rozhodnutí. Toto stanovisko
a stanoviska parlamentÛ se dále pfiedloÏí Ev-
ropskému parlamentu a Radû, které posoudí
a rozhodnou, zda je návrh legislativního aktu
v souladu se zásadou subsidiarity. Pokud 55 %
ãlenÛ Rady nebo poslanci Evropského parla-
mentu vût‰inou odevzdan˘ch hlasÛ zaujmou
stanovisko, Ïe návrh není v souladu se zásadou
subsidiarity, je legislativní proces ukonãen. Ten-
to komplikovan˘ postup b˘vá oznaãován jako
„oranÏová karta“. Co je ale klíãové, koneãné
rozhodnutí o návrhu daného legislativního ak-
tu opût spoãívá na unijních orgánech, v tomto
pfiípadû na Evropském parlamentu a Radû.
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27 âl. 4 Protokolu.
28 Bod 3 tohoto protokolu.
29 Svûfiit tûÏi‰tû rozhodování o evropsk˘ch záleÏitostech do rukou

v˘boru parlamentu je na jedné stranû praktické, protoÏe se
vyznaãuje flexibilitou. Pfii tomto modelu v‰ak hrozí i opaãn˘
extrém, a sice Ïe rozhodnutí, která mají reprezentovat cel˘
vnitrostátní parlament, bude pfiijímat pfiíli‰ nízk˘, a tedy nerepre-
zentativní poãet zákonodárcÛ. Podle zákona ã. 90/1995 Sb.,
o jednacím fiádu Poslanecké snûmovny, v platném znûní (dále
také „J¤PS“), projednává návrhy legislativních aktÛ V˘bor pro
evropské záleÏitosti (dále také „VEZ“). Podle § 109a odst. 4
tohoto zákona se uplatní právní fikce, Ïe usnesení VEZ se
povaÏují za vyjádfiení Poslanecké snûmovny, není-li usnesení
v souladu s odstavcem 3 nebo § 46 odst. 4 písm. c) zafiazeno
na pofiad nejbliÏ‰í schÛze, nebo jestliÏe o tomto zafiazení
nerozhodla Snûmovna v souladu s § 54 odst. 4 aÏ 6, coÏ se
dûje v˘jimeãnû. VEZ má 19 ãlenÛ, pfiiãemÏ usná‰ení je schopen
pfii poãtu sedmi poslancÛ (musí b˘t pfiítomna alespoÀ tfietina
v‰ech jeho ãlenÛ). K platnosti usnesení je tfieba souhlasu
nadpoloviãní vût‰iny pfiítomn˘ch ãlenÛ v˘boru, pokud zákon
nestanoví jinak (§ 38 odst. 1 J¤PS). Pfiijetí usnesení je proto
moÏné se souhlasem pouh˘ch ãtyfi poslancÛ, pfiiãemÏ toto
usnesení se mÛÏe povaÏovat za vyjádfiení celé Poslanecké
snûmovny.

30 âl. 6 Protokolu.
31 âl. 7 odst. 1 Protokolu.
32 âl. 293 odst. 2 a ãl. 294 SFEU.
33 âl. 7 odst. 2 Protokolu.
34 Milovníci fotbalu ov‰em namítají, Ïe toto oznaãení je zavádûjící,

protoÏe napfi. na rozdíl od fotbalu Komisi v tûchto pfiípadech
nehrozí ãervená karta.

35 Komise je v naprosté vût‰inû pfiípadÛ pfiedkladatelem návrhÛ
legislativních aktÛ.

36 âl. 7 odst. 3 Protokolu.
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Shrnutí dosavadního
uplatÀování mechanismu
pfiedbûÏného varování v praxi

Od roku 2006 zahájila Evropská komise pod ve-
dením pfiedsedy J. M. Barrosa tzv. politick˘ dia-
log s vnitrostátními parlamenty, v rámci nûhoÏ
mohou vnitrostátní parlamenty zasílat svá sta-
noviska t˘kající se návrhÛ aktÛ pfiedloÏen˘ch
Evropskou komisí.37 Jedná se o neformální po-
stup a Komise není stanovisky parlamentÛ nijak
vázána.

