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Více neÏ deset let trvající období, bûhem nûhoÏ
se unijní soudy zab˘valy legalitou omezujících
opatfiení uplatÀovan˘ch na unijní úrovni vÛãi
obãanovi Saudskoarabského království, panu
Yassinu Abdullahu Kadimu, bylo bûhem po-
sledního roku zavr‰eno dvûma zásadními udá-
lostmi. Poté, co bylo jméno pana Kadiho dne 
5. fiíjna 2012 (s úãinky ex nunc) odstranûno ze
sankãního seznamu OSN a o ‰est dní pozdûji
z odpovídajícího sankãního seznamu Evropské
unie,2 vynesl Soudní dvÛr dne 18. ãervence 2013
rozsudek ve spojen˘ch vûcech C-584/10 P, 
C-593/10 P a C-595/10 P Komise, Rada, Spojené
království v. Kadi (dále jen „rozsudek Kadi-II-
SD“),3 v nûmÏ definitivnû a s úãinky ex tunc po-
tvrdil, Ïe omezující opatfiení byla vÛãi panu
Kadimu na unijní úrovni uplatÀována neprávem.

Rozsudek Kadi-II-SD je tak posledním ze sé-
rie rozhodnutí unijních soudÛ posuzujících 
legalitu unijních aktÛ pfiijat˘ch v rámci specific-
kého sankãního reÏimu vÛãi osobám a subjek-
tÛm spojen˘m se sítí Al-Kajdá, jehoÏ
prostfiednictvím Evropská unie provádí sankce
stanovené rezolucemi Rady bezpeãnosti OSN.
Vzhledem k tomu, Ïe dÛsledky závûrÛ Soudní-
ho dvora v rozsudku Kadi-II-SD se dotknou
rovnûÏ fungování dal‰ích sankãních reÏimÛ
Unie, v jejichÏ rámci jsou uplatÀovány tzv. cíle-
né neboli chytré sankce (targeted neboli smart
sanctions) vÛãi jednotliv˘m osobám a subjek-
tÛm, je vhodné pfiipomenout, Ïe v rámci Unie
v souãasné dobû fungují následující druhy
sankãních reÏimÛ.4

(a) Tzv. reÏim Al-Kajdá zaloÏen˘ spoleãn˘m
postojem 2002/402/SZBP5 a nafiízením (ES) 
ã. 881/20026 (dále jen „Nafiízení“): Unie v jeho
rámci provádí rezoluce RB OSN,7 které závaznû
urãují formu sankcí i subjekty, na nûÏ se sankce ma-
jí vztahovat; Unie proto pfii provádûní tûchto rezo-
lucí prakticky nedisponuje vlastním uváÏením.8

(b) Tzv. autonomní teroristick˘ reÏim EU zaloÏe-
n˘ spoleãn˘m postojem 2001/931/SZBP9 a na-
fiízením (ES) ã. 2580/2001:10 rezoluce RB OSN 
ã. 1373 (2001) sice stanoví zmrazení majetku jako
sankci pro osoby zapojené do páchání teroristic-
k˘ch ãinÛ, nicménû Unie sama urãuje, jaké osoby
a subjekty na pfiíslu‰n˘ seznam zafiadí.

(c) Tzv. teritoriální sankãní reÏimy zaloÏené pfií-
slu‰n˘mi rozhodnutími a nafiízeními vÏdy pro
konkrétní stát: nûkteré mají základ v rezolucích
RB OSN (napfi. sankãní reÏim vÛãi Íránu), jiné
vycházejí ze zcela autonomní vÛle EU (napfi.
sankãní reÏim vÛãi Bûlorusku). Do první uvede-
né podskupiny patfií i sankãní reÏim vÛãi Afg-
hánistánu, jenÏ byl pÛvodnû souãástí reÏimu
Al-Kajdá.11

Skutkov˘ základ sporu
a pfiedchozí fiízení

Dne 17. fiíjna 2001 byl pan Kadi v návaznosti na
Ïádost Spojen˘ch státÛ americk˘ch, kde byl 
rozhodnutím ze dne 12. fiíjna 2001 oznaãen za
jmenovitû oznaãeného globálního teroristu
(„specially designated global terrorist“), zapsán na
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Fungování sankãních reÏimÛ EU ve svûtle
závûreãného rozsudku Kadi

1 Názory obsaÏené v tomto pfiíspûvku jsou v‰ak osobními názory
autorky a nemusejí se nutnû shodovat s oficiálním stanoviskem
MZV âR.

2 Provádûcí nafiízení Komise (EU) ã. 933/2012 ze dne 11. fiíjna
2012, kter˘m se po sto osmdesáté mûní nafiízení Rady (ES) 
ã. 881/2002 o zavedení nûkter˘ch zvlá‰tních omezujících
opatfiení namífien˘ch proti nûkter˘m osobám a subjektÛm
spojen˘m se sítí Al-Kajdá, Úfi. vûst. L 278, 12. 10. 2012, s. 11.

3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. ãervence 2013 ve
spojen˘ch vûcech C-584/10 P, C-593/10 P a C-595/10
P Komise, Rada, Spojené království v. Kadi, dosud
nezvefiejnûn˘.

4 Jedná se pfiirozenû jen o jeden z fiady moÏn˘ch zpÛsobÛ
ãlenûní unijních sankãních reÏimÛ.

5 Spoleãn˘ postoj Rady ze dne 27. kvûtna 2002 o omezujících
opatfieních proti Usámu bin Ládinovi, ãlenÛm organizace 
Al-Kajdá a Talibanu a dal‰ím osobám, skupinám, podnikÛm
a subjektÛm, které jsou s nimi spojeny, a o zru‰ení spoleãn˘ch
postojÛ 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP
a 2001/771/SZBP (2002/402/SZBP), Úfi. vûst. L 139, 29. 5. 2002,
s. 292.

