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Právo na informace v Radû Evropské unie
ve svûtle nedávného judikátu Access Info
Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie
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Free Access to Information in Council of the European Union in the Light of the Recent
Judicial Judgment Access Info Europe vs. Council. Democracy vs. Diplomacy
Summary: The article deals with the free access to information by comparison of legislation granting
free access to „documents“ and to „information“. Debate about the scope of free access to information
or documents held for example by EU Council is a concrete example of clash of two views on
functioning of EU institutions. This debate resembles a war of the two worlds – democratic and
diplomatic. This conflict crystallised in judicial proceedings recently held in ECJ Access Info Europe
versus Council.
Právo na informace je de facto staré jak lidstvo
samo. Kde jsou lidé, tam je moc v podobû politiky, a tudíÏ svobodn˘ pﬁístup k informacím jako záruku transparentnosti fungování veﬁejné
správy lze právem povaÏovat za politické právo, které si zaslouÏí zásadní ochranu od pradávna. Pﬁes toto na první pohled jasné
stanovisko je dobré si pﬁipomenout, Ïe tomu tak
nebylo vÏdy, ale naopak v legislativû se dﬁíve
toto právo chovalo jako popelka schovávající se
nejãastûji za sukní práva svobody projevu.
V dobû informaãní exploze vzrÛstá zájem a tlak
veﬁejnosti na zpﬁístupÀování informací veﬁejnou
správou. „Právo na informace není niãím neohraniãen˘m oprávnûním ãlovûka k uspokojení
jeho zvûdavosti, n˘brÏ je to právo na informace
v politickém slova smyslu slouÏící k realizaci obãana ve veﬁejném Ïivotû daného státu. To znaãí,
aby kter˘koliv ãlovûk Ïijící ve státû mohl získávat relevantní informace o tom, co se dûje ve
spoleãnosti a na základû tûchto informací mûl
dispozici realizovat svá politická práva.“1
V tomto ãlánku bude analyzováno právo na informace obecnû komparací právních úprav zpﬁístupÀujících „dokumenty“ a legislativy
zpﬁístupÀující „informace“. Toto pak bude analyzováno ve vztahu k Radû Evropské unie. Diskuze
o otázce míry svobodného pﬁístupu k informacím
respektive dokumentÛm drÏen˘m Radou EU je
totiÏ nádhernou ukázkou stﬁetÛ dvou pohledÛ na
fungování unijních institucí, které by se daly pﬁipodobnit k válce dvou svûtÛ – svûta demokracie
a svûta diplomacie.2 Tento konflikt nedávno vygradoval v soudním ﬁízení vedeném u Evropského soudního dvora pod oznaãením Access Info
Europe proti Radû. V˘sledek tohoto konfliktu bude
analyzován v poslední ãásti tohoto ãlánku.

V souladu s principy metodologie zváÏení
genderov˘ch aspektÛ ve vûdecké práci, mimo
jiné dle standardÛ Stanfordské university,3 autor tohoto ãlánku konstatuje, Ïe se pﬁi zpracování anal˘zy a zváÏení potenciálních vlivÛ
genderu se nesetkal s genderov˘mi aspekty,
které by mûly na tuto problematiku vliv.

V˘voj od svobodného pﬁístupu
k dokumentÛm k svobodnému
pﬁístupu k informacím
Koncept svobodného pﬁístupu k informacím se
roz‰íﬁil v národních právních ﬁádech demokratick˘ch zemí od konce devadesát˘ch let 20. století, kdy zpoãátku v prvních legislativních
úpravách po druhé svûtové válce napﬁíklad ve
Skandinávii byl obãanÛm garantován svobodn˘ pﬁístup k formálním „oficiálním“ dokumentÛm, a posléze aplikaãní praxí (napﬁ. právním
v˘kladem soudní moci, tak tomu bylo napﬁíklad v Dánsku) bylo toto právo roz‰íﬁeno na jakékoliv informace, které jsou spravovány
veﬁejn˘mi institucemi, nebo toto právo bylo
roz‰íﬁeno novelizací pﬁíslu‰n˘ch právních pﬁedpisÛ (takto se tomu stalo v pﬁípadû finského
právního systému). V pﬁípadû Dánska je velice
zajímav˘ postup, kdy dánsk˘ zákonodárce dal
do vínku pﬁíslu‰né právní normy nadãasov˘
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princip roz‰íﬁené otevﬁenosti (dánsky meroffentlighed, pﬁeloÏen˘ EU ombudsmanem do angliãtiny jako „principle of extended openness“) ukládající
orgánu veﬁejné správy zpﬁístupnit informaci
i kdyÏ není v˘slovnû pﬁedmûtem právní úpravy
pﬁíslu‰ného dánského právního pﬁedpisu.4
Naopak u nov˘ch ãlensk˘ch zemí, tak jak je
tomu i v pﬁípadû âeské republiky, mÛÏeme pozorovat od zaãátku prvních legislativních krÛãkÛ regulujících toto téma ‰iroce pojaté právo na
informace garantující nejen svobodn˘ pﬁístup
k úﬁedním dokumentÛm.
Z hlediska vztahu mezinárodního práva
a vnitrostátního práva lze díky skandinávsk˘m
státÛm, které lze povaÏovat za prÛkopníky
v oblasti „wobbingu“ (z holand‰tiny odvozen˘
novináﬁsk˘ v˘raz pro získávání informací na
základû legislativy zpﬁístupÀující právo na informace a které je etymologicky odvozeno z Wet
Openbaarheid van Bestuur), je povaÏovat za
iniciátory a inspirátory, kteﬁí ovlivnili normy
mezinárodní práva v této oblasti. Posléze od
pﬁelomu milénia naopak nûkteré národní právní ﬁády pﬁijaly do svého vnitrostátního práva
pﬁíslu‰né normy mezinárodní práva dopadající
na svobodn˘ pﬁístup obãanÛ k informacím jejich národních veﬁejn˘ch orgánÛ.
PﬁestoÏe se jedná v mezinárodní arénû obvykle o doporuãující dokumenty (napﬁ. v pﬁípadû
Rady Evropy o doporuãení k pﬁístupu k oficiálním dokumentÛm z roku 2002 – Recommendation No. R (2002) 2 on access to official
documents ), mají tato doporuãení vliv na aplikaãní praxi v jednotliv˘ch právních ﬁádech.