Lisabonskou smlouvou byla následnû vnitro-
státním parlamentÛm svûfiena pravomoc pfiijí-
mat tzv. odÛvodnûná stanoviska v pfiípadû, kdy
mají za to, Ïe návrh legislativního aktu není
v souladu se zásadou subsidiarity. Od poãátku
vzbuzovala tato pravomoc rozpaky z hlediska
své efektivity. V odborné literatufie lze v zásadû
nalézt shodu, pokud jde o kritiku nové právní
úpravy: pravomoc vnitrostátních parlamentÛ je
slabá, protoÏe jejich stanoviska nejsou závazná,
podmínky pro dosaÏení tzv. Ïluté (ãi oranÏové)
karty pomûrnû pfiísné, zejména pokud jde o po-
ãet poÏadovan˘ch hlasÛ a stanovenou lhÛtu
k projednání, není zcela jasné, co pfiesnû mohou
parlamenty s poukazem na rozpor s principem
subsidiarity namítat, není logické, Ïe vnitrostát-
ní parlamenty nemohou namítat rozpor s prin-
cipem proporcionality apod. Nûkteré skeptické
názory dokonce usuzovaly, Ïe tzv. Ïluté karty
nebude nikdy dosaÏeno.38

Z pravideln˘ch zpráv Evropské komise vy-
pl˘vá, Ïe v roce 2010 pfiedloÏily parlamenty Ko-
misi celkem 387 stanovisek (odÛvodnûn˘ch
stanovisek i stanovisek pfiedloÏen˘ch v rámci
politického dialogu), v roce 2013 jich bylo jiÏ
621.39 Podobnû do‰lo i k nárÛstu poãtu odÛ-
vodnûn˘ch stanovisek – v roce 2010 jich bylo 34,
v roce 2013 jiÏ 88.40 Zdá se tedy, Ïe aktivita vnit-
rostátních parlamentÛ ve vztahu k pfiedkláda-
n˘m návrhÛm legislativních aktÛ roste. Dalo se
oãekávat, Ïe se vnitrostátní parlamenty budou
po urãitou dobu adaptovat na nov˘ mechanis-
mus pfiedbûÏného varování. Je také patrné, Ïe se
vnitrostátní parlamenty zdaleka neomezují pfii
posuzování návrhÛ jen na otázku subsidiarity.

V kvûtnu 2012 poprvé shromáÏdily vnitro-
státní parlamenty dostateãn˘ poãet hlasÛ pro
dosaÏení tzv. Ïluté karty (19, pfiiãemÏ zapotfiebí
bylo alespoÀ 18 hlasÛ, neboÈ Chorvatsko v té
dobû je‰tû nebylo ãlenem EU), a to ve vûci návr-
hu nafiízení o v˘konu práva na kolektivní akci
v rámci svobody usazování a volného pohybu
sluÏeb, KOM(2012) 130 (dále jen „nafiízení Mon-
ti II“). PfiestoÏe se podafiilo dosáhnout tzv. Ïluté
karty, potvrzuje tento pfiípad názor, Ïe lhÛta os-
mi t˘dnÛ je pro parlamenty krátká. Stanovisko

pfiedstavující rozhodující 18. hlas totiÏ odevzda-
la belgická parlamentní komora Chambre des Re-
pésentants aÏ v poslední den lhÛty odpoledne.41

Pfiijetí tzv. Ïluté karty napomohlo také zasedání
COSAC42 v Kodani v dubnu 2012, kde dánská
delegace povzbuzovala zástupce z jin˘ch parla-
mentÛ k pfiijetí odÛvodnûného stanoviska (odÛ-
vodnûné stanovisko dánského parlamentu bylo
pfieloÏeno do angliãtiny a rozdáno úãastníkÛm
zasedání) a poslanci mûli moÏnost tuto vûc
osobnû prodiskutovat.43