6 Nafiízení Rady (ES) ã. 881/2002 ze dne 27. kvûtna 2002
o zavedení nûkter˘ch zvlá‰tních omezujících opatfiení
namífien˘ch proti nûkter˘m osobám a subjektÛm spojen˘m
s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zru‰ení
nafiízení Rady (ES) ã. 467/2001, kter˘m se zakazuje v˘voz
urãitého zboÏí a sluÏeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letÛ
a roz‰ifiuje zmrazení prostfiedkÛ a jin˘ch finanãních zdrojÛ
afghánského Talibanu, Úfi. vûst. L 139, 29. 5. 2002, s. 9.

7 Rezoluce RB OSN ã. 1267 (1999) a dal‰í rezoluce, jeÏ sankãní
reÏim proti síti Al-Kajdá a Talibanu dále rozvíjely
a konkretizovaly – zejm. rezoluce ã. 1333 (2000), 1363 (2001),
1390 (2002), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904
(2009), 1988 (2011), 1989 (2011) a 2083 (2012).

8 Soud prvního stupnû ve svém rozsudku ze dne 21. záfií 2005 ve
vûci T-315/01 Kadi v. Rada a Komise (Sb. rozh. s. II-3649)
v˘slovnû hovofiil o „Ïádném prostoru pro autonomní uváÏení“
(bod 214). Evropsk˘ soud pro lidská práva v‰ak v rozsudku ze
dne 12. záfií 2012 ve vûci 10593/08 Nada v. ·v˘carsko naznaãil,
Ïe ve prospûch urãité míry diskrece subjektÛ provádûjících
rezoluce RB OSN svûdãí zejm. skuteãnost, Ïe Charta OSN
ukládá státÛm pouze závazek urãitého v˘sledku; nechává v‰ak
na nich, jak k˘Ïeného v˘sledku dosáhnou (bod 176).

9 Spoleãn˘ postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnûní
zvlá‰tních opatfiení k boji proti terorismu (2001/931/SZBP), 
Úfi. vûst. L 344, 28. 12. 2001, s. 93.

10 Nafiízení Rady (ES) ã. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001
o zvlá‰tních omezujících opatfieních namífien˘ch proti nûkter˘m
osobám a subjektÛm s cílem bojovat proti terorismu, Úfi. vûst.
L 344, 28. 12. 2001, s. 70.

11 Z reÏimu Al-Kajdá se oddûlil prostfiednictvím rezolucí RB OSN 
ã. 1988 (2011) a 1989 (2011) a na nû navazujících unijních aktÛ.



konsolidovan˘ seznam V˘boru pro sankce
OSN. Unie provádûla omezující opatfiení vÛãi
subjektÛm na uvedeném seznamu nejprve pro-
stfiednictvím nafiízení 467/2001,12 pozdûji pro-
stfiednictvím Nafiízení. Pan Kadi zafiazení svého
jména na seznam v Pfiíloze 1 Nafiízení napadl
u Soudu prvního stupnû (dále jen „SPS“) Ïalo-
bou na zru‰ení Nafiízení v rozsahu, v nûmÏ smû-
fiovalo vÛãi jeho osobû.

SPS sv˘m rozsudkem ze dne 21. záfií 2005 (dá-
le jen „rozsudek Kadi-I-SPS“)13 ponechal Nafií-
zení v plném rozsahu v platnosti. Pfiiklánûje se
ke koncepci monismu evropského a mezinárod-
ního práva dospûl k závûru, Ïe unijní soudy ne-
jsou – s v˘jimkou pfiezkumu dodrÏování
nûkter˘ch kogentních norem mezinárodního
práva (ius cogens) – pfiíslu‰né k pfiezkumu plat-
nosti Nafiízení, neboÈ ãlenské státy mají podle
Charty OSN, jeÏ poÏívá pfiednosti pfied unijním
právem, povinnost podfiídit se rezolucím RB
OSN. Se závûry SPS se v‰ak neztotoÏnil Soudní
dvÛr, k nûmuÏ se pan Kadi odvolal. Soudní
dvÛr, preferující koncepci evropského a mezi-
národního práva jako dvou samostatn˘ch práv-
ních fiádÛ, sv˘m rozsudkem ze dne 3. záfií 2008
(dále jen „rozsudek Kadi-I-SD“)14 Nafiízení
v rozsahu t˘kajícím se pana Kadiho zru‰il (se
zachováním úãinkÛ Nafiízení po dobu tfií mûsí-
cÛ ode dne vyhlá‰ení rozsudku). Podle jeho ná-
zoru by mûly ve‰keré unijní akty podléhat
„v zásadû úplnému“ pfiezkumu z hlediska zá-
kladních práv, jeÏ tvofií souãást unijního právní-
ho fiádu, pfiiãemÏ optikou takového pfiezkumu
bylo právo pana Kadiho na obhajobu, úãinnou
soudní ochranu, jakoÏ i jeho právo na ochranu
vlastnictví poru‰eno. 