Zajímavou teoreticko-právní pasáÏí v˘‰e
zmínûného doporuãení Rady Evropy je odkaz
na mezinárodní dokumenty upravující problematiku svobodného pﬁístupu k informacím.
V doporuãení se uvádí napﬁíklad âlánek 19
V‰eobecné deklarace lidsk˘ch práv z roku 1948,
kter˘ definuje kaÏdému „právo na svobodu
pﬁesvûdãení a projevu; toto právo nepﬁipou‰tí,
aby nûkdo trpûl újmu pro své pﬁesvûdãení, a zahrnuje právo vyhledávat, pﬁijímat a roz‰iﬁovat
informace a my‰lenky jak˘mikoli prostﬁedky
a bez ohledu na hranice“. Rada Evropy v tomto
ustanovení vidí i zárodek svobodného práva
k pﬁístupu k informacím veﬁejné správy, i kdyÏ
tato není v˘slovnû v onom ãlánku zmínûna.
Kdybychom vycházeli z teze, Ïe V‰eobecnou
deklaraci lidsk˘ch práv, aã pÛvodnû deklaratorní dokument, lze povaÏovat za právnû závazn˘
akt na základû teorie právního obyãeje, protoÏe
na deklaraci odkázali signatáﬁi v ãásti 7 Závûreãného aktu Konference o bezpeãnosti a spolupráci v Evropû (Helsinské konference), tak
bychom mohli toto ustanovení povaÏovat za jeden z prvních mezinárodnûprávních aktÛ o‰et28
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ﬁujících danou problematiku. Otázkou je, zda
právní obyãej mÛÏe vzniknout deklarací jiné deklarace, protoÏe ani Závûreãn˘ akt nebyl právnû závazn˘ jak z pohledu mezinárodního tak
ani z pohledu národního práva.
Jinak co se t˘ká vztahu práva Evropské unie
a vnitrostátního práva jejích ãlensk˘ch zemí
v oblasti svobodného pﬁístupu veﬁejnosti k informacím, tak existuje unijní norma dopadající
na národní úroveÀ. Jedná se o Smûrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne
17. listopadu 2003 o opakovaném pouÏití informací veﬁejného sektoru, která je nûkdy zmiÀována v literatuﬁe pod anglickou zkratkou PSI
(Public Sector Information). Tato smûrnice pak
byla novelizována v ãervnu 2013 s povinností
pro ãlenské státy harmonizovat tuto novelu do
dvou let od úãinnosti tohoto právního pﬁedpisu,
tj. do 18. ãervence 2015.
Dal‰ím takov˘m pﬁíkladem je Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne
14. bﬁezna 2007 o zﬁízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském spoleãenství
(INSPIRE, naz˘vaná zkrácenû jako smûrnice
INSPIRE ukr˘vající v sobû zkratku z anglického
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Obû smûrnice byly do ãeského právního ﬁádu transponovány, v pﬁípadû prvnû zmiÀované
smûrnice PSI novelizací zákona ã. 106/1999 Sb.,
o svobodném pﬁístupu k informacím, a v pﬁípadû druhé smûrnice INSPIRE novelizací zákona
ã. 123/1998 Sb., o právu na informace o Ïivotním
prostﬁedí. Novela právnû garantuje veﬁejnosti
bezplatn˘ pﬁístup k prostorov˘m (mapov˘m)
informacím, které získávají a vytváﬁí orgány veﬁejné správy pﬁi plnûní nejrÛznûj‰ích ãástí sv˘ch
veﬁejnoprávních agend. Instituce jsou tak podle
návrhu této novely povinny zveﬁejÀovat tyto informace obsaÏené ve formû map a jednotliv˘ch
mapov˘ch vrstev prostﬁednictvím Portálu veﬁejné správy (http://portal.gov.cz) respektive
prostﬁednictvím geoportálu Ministerstva Ïivotního prostﬁedí (http://geoportal.cenia.cz), kter˘ je spravován âeskou informaãní agenturou
Ïivotního prostﬁedí (CENIA).

Co je svobodnûj‰í? Svobodn˘
pﬁístup k dokumentÛm nebo
svobodn˘ pﬁístup
k informacím?
KdyÏ porovnáme legislativu upravující právo
na informace u institucí Evropské unie a u orgánÛ veﬁejné správy âeské republiky, v‰imneme
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si, Ïe v pﬁípadû unijních institucí je formálnû garantován pﬁístup k dokumentÛm Naﬁízením
Evropského parlamentu a rady (ES) ã. 1049/2001
ze dne 30. kvûtna 2001 o pﬁístupu veﬁejnosti
k dokumentÛm Evropského parlamentu, Rady
a Komise, kdeÏto v âesku je zaji‰tûn, jak název
tuzemského zákona (zákon ã. 106/1999 Sb.,
o svobodném pﬁístupu k informacím, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) napovídá, pﬁístup
k informacím.
Pro úãely právní úpravy se jiÏ v˘‰e zmínûn˘m naﬁízením zpﬁístupÀujícím dokumenty
unijních institucí ve svém ãl. 3 odst. a) „,dokumentem‘ rozumí obsah na jakémkoli nosiãi
(psan˘ ãi ti‰tûn˘ na papíﬁe ãi uloÏen˘ v elektronické formû nebo jako zvuková, vizuální nebo
audiovizuální nahrávka) o záleÏitosti, která se
t˘ká politik, ãinností a rozhodnutí, jeÏ spadají
do pÛsobnosti orgánu“.
KdyÏ hovoﬁíme o unijní úpravû, je dÛleÏité
zmínit, Ïe právní pﬁeklady v rÛzn˘ch oficiálních
unijních jazycích se mohou li‰it. Na tento fakt
upozorÀuje mimo jiné soudce Soudního dvora
Evropské unie Jiﬁí Malenovsk˘.5 V na‰em pﬁípadû je tak zajímavé srovnání napﬁíklad ãeského pﬁekladu s anglickou verzí textu tohoto
naﬁízení, protoÏe dle doslovného pﬁekladu do
ãe‰tiny se lze domnívat, Ïe anglická mutace
umoÏÀuje ‰ir‰í pojetí obsahu dokument uÏitím
slova „jak˘koliv“ pﬁed slovem obsah. V anglické verzi je totiÏ uvedeno „‘document’ shall
mean any content...“ .