Námitky vnitrostátních parlamentÛ obsaÏené
v odÛvodnûn˘ch stanoviscích byly rÛznorodé.
Vût‰ina z nich zpochybÀovala pouÏití ãlánku
352 SFEU jako právního základu pfiedloÏeného
návrhu. Podle vût‰iny parlamentÛ nebylo pou-
Ïití právního základu dostateãnû odÛvodnûné.
V˘hrady parlamentÛ se t˘kaly zejména práva
na stávku, jehoÏ harmonizace je v˘slovnû vy-
louãena podle ãl. 153 SFEU. (S uvedenou v˘hra-
dou parlamentÛ se lze ztotoÏnit. Pokud je
harmonizace práva na stávku explicitnû vylou-
ãena ustanovením Smlouvy, nemÛÏe b˘t regu-
lována na základû ãl. 352 SFEU). Nûkteré
parlamenty vyjádfiily pochybnosti o pfiidané
hodnotû návrhu a jeho potfiebnosti.44

Evropská komise návrh nafiízení nakonec stá-
hla. DÛvodem v‰ak podle jejích slov nebylo po-
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37 K tomu blíÏe viz BUZOGÁNY, A. – STUCHLIK, A. Subsidiarität
und Mitsprache. Nationale Parlamente nach Lissabon.
Zeitschrift für Parlamentsfragen, 2012, Heft 2, s. 349.

38 Srov. KIIVER, P. The Early-Warning System for the Principle of
Subsidiarity: The National Parliament as a Conseil d’Etat for
Europe. European Law Review, 2011, No. 36, s. 100 ãi
ZALEWSKA, M. – GSTREIN, O. J. National Parliaments and
their Role in European Integration: The EU’s Democratic Deficit
in Times of Economic Hardship and Political Insecurity. Bruges
Political Research Paper, 2013, No. 28, s. 14 [31. 8. 2015].
Dostupné na https://www.coleurope.eu/website/study/european-
political-and-administrative-studies/research-activities/bruges-
political.

39 V roce 2014 sice do‰lo k poklesu poãtu stanovisek (celkem jich
Komise obdrÏela 506), bylo tomu tak nicménû v dÛsledku
poklesu poãtu návrhÛ legislativních aktÛ (v souvislosti
s ustanovením nové Komise po volbách do Evropského
parlamentu) – viz Zpráva Komise za rok 2014 o vztazích mezi
Evropskou komisí a vnitrostátními parlamenty z 2. 7. 2015,
KOM(2015) 316 v koneãném znûní.

40 Srov. Zpráva Komise za rok 2010 o vztazích mezi Evropskou
komisí a vnitrostátními parlamenty z 10. 6. 2011, KOM(2011)
345 v koneãném znûní a Zpráva Komise za rok 2013 o vztazích
mezi Evropskou komisí a vnitrostátními parlamenty z 5. 8. 2014,
KOM(2014) 507 v koneãném znûní.

41 Viz COOPER, I. The story of the first „yellow card“ shows that
national parliaments can act together to influence EU policy. In:
European Politics and Policy [online] 23. 4. 2015 [27. 8. 2015].
Dostupné na http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/04/23/the-
story-of-the-first-yellow-card-shows-that-national-parliaments-
can-act-together-t o-influence-eu-policy/.

42 Konference parlamentních v˘borÛ pro evropské záleÏitosti,
http://www.cosac.eu/fr/. Viz téÏ ãl. 10 Protokolu o úloze
vnitrostátních parlamentÛ v Evropské unii.

43 Srov. PINTZ, A. National Parliaments overcoming collective
action problems inherent in the early warning mechanism: the
cases of Monti II and EPPO. LUISS School of Government,
Working Paper Series SOG-WP22/2014, s. 12–13 [27. 8. 2015].
Dostupné na http://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/
SOG%20Working%20Papers%20WP22-2014%20Pintz.pdf.
âlánek uvádí dal‰í podrobnosti ohlednû nafiízení Monti II.