V návaznosti na rozsudek Kadi-I-SD sdûlila
Evropská komise panu Kadimu shrnutí dÛvodÛ
poskytnuté V˘borem pro sankce OSN s tím, Ïe
hodlá pfiijmout nové nafiízení, jehoÏ prostfied-
nictvím ponechá jeho jméno na seznamu. I pfies
vyjádfiení pana Kadiho, ve kterém vyvracel
opodstatnûnost tvrzení obsaÏen˘ch ve shrnutí
dÛvodÛ a Ïádal pfiedloÏení dÛkazÛ, které by
sporná tvrzení skuteãnû prokazovaly, Komise
jeho jméno na seznam v Pfiíloze I Nafiízení opû-
tovnû zafiadila. Takto (ne)pozmûnûné Nafiízení
pan Kadi napadl u Tribunálu. Tribunál do‰el
k závûru, Ïe i v tomto pfiípadû bylo právo pana
Kadiho na obhajobu a úãinnou soudní ochranu
poru‰eno, neboÈ vzhledem k nepfiedloÏení po-
tfiebn˘ch informací a dÛkazÛ nebyl pan Kadi
schopen úãinnû bránit svá práva. RovnûÏ namí-
tané poru‰ení zásady proporcionality v souvis-
losti se zásahem Nafiízení do práva na ochranu
vlastnictví uznal Tribunál jako dÛvodné. Tribu-
nál tedy Nafiízení ve vztahu k osobû pana Kadi-
ho rozsudkem ze dne 30. záfií 2010 (dále jen

„rozsudek Kadi-II-T“)15 zru‰il. Rada, Komise
a Spojené království podaly proti rozsudku Kadi-
II-T k Soudnímu dvoru kasaãní opravné pro-
stfiedky, jeÏ v‰ak byly aktuálnû vynesen˘m
rozsudkem Kadi-II-SD zamítnuty.

Závûry rozsudku Kadi-II-SD

V úvodní ãásti rozsudku Kadi-II-SD Soudní
dvÛr potvrdil své závûry z rozsudku Kadi-I-SD,
kdyÏ konstatoval, Ïe „respekt vÛãi orgánÛm
Spojen˘ch národÛ, k nûmuÏ jsou povinny unij-
ní orgány, nemÛÏe vést k tomu, Ïe nebude pro-
vádûn pfiezkum legality takov˘chto unijních
aktÛ z hlediska základních práv, která jsou ne-
dílnou souãástí obecn˘ch zásad unijního prá-
va“.16 Co se rozsahu uvedeného pfiezkumu
legality t˘ãe, navzdory odli‰nému názoru gene-
rálního advokáta Bota Soudní dvÛr rovnûÏ po-
tvrdil svÛj závûr z rozsudku Kadi-I-SD v tom
smyslu, Ïe unijní soudy musejí zaji‰Èovat „v zá-
sadû úpln˘ pfiezkum legality v‰ech unijních ak-
tÛ z hlediska základních práv, která jsou souãástí
unijního právního fiádu, a to i tehdy, mají-li ta-
kové akty provádût rezoluce pfiijaté Radou bez-
peãnosti na základû kapitoly VII Charty OSN.“17

Uveden˘ „v zásadû úpln˘“ pfiezkum má pod-
le Soudního dvora vedle pfiezkumu dodrÏení
procesních záruk zahrnovat i pfiezkum, zda dÛ-
vody zafiazení na seznam jsou dostateãnû pfies-
né a konkrétní. Pfii ovûfiování skuteãností
uvádûn˘ch ve shrnutí dÛvodÛ se Soudní dvÛr
nesmí omezovat na „abstraktní posouzení prav-
dûpodobnosti uvádûn˘ch dÛvodÛ“, n˘brÏ se
má zamûfiit na otázku, „zda jsou tyto dÛvody,
nebo alespoÀ jeden z nich, kter˘ sám o sobû po-
staãuje k odÛvodnûní tohoto rozhodnutí, podlo-
Ïené.“18 Pfiitom zásadnû lze vycházet pouze
z dÛvodÛ, které byly unijnímu soudu sdûleny:
pokud sdûlené skuteãnosti neumoÏÀují konsta-
tovat podloÏenost nûkterého z dÛvodÛ zafiazení
osoby na sankãní seznam, unijní soud takov˘
dÛvod nemÛÏe pfiijmout.19 Velkou ãást sv˘ch
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12 Nafiízení Rady (ES) ã. 467/2001 ze dne 6. bfiezna 2001
o zákazu v˘vozu nûkter˘ch v˘robkÛ a sluÏeb do Afghánistánu,
zesílení zákazu letÛ a roz‰ífiení zmrazení finanãních prostfiedkÛ
a jin˘ch finanãních zdrojÛ afghánského Talibánu a o zru‰ení
nafiízení (ES) ã. 337/2000, Úfi. vûst. L 67, 9. 3. 2001, s. 1.

13 Rozsudek SPS ze dne 21. záfií 2005 ve vûci T-315/01 Kadi v.
Rada a Komise, Sb. rozh. s. II-3649.

14 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. záfií 2008 ve vûci C-402/05
P a C-415/05 P Kadi a Al Barakaat International Foundation v.
Rada a Komise, Sb. rozh. s. I-6351.

15 Rozsudek Tribunálu ze dne 30. záfií 2010 ve vûci T-85/09 Kadi v.
Komise, Sb. rozh. s. II-5177.

16 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 67.
17 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 97, podobnû téÏ rozsudek Kadi-I-SD,

bod 326. Soudní dvÛr v bodû 98 rozsudku Kadi-II-SD dále
pfiipomnûl, Ïe mezi tato základní práva patfií zejména
dodrÏování práva na obhajobu a práva na úãinnou soudní
ochranu, jejichÏ obsah následnû v bodech 99 a 100 struãnû
charakterizoval.

18 Rozsudek Kadi-II-SD, body 118 a 119.
19 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 123.



závûrÛ Soudní dvÛr vûnoval otázce nakládání
s informacemi, které jsou dÛvûrného charakteru,
a pfiesto by mûly slouÏit jako podklad pro pro-
vedení úplného soudního pfiezkumu. JelikoÏ se
jedná o ucelené a komplikované téma, budou
pfiíslu‰né závûry Soudního dvora podrobnûji
popsány v následující ãásti tohoto ãlánku. 