Stejn˘ závûr lze vyvodit i nahlédnutím do
francouzské verze, kde je napsáno „«document»: tout contenu...“ a toto tvrzení dokládá
ãtenáﬁi tohoto ãlánku po jeho mateﬁ‰tinû jazykovû nejbliÏ‰í slovensk˘ pﬁeklad, kter˘ v obdobném duchu hovoﬁí, Ïe „,dokumentom‘ sa
rozumie ak˘koºvek obsah...“ Naopak nûmecká
jazyková verze naﬁízení se obsahovû blíÏí ãeské:
„,Dokument‘: Inhalte unabhängig von der Form
des Datenträgers...“
Z pohledu unijní legislativy resp. naﬁízení citovaného v˘‰e je za dokument z hlediska formy
povaÏován nejen zaznamenan˘ obsah v písemné podobû (jako napﬁíklad úﬁední listina), ale
dokument je zde pojímán ‰íﬁeji, tedy i jako obsah zaznamenan˘ na dal‰ích záznamov˘ch médiích. MÛÏeme spekulovat, zda z hlediska
právního v˘kladu je ve zmínûném ãl. 3 odst. a)
uÏito v závorce taxativního nebo demonstrativního v˘ãtu. Na jednu stranu se pﬁed závorkou
hovoﬁí o „jakémkoliv“ nosiãi, na druhou stranu
v závorce je uÏito taxativního jazyka, protoÏe
v pﬁípadû demonstrativního v˘ãtu by mûl zákonodárce uÏít formulaci jako „napﬁíklad“ nebo
„apod.“. Takto formulace uvedená v závorce
mÛÏe pÛsobit na ãtenáﬁe tohoto naﬁízení re-
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striktivnûji, neÏ moÏná bylo normotvorbou Evropské unie zam˘‰leno. Pravdou je, Ïe v dobû
psaní tohoto textu mû nenapadá ani jiné alternativní médium, které by splÀovalo kritéria dokumentu definovaného naﬁízením a dále by
nespadalo do v˘ãtu uvedeného v závorce. Snad
jedinû kdyby napﬁíklad tvÛrce záznamu z jednání se snaÏil vyhnout moÏnosti zveﬁejnûní nûkter˘ch informací z tohoto jednání a svÛj
„písemn˘“ zápis by zaznamenal ruãnû (tj. ne
elektronicky a zároveÀ by se nejednalo o písmo)
napﬁíklad vyrytím noÏem nebo namalovan˘ na
nepapírov˘ povrch jako kupﬁíkladu na textil,
pergamen nebo obdobn˘ v dne‰ní dobû v kanceláﬁích zﬁídkakdy se vyskytující záznamov˘
materiál. Oprávnûn˘ orgán (napﬁ. soud) rozhodující o nároku tazatele o takov˘to typ „dokumentu“ by musel zváÏit, jestli se nejedná
o svévoln˘ úmysl dotazované instance obejít
ustanovení tohoto naﬁízení nebo jde dané instituci skuteãnû o oprávnûn˘ dÛvod neposkytnout
poÏadované informace (resp. dokument pojíman˘ ‰íﬁeji neÏ jako písemná listina) na základû
restriktivního nebo pozitivistického v˘kladu tohoto legislativního ustanovení.
Jinak s definicí v˘razu „dokument“ se mÛÏeme dále v unijním právu setkat nejen v Naﬁízení (ES) ã. 1049/2001, ale vlastní definici
obsahuje Smûrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003
o opakovaném pouÏití informací veﬁejného sektoru, jejíÏ definice „dokumentu“ byla transponována do ãeského právního ﬁádu v rámci
vymezení pojmu „informace“. Unijní smûrnice
v ãeském pﬁekladu ve svém odst. 11 úvodní ãásti „stanoví obecnou definici pojmu „dokument“
v souladu s v˘vojem informaãní spoleãnosti.
Vztahuje se na ve‰keré záznamy jednání, skuteãností nebo informací a v‰echny soubory takov˘ch
jednání, skuteãností nebo informací bez ohledu
na formu nosiãe (psan˘ ãi ti‰tûn˘ na papíﬁe ãi uloÏen˘ v elektronické formû nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka), které mají
subjekty veﬁejného sektoru v drÏení“.
I kdyÏ obû definice „dokumentu“ v sobû zahrnují shodné popisy jak˘chkoliv forem nosiãÛ
(psan˘ ãi ti‰tûn˘ na papíﬁe ãi uloÏen˘ v elektronické formû nebo jako zvuková, vizuální nebo
audiovizuální nahrávka), tak pﬁi bliÏ‰ím srovnání obou unijních definic „dokumentu“ si mÛÏeme v‰imnout odli‰nosti v popisu pﬁedmûtu
definice. V pﬁípadû naﬁízení ã. 1049/2001/ES se
„dokumentem“ rozumí „obsah na jakémkoli no-
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siãi“, kdeÏto v pﬁípadû smûrnice ã. 2003/98/ES
se jedná o „ve‰keré záznamy“. Oproti smûrnici
analyzované naﬁízení v˘znamovû nezuÏuje
svou definici „dokumentu“ v˘slovn˘m vylouãením poãítaãov˘ch programÛ. Dost v˘znamn˘m omezením je v˘jimka popsaná v ãl. ã. 4
pojmenovaném nadpisem V˘jimky, ve kterém
ve v˘ãtu legislativních v˘jimek je zakotveno
v odst. 2: „Neexistuje-li pﬁevaÏující veﬁejn˘ zájem na zpﬁístupnûní, odepﬁou orgány pﬁístup
k dokumentu, pokud by jeho zpﬁístupnûní vedlo k poru‰ení ochrany – obchodních zájmÛ fyzické nebo právnické osoby, vãetnû du‰evního
vlastnictví...“ Na základû tohoto ustanovení lze
usuzovat, Ïe poãítaãov˘ program spadá do této
v˘jimky. Na druhou stranu sem nespadají
v‰echny poãítaãové programy, ale jen ty programy spadající do ochranné sféry du‰evního
vlastnictví. Programy vytvoﬁené napﬁíklad pﬁímo orgány EU by tak mûly b˘t za urãit˘ch podmínek pﬁístupné v‰em.
VraÈme se nyní ke srovnání obou právních
definic „dokumentÛ“. S ohledem na rÛzné cíle
obou unijních právních pﬁedpisÛ je tato odli‰nost pochopitelná. V pﬁípadû naﬁízení je pojem
„dokument“ vnímán ‰íﬁeji s ohledem na skuteãnost, Ïe veﬁejnost má právo dotazovat se unijních institucí na cokoliv (v souladu s ostatními
legislativními omezeními), tedy nejen na záznamy, které jiÏ unijní orgány mají k dispozici, ale
které musí zpracovat v pﬁípadû dotazu poloÏeného na základû „informaãního“ naﬁízení.