44 Dal‰í v˘hrady parlamentÛ k pfiedloÏenému návrhu nafiízení 
uvádí Zpráva Komise o subsidiaritû a proporcionalitû 
za rok 2012 ze dne 30. 7. 2013, KOM(2013) 566 v koneãném
znûní.
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ru‰ení zásady subsidiarity – Komise dospûla
k názoru, Ïe zásada subsidiarity nebyla poru‰e-
na, ale názor, Ïe by její návrh patrnû nezískal po-
litickou podporu v Evropském parlamentu
a Radû.45

V roce 2013 dosáhly vnitrostátní parlamenty
podruhé tzv. Ïluté karty, a to ve vûci návrhu na-
fiízení na zfiízení Úfiadu evropského vefiejného
Ïalobce, KOM(2013) 534 v koneãném znûní (dá-
le také „nafiízení EPPO“), kter˘ pfiedloÏila Ev-
ropská komise. Vnitrostátní parlamenty vydaly
tfiináct odÛvodnûn˘ch stanovisek (vãetnû Sená-
tu Parlamentu âR), pfiedstavujících 18 hlasÛ,
pfiiãemÏ v daném pfiípadû staãilo 14 hlasÛ.46

Dal‰í parlamenty zaslaly svá stanoviska v rám-
ci politického dialogu (nenamítaly poru‰ení zá-
sady subsidiarity, ale uvádûly jiné pfiipomínky
k ustanovením návrhu).47

V tomto pfiípadû mûly vnitrostátní parlamen-
ty fakticky více ãasu na projednání návrhu, pro-
toÏe návrh byl publikován jiÏ 18. 7. 2013,
vnitrostátním parlamentÛm byl zaslán 21. 8.,
pfiiãemÏ letní období od 1. do 31. srpna se do os-
mit˘denní lhÛty nezapoãítává. Poslední den
lhÛty proto pfiipadl aÏ na 28. 10. 2013.48

Pokud jde o obsah odÛvodnûn˘ch stanovisek,
podle fiady vnitrostátních parlamentÛ Komise
náleÏitû neobjasnila soulad návrhu s principem
subsidiarity, parlamenty povaÏovaly odÛvod-
nûní za nevyhovující. Dal‰í námitkou bylo, Ïe
ãinnost v oblasti vy‰etfiování a stíhání trestn˘ch
ãinÛ na úrovni ãlensk˘ch státÛ je dostateãná
a koordinace ze strany stávajících institucí jako
Eurojust, Europol ãi OLAF postaãuje. Nûkteré
parlamentní komory zpochybÀovaly pfiidanou
hodnotu návrhu, nûkteré tvrdily, Ïe Komise ne-
prokázala, Ïe opatfiení pfiijímaná na úrovni EU
mÛÏe poÏadovan˘ch v˘sledkÛ dosáhnout lépe
neÏ opatfiení na úrovni ãlensk˘ch státÛ.49

Evropská komise i v tomto pfiípadû dospûla
k závûru, Ïe návrh je v souladu se zásadou sub-
sidiarity, ale na rozdíl od pfiípadu nafiízení Mon-
ti II se rozhodla jej zachovat.50 Na pfiípadu
nafiízení EPPO je povzbuzující skuteãnost, Ïe
vnitrostátní parlamenty podruhé dokázaly na-
lézt shodu ve vûci kontroly subsidiarity, takÏe
pfiípad nafiízení Monti II nezÛstal ojedinûlou 
v˘jimkou. Na druhou stranu je patrné, Ïe ani
dostateãnû reprezentativní poãet hlasÛ vnitro-
státních parlamentÛ není s to pfiesvûdãit Komi-
si, Ïe je dan˘ návrh v rozporu se zásadou
subsidiarity a pfiimût ji ke staÏení návrhu. Pro
úplnost je tfieba dodat, Ïe kritické hlasy ohlednû
nafiízení EPPO byly sly‰et i ze strany odborné
vefiejnosti.51

Za dobu více neÏ pûti let od vstupu Lisabon-
ské smlouvy tak udûlily vnitrostátní parlamen-
ty Evropské komisi tzv. Ïlutou kartu ve dvou

pfiípadech, tzv. oranÏová karta nebyla dosaÏena
ani jednou. Nedo‰lo sice k naplnûní skeptick˘ch
názorÛ, Ïe tzv. Ïlutá karta patrnû nebude nikdy
dosaÏena. Na druhou stranu je zjevné, Ïe se za-
tím jedná o sporadické vyuÏití tohoto institutu,
a lze usuzovat, Ïe pfiípadÛ tzv. Ïlut˘ch karet ne-
bude pfii stávající právní úpravû v˘raznû pfiib˘-
vat ani v budoucnu.