Soudní dvÛr v souvislosti s nakládáním s cit-
liv˘mi informacemi rovnûÏ uvedl, Ïe „skuteã-
nost, Ïe pfiíslu‰n˘ unijní orgán odepfiel dotyãné
osobû a posléze unijnímu soudu pfiístup k in-
formacím nebo dÛkazÛm souvisejícím se shrnu-
tím dÛvodÛ, o nûÏ se opírá dotãené rozhodnutí,
a které mûl k dispozici pouze V˘bor pro sankce
nebo dotyãn˘ ãlen OSN, nezakládá jako taková
poru‰ení tûchto práv“; Tribunál se v tomto ohle-
du dopustil nesprávného právního posouze-
ní.20 Nesprávného právního posouzení se
Tribunál podle Soudního dvora dopustil rovnûÏ
tím, Ïe se opíral o „podle jeho názoru vágní
a nepfiesn˘ charakter tvrzení uveden˘ch ve shr-
nutí dÛvodÛ poskytnutém V˘borem pro sankce,
i kdyÏ samostatné posouzení kaÏdého z tûchto
dÛvodÛ neumoÏÀuje vyvodit takov˘ obecn˘ zá-
vûr.“21 Podle Soudního dvora byla vût‰ina do-
tãen˘ch dÛvodÛ dostateãnû pfiesná a konkrétní,
nicménû i navzdory tomu nebyly tyto dÛvody
schopny odÛvodnit pfiijetí omezujících opatfiení
vÛãi panu Kadimu, neboÈ ani jeden z nich nebyl
dostateãnû podloÏen potfiebn˘mi informacemi
a dÛkazy.22 Z uvedeného dÛvodu Soudní dvÛr
rozhodl, Ïe (i pfies v˘‰e uvedená nesprávná
právní posouzení ze strany Tribunálu) je v˘rok
rozsudku Kadi-II-T opodstatnûn˘, a kasaãní
opravné prostfiedky zamítl.

Zacházení s citliv˘mi
informacemi a dÛkazy v rámci
soudního fiízení

JiÏ na základû rozsudkÛ Kadi-I-SD a Kadi-II-T
bylo moÏné oãekávat, Ïe v pfiípadû sankãního
reÏimu Al-Kajdá bude pro pfiíslu‰n˘ unijní or-
gán velmi obtíÏné unést dÛkazní bfiemeno, bu-
de-li legalita jeho aktu zpochybnûna pfied
unijním soudem. Soudní dvÛr v rozsudku Kadi-
II-SD tuto domnûnku potvrdil. Z jeho závûrÛ je
zfiejmé, Ïe shrnutí dÛvodÛ V˘boru pro sankce
OSN nemusí a vût‰inou pravdûpodobnû ani ne-
bude pfiedstavovat dostateãné mnoÏství infor-
mací pro úãely úplného soudního pfiezkumu.
Pokud totiÏ sankcionovaná osoba pfiedloÏí ke
shrnutí dÛvodÛ své vyjádfiení, podle rozsudku
Kadi-II-SD bude pfiíslu‰n˘ unijní orgán povinen
dÛslednû a nestrannû pfiezkoumat opodstatnû-
nost jejích tvrzení a v této souvislosti vyhodnotit
„potfiebu poÏádat V˘bor pro sankce, a prostfied-
nictvím tohoto v˘boru téÏ ãlena OSN, kter˘ na-

vrhl zápis dotyãné osoby na konsolidovan˘ se-
znam uvedeného v˘boru, o spolupráci, aby zís-
kal ... dÛvûrné i nedÛvûrné informace a dÛkazy,
které mu umoÏní splnit tuto povinnost dÛsled-
ného a nestranného pfiezkumu.“23 Neexistují
pfiitom mechanismy, jak navrhující stát (ani V˘-
bor pro sankce OSN) ke sdûlení potfiebn˘ch in-
formací pfiimût.24

Ocitne-li se pfiípad následnû pfied unijním
soudem a pro pfiezkum provádûn˘ tímto sou-
dem budou v˘‰e popsané dal‰í informace a dÛ-
kazy relevantní, je podle rozsudku Kadi-II-SD
unijní soud povinen vyzvat pfiíslu‰n˘ unijní or-
gán k jejich pfiedloÏení. Soudní dvÛr zdÛraznil,
Ïe je zásadnû úkolem pfiíslu‰ného unijního or-
gánu, aby prokázal, Ïe dÛvody uplatÀované vÛ-
ãi sankcionované osobû jsou podloÏené; tato
osoba není povinna pfiedloÏit dÛkazy svûdãící
o opaku.25

V pfiípadû, Ïe Ïádosti unijního soudu pfiíslu‰-
n˘ unijní orgán nevyhoví, musí unijní soud vy-
cházet pouze z dÛvodÛ, které mu byly
sdûleny.26 V této souvislosti je tfieba si uvûdo-
mit, Ïe informace a dÛkazy, jeÏ bude mít unijní
soud ve v˘‰e popsané situaci k dispozici, budou
jen málokdy k podloÏení dÛvodÛ zafiazení do-
tãené osoby na seznam dostateãné. Jinak fieãeno,
velmi pravdûpodobn˘m v˘sledkem takové situ-
ace bude prohlá‰ení unijního aktu ve vztahu
k dotãené osobû za neplatn˘, coÏ zároveÀ zna-
mená, Ïe pfiíslu‰né rezoluce RB OSN nebudou na
úrovni Unie ve vztahu k této osobû provedeny.