V pﬁípadû smûrnice je rozumné vztáhnout pﬁedmût definice na informace (v pﬁípadû unijního
slovníku dokumenty), které jiÏ nûjak˘m zpÛsobem existují v „útrobách“ dotazované instituce
veﬁejné správy.

Co je svobodnûj‰í? Svobodn˘ pﬁístup
k informacím nebo svobodn˘ pﬁístup
k dokumentÛm? Pohled lingvistick˘
Obecnû kdyÏ se hovoﬁí o této problematice, tak
se ãastûji hovoﬁí o svobodném pﬁístupu k informacím neÏ dokumentÛm. Pojem informace je
chápán jak v ãe‰tinû, tak stejnû vnímán i v dal‰ích jazycích (z hlediska této práce hlavnû z pohledu angliãtiny, francouz‰tiny ãi nûmãiny) jako
‰ir‰í pojem neÏ pojem dokument.
Jako dÛkaz odli‰ného vnímání obou pojmÛ
mÛÏeme porovnat synonyma, která nabízí tezaurus textového editoru Microsoft Word verze
2010, prostﬁednictvím kterého je psána tato práce. Pro slovo „informace“ nabízí v ãe‰tinû tato
synonyma: Zprávy, zpráva, zprávo, sdûlení,
oznámení, údaje, údaj, údaji. Pro slovo „dokument“ nabízí Microsoft Word následující ekvivalenty: Listinu, listina (úﬁední), legitimaci,
30
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legitimace, papír (expr.), doklad, svûdectví
(o ãem), text.
V pﬁípadû britské angliãtiny pro slovo „information“ nabízí totoÏn˘ textov˘ editor následující synonymní alternativy: info, gen, material,
evidence, data (dictionary form), statistics (dictionary form), facts (dictionary form), figures (dictionary
form). Pro slovo „document“ jsou v nabídce editoru: text, file, article, essay, paper, manuscript,
deed, certificate.
Z nûmecké verze tezauru pro SRN tohoto editoru se vyskytly pro slovo „die Information“ tyto nabídky synonym: Mitteilung, Auskunft,
Erkundigung, Bericht, Berichtes, Berichts, Hinweis,
Hinweises. A pro slovní oznaãení „das Dokument“ se vyskytly tyto varianty: Abkommen, Akt,
Chronik, Diplom, Vertrag, Beleg.
Francouzsk˘ tezaurus ve v˘‰e zmínûném textovém editoru nemám k dispozici. Av‰ak prostﬁednictvím webového tezauru synonym
poskytovaného francouzskou spoleãností Blue
painter se mi podaﬁilo dohledat pro slovo
„l’information“ tato francouzská synonyma: divulgation, instruction, renseignement, révélation,
avertissement, enquete, examen, instruction, interrogation, investigation. Pro slovní oznaãení „le document“ následující: confirmation, copie, dossier,
écrit, fichier, manuscrit, original, papier, preuve, protocole, texte.
Jak dokládá v˘‰e uveden˘ pﬁehled synonym
v ãe‰tinû a pracovních jazycích Evropské komise,
Ïádn˘ z tûchto jazykÛ resp. uveden˘ch tezaurÛ
nepovaÏuje pojmy „informace“ a „dokument“
za synonymní. Tezaury poskytnutá synonyma
v pﬁípadû „informace“ nabízí opût pojmy, které
mají obecnûj‰í ‰ir‰í v˘znam ve srovnání s alternativami t˘kajícími se pojmu „dokument“.
V pﬁípadû „informace“ se objevují synonyma
v podobû sdûlení apod., kdeÏto u slova „dokument“ se alternativy pohybují v oblasti psan˘ch
ãi formálních listinn˘ch dokumentÛ.
Z lingvistického pohledu tak mÛÏeme dospût
na základû anal˘zy synonym provedené v˘‰e
k závûru, Ïe pojem „informace“ je pojmem ‰ir‰ím nebo ﬁeknûme pojmem obecnûj‰ím oproti
pojmu „dokument“.
Z tohoto lingvistického aspektu mÛÏeme povaÏovat koncept „svobodného pﬁístupu k informacím“ za svobodnûj‰í z pohledu jednotlivce,
protoÏe pro nûj zahrnuje pﬁístup k ‰ir‰í ‰kále
oprávnûní, které mÛÏe poÏadovat po veﬁejn˘ch
orgánech.
Oproti tomu „svobodn˘ pﬁístup k dokumentÛm“ je limitující sv˘m objektem úpravy na ponejvíce listinné dokumenty mající formálnûj‰í
obsah. Formálnosti je v takov˘chto pﬁípadech
dosaÏeno urãit˘m úﬁedním postupem, kter˘ je
pak autorizován dan˘m veﬁejn˘m orgánem.
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Co je svobodnûj‰í? Svobodn˘ pﬁístup
k informacím nebo svobodn˘ pﬁístup
k dokumentÛm? Pohled právní
respektive legislativní
Z pohledu právního respektive legislativního
v‰ak mÛÏe dojít k odchylnému vnímání obou
pojmÛ na základû právní specifikace normotvorbou. Zákonodárce mÛÏe definováním pojmÛ v pﬁíslu‰né právní úpravû zmûnit zaÏit˘
lingvistick˘ obsah slov a dát mu tak nov˘ v˘znam napﬁíklad roz‰íﬁením pÛvodního obsahu
slova nebo jeho zúÏením napﬁíklad taxativním
v˘ãtem. Právní definice pojmÛ jakoÏto ãastá
souãást vût‰iny právních pﬁedpisÛ majority
právních ﬁádÛ je o to ãastûj‰í právû v tûch právních systémech, kde se mÛÏeme setkat s více
úﬁedními jazyky. I pﬁes popsanou shodu klíãov˘ch jazykÛ Evropské unie tak v tomto pﬁípadû
zákonodárce respektive „naﬁízení tvÛrce“ ‰el
pﬁi tvorbû dané legislativy cestou roz‰íﬁení v˘znamu pojmu „dokument“, neÏ by se pokusil
o pouÏití slova „informace“ nebo se pokusil v˘znam „informace“ zúÏit.