V˘‰e uvedené potvrzuje, Ïe lhÛta osmi t˘dnÛ
je pro projednání návrhÛ na pÛdû vnitrostátních
parlamentÛ pfiíli‰ krátká. V pfiípadû nafiízení
Monti II bylo dosaÏeno potfiebného poãtu hlasÛ
poslední den lhÛty. V pfiípadû návrhu nafiízení
EPPO bylo dosaÏeno potfiebného poãtu hlasÛ
22. 10. 2013, tedy necel˘ t˘den pfied posledním
dnem lhÛty (28. 10.). LhÛta pro projednání ná-
vrhu v‰ak byla fakticky del‰í o 10 dnÛ v dÛ-
sledku letních prázdnin.

Je dále zfiejmé, Ïe poÏadovan˘ poãet hlasÛ
pro udûlení tzv. Ïluté ãi dokonce oranÏové karty
je v konfrontaci s realitou pfiísn˘. Ze v‰ech poÏa-
dovan˘ch poãtÛ hlasÛ uvádûn˘ch v souvislosti
s kontrolou zásady subsidiarity v Protokolu
o pouÏívání zásad subsidiarity a proporcionali-
ty se zdá b˘t pfiimûfien˘ jen poÏadavek jedné
ãtvrtiny hlasÛ pro mechanismus pfiedbûÏného
varování v oblasti prostoru svobody, bezpeã-
nosti a práva.52 Vzhledem k relativnû krátké
lhÛtû pro projednání návrhÛ legislativních aktÛ
je nepfiimûfiené stanovit poÏadavky vy‰‰ího po-
ãtu hlasÛ.

Pfiípad nafiízení Monti II ukázal, Ïe COSAC
mÛÏe hrát pozitivní roli v koordinaci vnitrostát-
ních parlamentÛ.53 V souãasnosti existuje 
28 parlamentÛ ãlensk˘ch státÛ, z nichÏ osm je
navíc dvoukomorov˘ch. Pfii takto vysokém po-
ãtu parlamentÛ, resp. parlamentních komor je
vzájemná koordinace a spolupráce nezbytná.
COSAC, kter˘ umoÏÀuje dvakrát roãnû osobní
setkávání zástupcÛ vnitrostátních parlamen-
tÛ,54 mÛÏe v tomto ohledu sehrát do budoucna
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45 TamtéÏ.
46 Jedná se o návrh v oblasti prostoru svobody, bezpeãnosti

a práva.
47 Viz Zpráva Komise o subsidiaritû a proporcionalitû za rok 2013

ze dne 5. 8. 2014, KOM(2014) 506 v koneãném znûní.
48 Srov. PINTZ, op. cit., s. 16.
49 Viz Zpráva Komise o subsidiaritû a proporcionalitû za rok 2013

ze dne 5. 8. 2014, KOM(2014) 506 v koneãném znûní.
50 Viz Zpráva Komise o subsidiaritû a proporcionalitû za rok 2013

ze dne 5. 8. 2014, KOM(2014) 506 v koneãném znûní.
51 Srov. ZBÍRAL, R. Anal˘za návrhu nafiízení zakládajícího Úfiad

evropského vefiejného Ïalobce a perspektivy jeho pfiijetí: zlom
v europeizaci trestního práva? Státní zastupitelství, 2013, ã. 6, 
s. 11–12.