V pfiípadû, Ïe pfiíslu‰n˘ unijní orgán poÏado-
vané informace a dÛkazy unijnímu soudu pfied-
loÏí, je vzhledem ke specifickému kontextu
sankcí nutné poãítat s tím, Ïe pfiipojí Ïádost, aby
unijní soud s tûmito informacemi zacházel dÛ-
vûrnû, zejm. je nezpfiístupnil sankcionované
osobû. V takové situaci je podle Soudního dvo-
ra úkolem unijního soudu, vÛãi nûmuÏ nelze
namítat tajnost ãi dÛvûrnost tûchto informací ãi
dÛkazÛ, aby v rámci soudního pfiezkumu pou-
Ïil „techniky, které umoÏÀují skloubit legitimní
bezpeãnostní obavy t˘kající se povahy a zdroje
informací, k nimÏ bylo pfiihlíÏeno pfii pfiijímání
pfiedmûtného aktu, s nutností zaruãit jednotliv-
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20 Rozsudek Kadi-II-SD, body 137 aÏ 139.
21 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 140.
22 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 163.
23 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 115.
24 Obavy státÛ z úniku citliv˘ch informací do nepovolan˘ch rukou

a související neochotu potfiebné informace poskytovat ilustruje
i skuteãnost, Ïe souãasné úsilí úfiadu ombudsmana pfii V˘boru
pro sankce OSN o uzavfiení bilaterálních dohod o pfiedávání
informací dÛvûrného charakteru s jednotliv˘mi státy se dosud
nesetkalo s velk˘m úspûchem. Státy právní závazek odmítají
a jsou – aÏ na v˘jimky – ochotny pfiistoupit nejv˘‰e k uzavírání
právnû nezávazn˘ch ujednání. (Jejich aktuální pfiehled je
dostupn˘ na internetov˘ch stránkách úfiadu ombudsmana pfii
V˘boru pro sankce OSN:
http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/accessinfo.shtml.)

25 Rozsudek Kadi-II-SD, body 120 a 121.
26 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 123.



cÛm v dostateãné mífie dodrÏování jejich pro-
cesních práv ...“.27

Za tímto úãelem musí unijní soud v první fia-
dû ovûfiit, zda jsou dÛvody uplatÀované pfií-
slu‰n˘m unijním orgánem za úãelem odepfiení
pfiístupu sankcionované osobû podloÏené. Dos-
pûje-li k názoru, Ïe informace mohou b˘t do-
tyãné osobû alespoÀ zãásti sdûleny, pfiíslu‰nému
unijnímu orgánu toto sdûlení umoÏní.28 Pokud
pfiíslu‰n˘ unijní orgán pfiesto se sdûlením infor-
mací nesouhlasí, pfiezkoumá unijní soud legali-
tu napadeného aktu jen na základû skuteãností,
jeÏ byly sankcionované osobû sdûleny.29

Pokud v‰ak unijní soud dospûje k závûru, Ïe
namítané dÛvody sdûlení pfiedmûtn˘ch infor-
mací dotyãné osobû skuteãnû brání, je podle
Soudního dvora nutné „odpovídajícím zpÛso-
bem vyváÏit poÏadavky t˘kající se práva na
úãinnou soudní ochranu, zejména pak dodrÏo-
vání zásady kontradiktornosti, a poÏadavky t˘-
kající se bezpeãnosti Unie a jejích ãlensk˘ch
státÛ nebo jejich mezinárodních vztahÛ“.30 Za
tímto úãelem lze podle Soudního dvora „vyuÏít
moÏností, jako je sdûlení shrnutí obsahu dotãe-
n˘ch informací nebo dÛkazÛ. Bez ohledu na
pouÏití takov˘ch moÏností pfiíslu‰í unijnímu
soudu posoudit, zda a v jakém rozsahu mÛÏe
nesdûlení dÛvûrn˘ch informací nebo dÛkazÛ
dotyãné osobû a související nemoÏnost této oso-
by se k nim vyjádfiit ovlivnit dÛkazní hodnotu
dÛvûrn˘ch dÛkazÛ“.31 BohuÏel, zásadní pfie-
káÏku pro naplnûní poÏadavkÛ Soudního dvo-
ra pfiedstavuje souãasné znûní ãl. 67 odst. 3
jednacího fiádu Tribunálu, podle nûjÏ lze jako dÛ-
kazy pro úãely rozhodnutí vyuÏít jen písemnosti
a dokumenty, které byly sankcionovan˘m oso-
bám (resp. jejich advokátÛm ãi zmocnûncÛm)
zpfiístupnûny.32 Princip, na nûmÏ je ãl. 67 odst. 3
jednacího fiádu Tribunálu postaven, tak do
znaãné míry pfiedurãuje v˘sledek soudního pfie-
zkumu: v pfiípadû nepfiedloÏení zásadních in-
formací ãi dokumentÛ sankcionované osobû
povede úpln˘ soudní pfiezkum unijních sankã-
ních aktÛ témûfi vÏdy k jejich prohlá‰ení ve vzta-
hu k dané osobû za neplatné. 

Právní úprava, která by umoÏnila fiízení,
v nûmÏ by byly náleÏitû vyváÏeny poÏadavky
t˘kající se bezpeãnosti ãi mezinárodních vztahÛ
s poÏadavky t˘kajícími se práva na úãinnou
soudní ochranu, je pfiitom zfiejmû moÏná: ob-
dobná Ïaloba pana Kadiho ve Spojen˘ch státech
americk˘ch byla zamítnuta, neboÈ tamní soud
mohl pro své rozhodnutí vyuÏít ve‰keré infor-
mace, které mûl k dispozici, aniÏ by byl povinen
v‰echny tyto informace zároveÀ zpfiístupnit pa-
nu Kadimu. Panu Kadimu byl na druhou stra-
nu zaruãen ‰irok˘ prostor k uvedení vlastní
argumentace.33

Zmûna problematického ustanovení jednací-
ho fiádu Tribunálu je pfiedmûtem úvah na unijní
úrovni, nicménû dosud nepadla shoda ohlednû
podoby nové procedury nakládání s utajovan˘-
mi informacemi v rámci soudního fiízení. Bez-
peãnostní obavy ãlensk˘ch státÛ, jeÏ v pfiípadû
nûkter˘ch sankãních reÏimÛ EU samy navrhují
designaci subjektÛ na pfiíslu‰né sankãní sezna-
my, jsou pfiíli‰ velké. Do té doby, neÏ bude nale-
zen a právnû zakotven mechanismus, jenÏ
bezpeãnû zajistí, Ïe k obávanému úniku infor-
mací docházet nebude, bude tfieba hledat dal‰í
(rychleji proveditelná) fie‰ení. DÛsledkem sou-
ãasného stavu, kdy se ve svûtle rozsudkÛ Soud-
ního dvora unijní sankãní reÏimy vyuÏívající
„chytré“ sankce ukazují b˘t ve velké mífie ne-
funkãní, je totiÏ mj. skuteãnost, Ïe související re-
zoluce RB OSN zÛstanou na unijní úrovni zãásti
neprovedeny.