V˘znam slova „dokument“ tak byl právním
unijním jazykem roz‰íﬁen o obsah, kter˘ je zachycen na jakémkoli nosiãi nejen psaném ãi ti‰tûném na papíﬁe, jak je obvykle chápán, ale
roz‰íﬁil je i na obsah uloÏen˘ v elektronické formû nebo na obsah uloÏen˘ jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka.
I pﬁes toto extenzivní chápání pojmu dokument z hlediska jeho formy je tento pojem poﬁád uÏ‰í neÏ pojem informace. Tazatel si
nemÛÏe z tohoto pohledu vyÏádat informaci,
která nemá v˘‰e zmínûnou formu, napﬁíklad
svûdectví nûjakého úﬁedníka, kter˘ byl úãasten
nûjakého jednání, z kterého není poﬁízen záznam, ale kter˘ i pﬁes tento fakt je schopen tazateli na otázku odpovûdût a dan˘ obsah sdûlit
a odpovûdût tak tazateli na jeho dotaz.
Na druhou stranu i pojem „informace“ mÛÏe
b˘t právní definicí v rámci dané právní úpravy
zúÏen tak, Ïe jeho v˘klad a aplikace by byly
v praxi restriktivnûj‰í neÏ obecné chápání pojmu „dokument“. MÛÏe tomu tak b˘t napﬁíklad
v pﬁípadû kodifikace definice pojmu „informace“ jako „obsahu, kter˘ je zachycen pouze v písemné papírové podobû, kter˘ je podepsán
nejvy‰‰ím správním orgánem“.
Velice zajímavá a pﬁínosná je anal˘za zpracovaná na toto téma i Evropsk˘m veﬁejn˘m
ochráncem práv (ombudsmanem), kterou publikoval v rámci své zprávy o veﬁejném pﬁístupu
k informacím obsaÏen˘m v EU databázích
(public access to information in EU databases).6
Aãkoliv tato otázka není hlavním tématem Ombudsmanovy zprávy, zmínûná anal˘za
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v sobû ukr˘vá nûkolik postﬁehÛ, které jsem se
pokusil zev‰eobecnit do nûkolika bodÛ sepsan˘ch níÏe:
a. Tradiãní demokratické právní systémy (staré
ãlenské zemû Evropské unie napﬁ. Dánsko ãi
·védsko), jak jiÏ bylo popsáno v˘‰e, sice v˘slovnû upravují „jen“ svobodn˘ pﬁístup k dokumentÛm, pﬁesto je toto právo pojímáno
‰íﬁeji.
b. I kdyÏ pojetí svobodného pﬁístupu k dokumentÛm je v nûkter˘ch právních systémech
v souãasnosti ‰ir‰í a v podstatû se pﬁekr˘vá se
svobodn˘m pﬁístupem k informacím, tak
otázka efektivity a v˘‰e nákladÛ je nadále limitujícím faktorem, kter˘ by v‰ak nemûl
obecnû a priori odpírat poskytování jak˘chkoliv informací obsaÏen˘ch mimo tradiãnû
chápan˘ pojem dokument.
c. Souãasn˘ fenomén elektronizace fungování
veﬁejné správy a digitalizace dokumentÛ a informací vede k otázce v˘bûru vyhledávacích
nástrojÛ a softwaru. Kde leÏí hranice ve vyhovûní poÏadavkÛm tazatelÛ na vyuÏití
konkrétního vyhledávacího poãítaãového
programu? Ombudsman se tuto hranici snaÏil zev‰eobecnit na základû zku‰eností nasbíran˘ch od ostatních veﬁejn˘ch ochráncÛ
z rÛzn˘ch evropsk˘ch zemí. Pokud je software jiÏ dotazovanou institucí pouÏíván a nenese Ïádné v˘znamné dodateãné náklady na
zpracování odpovûdi, mûly by tyto informace
b˘t tazateli poskytnuty. V pﬁípadech, kdy je
potﬁeba vypracovat novou metodiku nebo
opatﬁit nov˘ vyhledávací software, mohou
b˘t zpracování zpoplatnûna. Ombudsman
v této souvislosti ve zprávû neuvádí, zda by
mûlo b˘t Ïadateli úãtováno v plné v˘‰i poﬁizovacích nákladÛ a nákladÛ na zpracování
nebo jen urãitá pomûrná ãi pau‰ální ãástka
vycházející z pﬁedpokladu, Ïe nová vyhledávací metodika ãi software budou vyuÏity pﬁi
zpracování dal‰ích Ïádostí o informace v budoucnu ãi pﬁi vyhledávání a zpracování dat
samotnou institucí. Nicménû ombudsman
konstatoval svÛj optimismus, Ïe motivací
kaÏdého veﬁejného úﬁadu je pouÏití co nejmodernûj‰ích metod vyhledávání a zpracování
informací a tudíÏ instituce by mûly b˘t ze své
podstaty naklonûny tazateli ve vyuÏití nov˘ch nástrojÛ vymykajících se tradiãnímu
chápání a zpracování informacích obsaÏen˘ch v „obyãejn˘ch“ dokumentech.
d. Zásada easy access neboli snadného pﬁístupu
k informacím respektive k dokumentÛm
6
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z pohledu dotazovaného orgánu. Pro instituci by poskytnutí poÏadované informace nemûlo b˘t nejen finanãní zátûÏí, ale nemûlo by
na ni klást ani nepﬁimûﬁenou administrativní
zátûÏ. Evropsk˘ ombudsman hovoﬁí o tzv. rutinních operacích (routine operations), kdy instituce vyhledává ãi vytváﬁí informace
(dokumenty) bûhem své kaÏdodenní ãinnosti
a nejedná se tak pro úﬁad o „extra job“. OmbudsmanÛv dokument se v této souvislosti
snaÏí odpovûdût na otázku, kde leÏí hranice
rutiny ve zpracování informací. Nachází odpovûì ve finském pﬁíkladu, kdy v pﬁípadû, Ïe
potenciální vyÏadovaná informace existuje,
i kdyÏ by nebyla zpracována bûhem rutinní
agendy úﬁadu, tak by mûla b˘t poskytnuta,
protoÏe nevyÏaduje nadmûrné úsilí na poskytnutí dan˘m úﬁadem. Evropsk˘ ombudsman dále v této souvislosti hovoﬁí o tzv. simple
operations (jednoduché úkony), které vidí napﬁíklad ve slovinské a dánské legislativû,
a které hovoﬁí o poskytování informací (dokumentÛ) v rámci triviálních – jednoduch˘ch
ãi snadn˘ch úﬁedních úkonÛ a postupÛ.