52 âl. 7 odst. 2 Protokolu.
53 Ondfiej Bene‰ík, pfiedseda V˘boru pro evropské záleÏitosti

Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, vyzdvihl úlohu tohoto
fóra pfii pfiíleÏitosti jednání Národního konventu o EU konaného
dne 12. 6. 2015 v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR.
COSAC má podle jeho slov obrovsk˘ informaãní v˘znam. Jeho
velkou pfiedností je, Ïe umoÏÀuje díky osobnímu kontaktu
pfiímou v˘mûnu názorÛ mezi ãleny parlamentÛ ãlensk˘ch státÛ.

54 Kromû toho se dvakrát roãnû scházejí pfiedsedové evropsk˘ch
v˘borÛ vnitrostátních parlamentÛ.
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je‰tû v˘znamnûj‰í úlohu v pfiípadû, Ïe se jeho
zasedání budou konat ãastûji.

PfiestoÏe vnitrostátní parlamenty ve dvou pfií-
padech dosáhly tzv. Ïluté karty a poukazovaly
na rozpor s principem subsidiarity, Evropská
komise ani v jednom pfiípadû tento rozpor neu-
znala. Návrh nafiízení EEPO zachovala a návrh
nafiízení Monti II sice stáhla, ale z jiného dÛvo-
du neÏ pro poru‰ení zásady subsidiarity. Dokud
se „Ïlutá“ karta nezmûní v „ãervenou“ kartu
a navrhovatel nebude mít jednoznaãnou povin-
nost stáhnout svÛj návrh, zÛstanou pravomoci
vnitrostátních parlamentÛ v oblasti kontroly
subsidiarity skuteãnû jen „symbolick˘m gestem
vÛãi vnitrostátním zákonodárcÛm“.55

Závûr

Aby mechanismus pfiedbûÏného varování nezÛ-
stal jen „symbolick˘m gestem vÛãi vnitrostát-
ním zákonodárcÛm“, je de lege ferenda nezbytné
jeho posílení. Tyto úvahy se nevedou jen v od-
borné literatufie, ale pfiedev‰ím v ãlensk˘ch stá-
tech.56 Vût‰ina navrhovan˘ch zmûn je ov‰em
moÏná jen cestou zmûny primárního práva.

OdÛvodnûná stanoviska vnitrostátních parla-
mentÛ by – pfii splnûní v‰ech podmínek – mûla
b˘t pro navrhovatele závazná. Jin˘mi slovy, po-
kud parlamenty shromáÏdí dostateãn˘ poãet
hlasÛ vyjadfiujících názor, Ïe pfiekládan˘ návrh
je v rozporu s principem subsidiarity, bude mít
navrhovatel (obvykle Komise) povinnost svÛj
návrh stáhnout. To nevyluãuje, aby pfiedloÏil ji-
n˘ – pfiepracovan˘ – návrh, kter˘ opût projde
kontrolou ze strany vnitrostátních parlamentÛ
(v této souvislosti se pouÏívá v˘raz „ãervená
karta“). Právní úprava „Ïluté karty“ by se takto
zmûnila v „ãervenou kartu“ a komplikovaná
právní úprava „oranÏové karty“ by mohla b˘t
z Protokolu zcela odstranûna.

Souãasná osmit˘denní lhÛta by mûla b˘t pro-
dlouÏena na deset t˘dnÛ. LhÛta k projednání
návrhÛ unijních aktÛ byla jiÏ jednou prodlouÏe-
na o dva t˘dny (její pÛvodní délka byla ‰est t˘dnÛ,
viz v˘‰e). Nev˘hodou del‰í lhÛty je samozfiejmû
prodlouÏení celého legislativního procesu na
unijní úrovni. Na druhou stranu by jeho cílem
nemûlo b˘t rychlé pfiijímání velkého mnoÏství
unijní legislativy, ale pfiijetí kvalitních právních
aktÛ pfii nalezení co nejvût‰í shody aktérÛ legis-
lativního procesu na unijní i vnitrostátní úrovni.
V mimofiádn˘ch odÛvodnûn˘ch pfiípadech po-
tfieby rychlého pfiijetí urãitého návrhu by mohla
b˘t uãinûna v˘jimka z kontrolní pravomoci
vnitrostátních parlamentÛ.