(Ne)dostateãné zohlednûní
mezinárodnûprávních závazkÛ
Unie a ãlensk˘ch státÛ?

Nepfiiznání soudní imunity unijním aktÛm pro-
vádûjícím rezoluce RB OSN na základû kapitoly
VII Charty OSN není v rámci pfiístupu Soudní-
ho dvora zastávajícího koncepci mezinárodního
a unijního práva jako dvou samostatn˘ch práv-
ních fiádÛ nikterak pfiekvapivé. Je sice pravda,
Ïe za pfiedpokladu pfiijetí koncepce striktního
dualismu evropského a mezinárodního práva
není status mezinárodních norem z hlediska
mezinárodního práva úpln˘m soudním pfiezku-
mem souvisejících unijních aktÛ nikterak naru-
‰en, nicménû na bliÏ‰í pohled je zjevné, Ïe
v praxi bude jednotné, bezpodmíneãné a oka-
mÏité provádûní rezolucí RB OSN ohroÏeno.34

Je moÏné oprávnûnû namítat, Ïe poÏadavek
úplného soudního pfiezkumu pfiedmûtn˘ch
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27 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 125.
28 Rozsudek Kadi-II-SD, body 126 a 127.
29 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 127.
30 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 128.
31 Rozsudek Kadi-II-SD, bod 129.
32 âl. 67 odst. 3 jednacího fiádu Tribunálu: „S v˘hradou ustanovení

ãl. 116 odst. 2 a 6 Tribunál pfiihlédne pouze k tûm dokumentÛm
a písemnostem, s nimiÏ mûli advokáti nebo zmocnûnci
úãastníkÛ fiízení moÏnost se seznámit a k nimÏ se mohli vyjádfiit.
Pokud má Tribunál ovûfiit s ohledem na jednoho nebo více
úãastníkÛ fiízení dÛvûrnost urãitého dokumentu, kter˘ by mohl
b˘t dÛleÏit˘ pro rozhodnutí ve vûci, uveden˘ dokument není
bûhem tohoto ovûfiování pfiedán úãastníkÛm fiízení...“

33 Rozsudek US District Court for the District of Columbia ze dne
19. bfiezna 2012 ve vûci Yassin Abdullah Kadi v. Timothy
Geithner, et al. (Civil Action No. 09-0108 (JDB)).

34 Podle ãl. 25 Charty OSN jsou k provádûní rezolucí RB OSN
zavázány pouze ãlenové OSN, tzn. jednotlivé státy. Unie se
v‰ak k dodrÏování závazkÛ Charty OSN zavázala pfiímo na
základû unijního práva (ãl. 3 odst. 5 SEU, ãl. 21 odst. 1 a 2
SEU, jakoÏ i 13. Prohlá‰ení o spoleãné zahraniãní
a bezpeãnostní politice pfiipojené k Závûreãnému aktu
Lisabonské smlouvy). âlenské státy EU pfii provádûní rezolucí
RB OSN v oblasti sankcí postupují na unijní úrovni, neboÈ ãást
sv˘ch pravomocí nutn˘ch k jejich provedení na Unii pfienesly.



unijních aktÛ dostateãnû nezohlednil právní
kontext a praktické okolnosti, ve kter˘ch oba
právní fiády spolupÛsobí.

Na obranu Soudního dvora je v‰ak tfieba
uvést, Ïe pfii vymezování rozsahu soudního
pfiezkumu unijních aktÛ provádûjících rezoluce
RB OSN nemûl snadnou úlohu, neboÈ jakékoliv
zvolené fie‰ení v podstatû znamenalo pfiíklon
k jednomu ze dvou moÏn˘ch „zel“: ke ztíÏení
efektivního provádûní rezolucí RB OSN, nebo ke
zpochybnûní standardu ochrany základních
práv sankcionovan˘ch osob. K upfiednostnûní
ochrany základních práv sankcionovan˘ch osob
vedla Soudní dvÛr nejspí‰e téÏ skuteãnost, Ïe
Evropsk˘ soud pro lidská práva nepovaÏuje me-
chanismy ochrany práva na obhajobu a úãinnou
soudní ochranu na úrovni OSN za dostateãné,
a to i pfies podstatné zdokonalení tûchto mecha-
nismÛ (mj.) v reakci na rozsudek Kadi-I-SD.35