Lze tak dovodit, Ïe v pﬁípadû legislativy
upravující svobodn˘ pﬁístup k dokumentÛm,
tak i informace, které existují (napﬁ. nashromáÏdûním v rámci nûjaké databáze ãi seznamu), av‰ak které nejsou objektem ãi cílem
formálních procesÛ (dokumentÛ), by mûly
b˘t tazateli zodpovûzeny v pﬁípadech, kdy
toto neãiní veﬁejnoprávním orgánÛm nadmûrné administrativní ãi provozní úsilí.
e. Hledisko poplatkÛ poÏadovan˘ch poskytujícím orgánem po tazateli mÛÏeme povaÏovat
za lakmusov˘ papírek pﬁi hledání odpovûdi
na otázku jak˘ je rozdíl pﬁi dotazování na dokument a informaci. Dokument totiÏ jiÏ existuje, a tudíÏ dotazované instituci by nemûly
s poskytnutím daného dokumentu vzniknout
dodateãné náklady (pomineme-li náklady na
záznamové médium, kter˘m b˘vá napﬁíklad
CD ãi po‰tovné). V pﬁípadû doÏadovan˘ch informací, které se nachází mimo oficiální dokument a které vût‰inou musí dotazovan˘
subjekt dohledat ãi zpracovat do odpovûdi,
vyÏadují tyto poskytované informace úsilí
(práci a ãas) daného úﬁadu navíc. Toto je o‰etﬁeno ponejvíce dopﬁedu oznámen˘m ceníkem
úkonÛ souvisejících s pﬁípravou a s poskytováním vyÏádan˘ch informací.
Legislativa zpﬁístupÀující informace, oproti
právním pﬁedpisÛm upravujícím „jen“ svobodn˘ pﬁístup k informacím, v sobû vût‰inou
nese i právní úpravu mající na starost mechanismus v˘poãtu a stanovení nákladÛ na zpracování Ïádosti o informace. Vût‰inou je
stanoven ceník hodiny práce úﬁedníka zpra32
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covávajícího danou Ïádost. Nûkdy je (napﬁíklad ve Slovinsku) stanovena minimální ãástka (v pﬁípadû Slovinska nad 84 eur)
a v pﬁípadech, kdy jsou oãekávány tyto ãi
vy‰‰í náklady na zpracování a poskytnutí poÏadované informace, tak úhrada tûchto nákladÛ mÛÏe b˘t poÏadována po tazateli
poskytujícím orgánem pﬁedem.
f. Zásada proaktivního pﬁístupu (proactive rules)
je podstatn˘m znakem obzvlá‰tû v zemích
s legislativou zpﬁístupÀující primárnû dokumenty. Pro tyto státy resp. jejich národní zákonodárce je typické vnímání poÏadavkÛ po
zpﬁístupnûní hlavnû tûch dokumentÛ, které
se vût‰inou nacházejí v databázích spravovan˘ch dotazovan˘mi úﬁady. Instituce v tûchto
zemích jsou tak vybízeny k aktivnímu zpﬁístupÀování databází, které spravují nejen pro
interní úãely, ale tyto databáze by mûly b˘t
pﬁístupny ‰iroké veﬁejnosti. Jako pﬁíklad takovéto proaktivní legislativy mÛÏeme uvést
ustanovení finského zákona (Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta – Law on the Openness
of Government Activities) a hlavnû jeho kapitoly ã. 5 sekce 20 pojednávající o povinnostech
veﬁejnoprávních orgánÛ vytváﬁet a veﬁejnû ‰íﬁit spravované informace. Podle sdûlení maìarského informaãního komisaﬁe úﬁady sice
zpﬁístupÀují rÛzné vyhledávací databáze, ale
tyto nástroje pro zpﬁístupÀování dokumentÛ
jsou primárnû vytváﬁeny pro úãely úﬁadu
a nezohledÀují tak uÏivatelskou náklonnost
pro ‰irokou veﬁejnost. Lep‰í pﬁístupnost veﬁejnosti by mohla b˘t dosaÏena konzultacemi
úﬁadÛ, pﬁipravujících zpﬁístupnûní databází
veﬁejnosti, se specializovan˘mi odborn˘mi
entitami (napﬁ. neziskové organizace, média,
úﬁad maìarského informaãního komisaﬁe, experti). âím lépe je databáze uÏivatelsky pﬁístupná ‰iroké veﬁejnosti, tím více se sniÏují
finanãní, transakãní a ãasové náklady na poskytování informací (veﬁejnost si je vyhledá
sama) a zároveÀ vzrÛstá pocit transparentnosti fungování úﬁadÛ v oãích obãanÛ a dále
se sniÏuje administrativní zátûÏ pro samotné
publikující úﬁady. Av‰ak úskalím tûchto veﬁejnû pﬁístupn˘ch databází mÛÏe b˘t otázka
dobré a nejãastûji automatické filtrace osobních údajÛ a dal‰ích dat, která ze zákona nemohou b˘t zveﬁejÀována, ale s kter˘mi musí
úﬁady disponovat v rámci sv˘ch agend. V pﬁípadech zemí, které primárnû zpﬁístupÀují informace, není tento aspekt „proactive rules“
tak dÛleÏit˘, protoÏe apriornû (konkludentnû) zákonodárci spoléhají na skuteãnost, Ïe
nûkteré informace úﬁady sdûlí na základû legislativnû obligatorních dÛvodÛ (tj. ex lege)
a dal‰í údaje radûji zveﬁejní dobrovolnû, pro-
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toÏe jsou samy motivovány poskytnout informace, které veﬁejnost pﬁirozenû oãekává, Ïe
s nimi dotãené orgány disponují, a úﬁady si
tak samy u‰etﬁí transakãní náklady se zpracováním a poskytováním individualizovan˘ch
odpovûdí na konkrétní Ïádosti o informace.