Stávající poãet hlasÛ pro dosaÏení tzv. Ïluté
(ãi oranÏové) karty podle platné právní úpravy
je pfiíli‰ vysok˘. Bylo by vhodné sníÏit tento po-

Ïadavek na pfiimûfienûj‰í jednu ãtvrtinu hlasÛ
vnitrostátních parlamentÛ, jak je tomu zatím jen
u tzv. Ïluté karty v oblasti prostoru svobody,
bezpeãnosti a práva. Platné právo EU povaÏuje
za dostateãnû reprezentativní jednu ãtvrtinu
ãlensk˘ch státÛ jiÏ v nûkolika sv˘ch ustanove-
ních. Napfiíklad podle ãl. 76 písm. b) SFEU staãí
k pfiijetí aktÛ v rámci prostoru svobody, bezpeã-
nosti a práva podnût jedné ãtvrtiny ãlensk˘ch
státÛ. Obãané EU podporující evropskou obãan-
skou iniciativu mají pocházet „z podstatného
poãtu ãlensk˘ch státÛ“ (ãl. 11 odst. 4 SEU), kte-
r˘m se podle sekundárního práva rozumí (ne-
jménû) jedna ãtvrtina ãlensk˘ch státÛ.57

Kontrola subsidiarity ze strany vnitrostátních
parlamentÛ by se mûla t˘kat nejen návrhÛ le-
gislativních aktÛ, jak je tomu nyní, ale mûla by
b˘t roz‰ífiena i na jiné akty, které jsou právnû zá-
vazné a mají normativní obsah, zejména uklá-
dají-li povinnosti vnitrostátním subjektÛm.
Není dÛvodu, proã by tyto akty mûly b˘t z pra-
vomoci vnitrostátních parlamentÛ vyÀaty.

Kromû v˘‰e uvedeného lze uvaÏovat i o dal-
‰ích opatfieních, napfi. doplnûní Protokolu o de-
monstrativní v˘ãet upfiesÀující, co konkrétnû
mohou parlamenty v rámci kontroly subsidiari-
ty ve sv˘ch stanoviscích namítat, roz‰ífiení pra-
vomoci parlamentÛ i na kontrolu principu
proporcionality, zintenzivnûní kontaktÛ vnitro-
státních parlamentÛ na pÛdû COSAC atp.

Pravomoc vnitrostátních parlamentÛ, t˘kající
se kontroly dodrÏování zásady subsidiarity po-
vaÏuji za v˘znamnou v tom smyslu, Ïe Evrop-
ská unie vykonává v souãasné dobû ‰irokou
‰kálu pravomocí a je Ïádoucí, aby existoval ur-
ãit˘ korektiv v˘konu tûchto pravomocí nejen na
pÛdû unijních orgánÛ, ale také na vnitrostátní
úrovni. Není tfieba se obávat, Ïe by v pfiípadû
zmûny právní úpravy a posílení souãasného
mechanismu pfiedbûÏného varování zaãaly
vnitrostátní parlamenty v˘raznûji ãi dokonce
systematicky blokovat pfiijímání unijní legislati-
vy. Koordinace názorÛ vysokého poãtu parla-
mentÛ (resp. parlamentních komor) bude vÏdy
nároãná a je pravdûpodobné, Ïe veto vnitrostát-
ních parlamentÛ bude spí‰e fiídk˘m jevem.

âLÁNKY JURISPRUDENCE 1/2016

19

55 ZALEWSKA – GSTREIN, op. cit., s. 15.
56 Viz PÍTROVÁ, op. cit., s. 273–274 ãi stanovisko Úfiadu vlády

âR, Sekce pro evropské záleÏitosti, k otázce role národních
parlamentÛ ze dne 12. 6. 2015 (podklad k jednání Národního
konventu o EU, uspofiádaného dne 12. 6. 2015 v Poslanecké
snûmovnû Parlamentu âR).

57 âl. 7 odst. 1 nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
ã. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o obãanské iniciativû.
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