V této souvislosti je vhodné rovnûÏ pfiipome-
nout, Ïe ohlednû kvality uveden˘ch mechanis-
mÛ existovaly a existují rozdílné názory. Podle
generálního advokáta Bota mechanismy OSN
z hlediska základních práv sankcionovan˘ch
osob dostateãné záruky poskytují, a unijní sou-
dy by proto nemûly vykonávat zevrubn˘ pfie-
zkum legality souvisejících unijních aktÛ. Ve
svém stanovisku navrhoval, aby formální a pro-
cesní hlediska napadeného unijního aktu byla
pfiedmûtem bûÏného pfiezkumu (pfiezkum vnûj‰í
legality), v jehoÏ rámci by unijní soud dÛkladnû
pfiezkoumal, zda byl napaden˘ akt pfiijat v rám-
ci fiízení, v nûmÏ bylo dodrÏeno právo na obha-
jobu, zda dotãené osobû byly oznámeny
dÛvody zápisu a tyto dÛvody jsou dostateãné,
aby se mohla úãinnû bránit, zda dotãená osoba
mohla pfiedloÏit své vyjádfiení Komisi a zda ho
Komise dostateãnû zohlednila.36 Unijní soud by
podle jeho názoru naopak mûl vykonávat pou-
ze omezen˘ pfiezkum opodstatnûnosti odÛvod-
nûní (pfiezkum vnitfiní legality). V jeho rámci by
unijní soud ovûfioval pouze existenci zjevného
pochybení, neboÈ posouzení vhodnosti zápisu
primárnû pfiíslu‰í V˘boru pro sankce OSN.37

Rozsah soudního pfiezkumu navrhovan˘ ge-
nerálním advokátem Botem by zajisté lépe zo-
hledÀoval specifickou situaci, kdy Unie pfii
provádûní rezolucí RB OSN pouze recipuje
normy z vnûj‰ího zdroje, aniÏ by prakticky dispo-
novala vlastním uváÏením (Unie nepodniká ani
sbûr vlastního dÛkazního materiálu). Tím, Ïe unij-
ní orgány budou na základû rozsudku Kadi-II-SD
nuceny samostatnû shromaÏìovat a vyhodno-
covat dÛkazní materiály rovnûÏ v pfiípadech
pfiijímání sankcí, jimiÏ provádûjí pfiíslu‰né rezo-
luce RB OSN, budou pfiebírat odpovûdnost, kte-
rou podle Charty OSN nesou primárnû orgány
OSN.38

Hledání fie‰ení: nejistá
budoucnost chytr˘ch sankcí

Po vynesení rozsudku Kadi-SD-II se Unie ocitla
ve sloÏité situaci. Vzhledem k tomu, Ïe úpln˘
pfiezkum chytr˘ch sankcí bude pro nedostup-
nost dÛkazních materiálÛ ve velké ãásti pfiípadÛ
nemoÏn˘, bude velmi snadné dosáhnout pro-
hlá‰ení takov˘ch sankcí unijním soudem za ne-
platné z dÛvodu poru‰ení základního práva
sankcionovan˘ch osob na obhajobu a úãinnou
soudní ochranu. V pfiípadû chytr˘ch sankcí
„transponujících“ rezoluce RB OSN bude dÛ-
sledkem jejich prohlá‰ení za neplatné mj. sku-
teãnost, Ïe odpovídající rezoluce RB OSN ve
vztahu k tûmto osobám zÛstanou v rámci Unie
neprovedeny. Právû obavy ze zásadního naru-
‰ení fungování sankãních reÏimÛ EU pfiedsta-
vovaly dÛvod, proã navrhovatele kasaãních
opravn˘ch prostfiedkÛ v fiízení pfied Soudním
dvorem podpofiil neobvykl˘ poãet tfiinácti ãlen-
sk˘ch státÛ.39 Ostatnû i Tribunál (aãkoliv nako-
nec závûrÛm Soudního dvora v rozsudku
Kadi-I-SD pfiisvûdãil) obavy z dopadÛ jeho
vlastního rozhodnutí na fungování unijních
sankãních reÏimÛ zfiejmû trápily, kdyÏ na nûko-
lika místech svého rozsudku Kadi-II-T pouká-
zal na oblasti, ve kter˘ch se s názory Soudního
dvora prezentovan˘mi v rozsudku Kadi-I-SD
zcela neztotoÏÀuje.40

RADA EU v reakci na rozsudek Kadi-I-SD
pfiijala nafiízení (EU) ã. 1286/2009,41 jímÏ po-
zmûnila Nafiízení tak, aby co nejvíce reflektova-
lo poÏadavky uvedeného rozsudku ohlednû
procesních práv sankcionovan˘ch osob. Toto
nafiízení se pfii opûtovném zafiazení pana Kadi-
ho na seznam v Pfiíloze I Nafiízení v roce 2008
je‰tû neuplatnilo, nicménû nelze oãekávat, Ïe
uvedené zmûny budou mít na úspûch dal‰ích
sankãních pfiípadÛ velk˘ vliv. Jako zásadní pro-
blém se totiÏ jeví spí‰e nedostateãná úprava pfie-
dávání informací dÛvûrného charakteru
a nakládání s nimi v rámci fiízení pfied unijními
soudy. Uveden˘ problém pfiitom dopadá na
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35 Zejm. zfiízení úfiadu ombudsmana pfiíslu‰ného pro pfiezkum
návrhÛ na v˘maz podan˘ch jednotliv˘mi osobami.

36 Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota pfiednesené dne
19. bfiezna 2013 ve spojen˘ch vûcech C-584/10 P, C-593/10 P
a C-595/10 P Komise, Rada, Spojené království v. Kadi, bod 98.

37 TamtéÏ, body 105 a 106.
38 âl. 24 odst. 1 Charty OSN: „Aby byla zaji‰tûna rychlá a úãinná

akce Organizace spojen˘ch národÛ, svûfiují její ãlenové Radû
bezpeãnosti základní odpovûdnost za udrÏování mezinárodního
míru a bezpeãnosti a jsou zajedno v tom, Ïe Rada bezpeãnosti,
vykonávajíc své úkoly, jeÏ vypl˘vají z této odpovûdnosti, jedná
jejich jménem.“

39 BG, CZ, DK, IE, ES, IT, LU, HU, NL, AT, SK, FI a FR.
40 Rozsudek Kadi-II-T, body 113 aÏ 118.
41 Nafiízení Rady (EU) ã. 1286/2009 ze dne 22. prosince 2009,

kter˘m se mûní nafiízení (ES) ã. 881/2002 o zavedení nûkter˘ch
zvlá‰tních omezujících opatfiení namífien˘ch proti nûkter˘m
osobám a subjektÛm spojen˘m s Usámou bin Ládinem, sítí 
Al-Kajdá a Talibanem, Úfi. vûst. L 346, 23. 12. 2009, s. 42.



chytré sankce uplatÀované v rámci v‰ech unij-
ních sankãních reÏimÛ.