Shrnutí obou pohledÛ tj. lingvistického
a právního
Závûrem této podkapitoly tak lze konstatovat,
Ïe z hlediska lingvistického je svobodn˘ pﬁístup
k informacím svobodnûj‰í neÏ svobodn˘ pﬁístup k dokumentÛm. Z hlediska právního v˘kladu v‰ak záleÏí na konkrétní právní úpravû
a i pﬁes pojmenování daného specifického právního pﬁedpisu „pﬁístupem k dokumentÛm“ se
mÛÏe extenzivní legislativní definicí dospût
z pohledu lingvistického ke kodifikaci „pﬁístupu
k informacím“. Dále záleÏí na samotné aplikaãní praxi a orgánech soudní moci a pﬁíslu‰n˘ch
exekutivních orgánech vynucujících naplÀování
pﬁíslu‰né právní úpravy. I tyto instituce mají
znaãn˘ vliv na naplnûní v˘znamu obou pojmÛ.

Diplomatick˘ pohled Rady
na právo na informace
Nyní se podívejme na nedávné soudní rozhodnutí C-280/11 Rada Evropské unie v. Access Info
Europe vydané nejvy‰‰í soudní unijní instancí –
Evropsk˘m soudním dvorem ve vûci kasaãní
stíÏnosti Rady Evropské unie. Soud ﬁe‰il hlavnû
otázku, zda Rada mÛÏe na základû jiÏ v˘‰e zmínûného naﬁízení ã. 1049/2001 o pﬁístupu veﬁejnosti k dokumentÛm orgánÛ EU odmítnout
zpﬁístupnit údaj o identitû ãlensk˘ch státÛ, které
pﬁedloÏily pozmûÀovací návrhy v rámci legislativního postupu t˘kajícího se právû legislativní
zmûny uvedeného naﬁízení.
Základem soudního ﬁízení byla Ïádost ve
·panûlsku sídlící neziskové organizace Access
Info Europe o poskytnutí zprávy ze dne 26. listopadu 2008, jeÏ byla generálním sekretariátem
Rady zaslána pracovní legislativní skupinû zﬁízené Radou v rámci zmûny samotného naﬁízení
ã. 1049/2001. Uvedená zpráva (dále jen „poÏadovan˘ dokument“) obsahovala rÛzné pozmûÀovací návrhy nebo návrhy nov˘ch znûní
pﬁedloÏené nûkolika ãlensk˘mi státy, uveden˘mi ve zprávû, na schÛzce pracovní skupiny dne
25. listopadu 2008. ·panûlská organizace zaslala svou Ïádost dne 3. prosince 2008 a Rada po
dvou t˘dnech dne 17. prosince zpﬁístupnila poÏadovan˘ dokument, pﬁiãemÏ odstranila odkazy umoÏÀující identifikovat ãlensk˘ stát, jenÏ
pﬁedloÏil kaÏd˘ jednotliv˘ návrh. Rada k odÛvodnûní odmítnutí sdûlit tuto informaci uvedla,
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Ïe její zpﬁístupnûní by váÏnû ohrozilo rozhodovací proces a není vyÏadováno pﬁevaÏujícím veﬁejn˘m zájmem, coÏ v koneãném dÛsledku
umoÏÀuje pouÏít v˘jimku z práva na pﬁístup
k dokumentÛm zakotvenou v ãl. 4 odst. 3 naﬁízení ã. 1049/2001. Odkazovan˘ odst. 3 naﬁízení
uvádí: „3. Pﬁístup k dokumentu, kter˘ orgán vypracoval k vnitﬁnímu pouÏití nebo kter˘ obdrÏel a kter˘ se vztahuje k záleÏitosti, v níÏ orgán
je‰tû nerozhodl, se odepﬁe, pokud by zpﬁístupnûní dokumentu váÏnû ohrozilo rozhodovací
proces orgánu, neexistuje-li pﬁevaÏující veﬁejn˘
zájem na zpﬁístupnûní.“
Pikantností na celém sporu byla skuteãnost,
Ïe hned v den vzniku zápisu dne 26. listopadu
2008 byl tento sporn˘ dokument zveﬁejnûn nevládní organizací Statewatch na jejích webov˘ch stránkách.7 Jak prvoinstanãní Tribunál, tak
kasaãní orgán v podobû Evropského dvora daly
ve sporu zapravdu neziskové organizaci Access
Info.
Hlavní argumentací, o kterou se soudní orgán
opﬁel, byla skuteãnost, Ïe sporn˘ dokument
vznikl v legislativním ﬁízení (novelizace naﬁízení) a tudíÏ Rada v tomto pﬁípadû jednala jako
legislativní orgán a ne jako mezivládní (diplomatick˘) orgán. Normotvorba jak podle soudu
tak i podle Access Info Europe vyÏaduje transparentnost a otevﬁenost veﬁejnosti pﬁi pﬁijímání
rozhodnutí. Rada za podpory nûkter˘ch ãlensk˘ch zemí (napﬁ. i âeské republiky) argumentovala dále rizikem ovlivnûní jednotliv˘ch zemí
nátlakem veﬁejnosti v pﬁípadû identifikace jejich
návrhÛ. Naopak napﬁ. Tribunál spolu s generálním
advokátem konstatovali, Ïe zásada demokratické legitimity znamená mimo jiné odpovûdnost
za vlastní ãiny, obzvlá‰tû v rámci legislativního
procesu. V soudním sporu se tak ﬁe‰ila kunderovská otázka, zda je dobré, aby ãtenáﬁ znal svého autora. Jak vidno z pohledu tohoto judikátu,
je to jednou z podmínek transparentnosti. Naopak argumentace ãeského spisovatele o zbavení
pﬁedsudkÛ k dílu neznalostí (nebo co nejmen‰í
informovanosti) o autorovi jako cesty, jak toho
dosáhnout, by byla z pohledu soudu lichá.
Zajímav˘m aspektem sporu by bylo, kdyby
se Ïádající organizace obrátila na jednotlivé
ãlenské zemû s Ïádostí o dokument (resp. stanoviska dané zemû) na základû jejich národní
legislativy zpﬁístupÀující informace veﬁejnosti.
Tímto úsilím by de facto vytvoﬁili srovnávací
studii aplikaãní praxe na poli zpﬁístupÀování
informací veﬁejnosti. Jednalo by se tak o komparativní „test demokracie“, kter˘m by se dalo
7
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zjistit, jak jednotlivé národní vlády vnímají legislativní proces v Radû. Poskytnutím informací by své jednání v Radû v pﬁípadû naﬁízení
tvorby povaÏovaly za „vnitrostátní jednání“,
v pﬁípadû odepﬁení odpovûdi by vlády pravdûpodobnû poukazovaly na mezinárodní (diplomatick˘) charakter svého poãínání.

V˘zva pro dal‰í právní v˘voj
v oblasti zpﬁístupÀování
informací institucemi Evropské
unie
Pravda, v˘‰e zmínûné rozhodnutí Soudního dvora EU zodpovûdûlo nûkteré otázky na poli zpﬁístupÀování informací institucemi Evropské unie
a bylo tak vybrou‰eno právní pojetí dokumentu.
Víme tak, Ïe i zdroj informace (v tomto pﬁípadû
zemû navrhující pozmûÀovací návrhy v rámci
normotvorného procesu) by mûl b˘t uveden.
S ohledem na stanovisko Rady (viz její argument v odst. 16 v˘‰e uvedeného rozsudku, kdy
Rada bez skrupulí konstatovala, Ïe nepovolen˘m zveﬁejnûním úplné verze dokumentu
z pracovní skupiny organizací Statewatch byly
posléze zprávy ze schÛzek pracovních skupin
ménû detailní, zejména pﬁi oznaãování delegací), lze se tázat, zda pﬁestane Rada principálnû
uvádût jména dotãen˘ch delegací v jakémkoliv
dokumentu. Projevila by se tak zﬁetelnû v˘‰e
popsaná cleavage pﬁístup k dokumentÛm vs.
k informacím. Tzn. v souãasné dobû, kdy je zaji‰tûn naﬁízením pﬁístup k dokumentÛm, by toto nemusela Rada zveﬁejnit, protoÏe by takov˘
záznam v Ïádném dokumentu neexistoval.
V pﬁípadû explicitního zakotvení práva na informace unijním právem, tak jak je to v pﬁípadû
ãeského, by musela Rada tuto informaci poskytnout i kdyby toto bylo jen v její „orální“ pamûti, neboÈ by existovala dÛvodná domnûnka,
Ïe tuto informaci musí Rada vûdût kvÛli dal‰í
komunikaci s danou zemí ohlednû jejího legislativního návrhu.
S ohledem na finální verdikt v tomto soudním ﬁízení se nabízí otázky spjaté s budoucí
aplikaãní praxí v oblasti zpﬁístupÀování informací Radou v oblasti legislativního projednávání. Bude Rada nyní zveﬁejÀovat automaticky
v‰echny dokumenty z jednání pracovních skupin? A pﬁispûje se tak touto publicitou ke zlep‰ení legitimity unijní legislativy mezi obãany?
Zlep‰í se tak i pﬁístup napﬁ. pro politology a dal‰í odborníky zab˘vající se chodem EU institucí,
kteﬁí si dlouhodobû stûÏují na netransparentní
jednání Rady? Oslabí se moc privilegovan˘ch
subjektÛ napﬁ. lobbistÛ, kteﬁí k tûmto doposud
nezveﬁejÀovan˘m informacím mohou mít privilegovan˘ pﬁístup?
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Dal‰í zajímavou právní otázkou by bylo, kdyby si nûkdo vyÏádal takov˘to pracovní dokument z mezinárodní organizace, ve které je
ãlenem orgán Evropské unie, napﬁ. kdyby se nûkdo obrátil na WTO s dotazem, jaké pozmûÀovací návrhy vznesla v pﬁípravné fázi Evropská
komise pﬁi tvorbû mezinárodní smlouvy. Jednalo by se tak o nastolení otázky, jestli se jedná
o tento pracovní dokument jako o souãást normotvorby, která by mûla b˘t nav˘sost transparentní (vÏdyÈ mezinárodní smlouvy patﬁí mezi
prameny nejvy‰‰í právní síly) a nejedná se tak
o svût diplomacie, nebo naopak takov˘to dokument by byl tazateli odepﬁen s poukazem na
skuteãnost, Ïe na WTO jako mezinárodní organizaci fungující na základû diplomatick˘ch pravidel se nevztahuje poÏadavek transparentnosti
a demokratické otevﬁenosti a kontroly veﬁejnosti. Z hlediska transparentnosti a otevﬁeného pﬁístupu veﬁejnosti k dokumentÛm lze bohuÏel
pﬁedjímat rozhodnutí v neprospûch Ïadatele. To
znamená, Ïe Ïadatel by byl odmítnut na základû
ustanovení ãl. 4 odst. a) naﬁízení ã. 1049/2001,
které v sobû ukr˘vá v˘jimku v podobû „ochrany mezinárodních vztahÛ“.
Tato v˘jimka byla pouÏita napﬁíklad v ﬁízení
v otázce zpﬁístupnûní dokumentÛ (i pracovních)
bûhem vyjednávání a pﬁíprav mezinárodní
„protiapadûlatelské“ smlouvy ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement) Evropskou
komisí. Tribunál ve svém rozsudku z 19. bﬁezna
2013 – Sophie in ‘t Veld v. Komise (T-301/10) zamítnul vût‰inu bodÛ Ïaloby a mimo jiné konstatoval, Ïe Komise pﬁi pﬁípravû a vyjednávání
této mezinárodní dohody jednala jako exekutivní orgán (viz odst. ã. 181 rozsudku) a správnû
zamítla Ïádosti o dokumenty na základû v˘‰e
citované v˘jimky „ochrany mezinárodních
vztahÛ“ (viz odst. ã. 182). Otázkou v‰ak je, jestli otázka vzájemné dÛvûry vyjednávajících
smluvních stran (státÛ), na kterou poukazovala
v ﬁízení Evropská komise (viz odst. ã. 113), je dostateãn˘m argumentem zaji‰tujícím transparentnost tvorby mezinárodních smluv. Jak
medializovan˘ pﬁípad pﬁípravy smlouvy ACTA
ukázal, nedÛvûra ‰iroké veﬁejnosti v prÛhledn˘
proces pﬁíprav tohoto dokumentu a s tím související finální verze návrhu mÛÏe zásadním
zpÛsobem ovlivnit ratifikaãní proces angaÏovaného subjektu (v pﬁípadû Evropské unie rozhodnutím Evropského parlamentu ze dne
4. ãervence 2012 tuto smlouvu neratifikovat).
Zajímavé je, Ïe Evropsk˘ parlament se snaÏil
dle v˘‰e uvedeného rozsudku T-301/10 pﬁistoupit k tomuto soudnímu jednání jako vedlej‰í úãastník na podporu Ïalobkynû, Ïel tento
úmysl parlamentu byl soudem odmítnut s poukazem na pozdní Ïádost podanou po zákonné