Do doby pfiijetí pfiíslu‰n˘ch zmûn unijního
práva patrnû nelze jako doãasné fie‰ení vylouãit
odklon Unie od chytr˘ch sankcí k sankcím plo‰-
n˘m (uplatÀovan˘m vÛãi jednotliv˘m státÛm).
UplatÀování chytr˘ch sankcí pfiitom bylo dosud
povaÏováno za vhodné fie‰ení v pfiípadech, kdy
by plo‰né sankce nepfiimûfienû omezovaly obyva-
telstvo dotyãného státu. Odklon od chytr˘ch
sankcí k sankcím plo‰n˘m by tedy v tûchto pfií-
padech pfiedstavoval „krok zpût“ a navíc by se
stûÏí mohl t˘kat jin˘ch neÏ teritoriálních sankã-
ních reÏimÛ Unie. ReÏim Al-Kajdá i autonomní
teroristick˘ reÏim EU jsou svou povahou zamûfie-
ny vÛãi konkrétním osobám a subjektÛm, neboÈ
projevy terorismu není v dne‰ním svûtû jednodu‰e
moÏné omezit na urãit˘ stát. Právû chytré sankce
mûly tento globální rozmûr terorismu reflektovat.

V pfiípadû sankcí provádûjících rezoluce RB
OSN v‰ak nemusí hledání doãasného fie‰ení
nutnû probíhat pouze na unijní úrovni. RB OSN
si je vûdoma v˘znamu provádûní sankcí ze stra-
ny Unie, jenÏ je spolu s provádûním sankcí ze

strany Spojen˘ch státÛ americk˘ch zásadní. DÛ-
sledkem rozsudku Kadi-II-SD tak mÛÏe b˘t, Ïe
i sama RB OSN bude s ohledem na Unii sankce
ve sv˘ch rezolucích vût‰í mûrou konstruovat ja-
ko plo‰né. V pfiípadû chytr˘ch sankcí nelze rov-
nûÏ vylouãit, Ïe V˘bor pro sankce OSN zaãne
oproti dosavadní praxi vyhotovovat shrnutí dÛ-
vodÛ ve struãnûj‰í podobû neÏ doposud tak,
aby pfiípadn˘m ÏalobcÛm pfied unijním soudem
neposkytl pfiíli‰ ‰irok˘ prostor pro poÏadování
dal‰ích souvisejících dÛkazÛ a informací od pfií-
slu‰ného unijního orgánu, potaÏmo V˘boru pro
sankce OSN a navrhujícího státu.

V bezprostfiední budoucnosti lze v dÛsledku
rozsudku Kadi-II-SD pfiedpokládat dal‰í nárÛst
poãtu sankãních Ïalob, které budou vzhledem
k obtíÏím pfii pfiedkládání poÏadovan˘ch
informací a dÛkazÛ unijnímu soudu ze strany
pfiíslu‰n˘ch unijních orgánÛ s vysokou pravdû-
podobností úspû‰né. Hlavní poselství rozsudku
Kadi-II-SD totiÏ spoãívá v tom, Ïe „chytré“ sank-
ce za souãasného stavu unijního práva v podsta-
tû pfiíli‰ chytré nejsou, neboÈ v pfiípadû soudního
fiízení je lze velice snadno zpochybnit.
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Právní úprava nekal˘ch praktik a národní
procesní pravidla

JUDR. VùRA KNOBLOCHOVÁ, PH.D.

Soud: Soudní dvÛr Evropské unie
Oznaãení judikátu: vûc C-206/11, Georg
Köck proti Schutzverband gegen unlauteren
Wettbewerb, dosud nepublikováno ve Sbírce
rozhodnutí
Datum rozhodnutí: 17. ledna 2013
Rozsah právní problematiky: ochrana
spotfiebitelÛ, nekalé obchodní praktiky vÛãi
spotfiebitelÛm na vnitfiním trhu, právní úprava
ãlenského státu, která stanoví pfiedchozí
povolení k vyhlá‰ení „v˘prodeje“
Související judikatura: rozsudek ze dne 
9. listopadu 2010, Mediaprint Zeitungs- und
Zeitschriftenverlag, C-540/08, Sb. rozh. s. I-10909;
rozsudek ze dne 14. ledna 2010, Plus
Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, Sb. rozh.
s. I-217, rozsudek ze dne 23. dubna 2009 ve
spojen˘ch vûcech VTB-VAB NV proti Total
Belgium NV (C-261/07) a Galatea BVBA proti

Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07),
Sb. rozh. s. I-02949
Relevantní ustanovení: smûrnice Evropského
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne
11. kvûtna 2005 o nekal˘ch obchodních
praktikách vÛãi spotfiebitelÛm na vnitfiním trhu
a o zmûnû smûrnice Rady 84/450/EHS,
smûrnic Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nafiízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
ã. 2004/2006 (smûrnice o nekal˘ch
obchodních praktikách)

Závûr soudu

Smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/29/ES ze dne 11. kvûtna 2005 o nekal˘ch
obchodních praktikách vÛãi spotfiebitelÛm na
vnitfiním trhu a o zmûnû smûrnice Rady
84/450/EHS, smûrnic Evropského parlamentu
a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nafiíze-
ní Evropského parlamentu a Rady (ES)


