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Vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, 

 

Téma dnešního semináře tady v Bruselu mne jako správního soudce velmi zajímá. 

Dlouhá léta, přinejmenším od konce devadesátých let, kdy se Česká republika začala 

připravovat na své členství v Evropské unii, musela ze zcela pochopitelných a rozumných 

důvodů podávat Evropské komisi zprávy mj. o tom, jak se české soudnictví připravuje na 

používání komunitárního práva a co tedy musí udělat pro to, aby bylo komunitární právo 

v České republice efektivně uplatňováno, tedy aby byl zajištěn, jak říká Evropský soudní 

dvůr, „užitečný účinek“ komunitárního práva. V této souvislosti se vždy zdůrazňovala 

potřeba, aby se čeští soudci seznámili s komunitárním právním řádem, s jeho základní 

strukturou a prameny a samozřejmě s jeho základními principy, jak jsou dotvářeny 

v judikatuře Soudního dvora. Mluvilo se o nutnosti, aby soudci  ovládali vedle svého rodného 

jazyka také některý z velkých jazyků Evropské unie nejen proto,  aby se mohli plně seznámit 

s judikaturou Soudního dvora, ale aby mohli pracovat i s různými jazykovými verzemi 

právních předpisů Evropské unie, což je pro správné porozumění jejich textu v některých 

případech nezbytné. Hovořilo se též o nutnosti změny soudcovského myšlení, aby si čeští  

soudci zvykli na to, že jazykový, tedy gramatický výklad právní normy není jediným a nutně 

ani převládajícím výkladem a naučili se mj. ptát po vzoru Soudního dvora po účelu, smyslu 

právní normy, kterou interpretují, a to i v souvislosti s tím, jak se obdobná tendence v průběhu 

devadesátých let čím dál více prosazovala, zejména zásluhou Ústavního soudu, i v domácí 

rozhodovací praxi. Ke všem těmto otázkám se uskutečnil nespočet seminářů a vzdělávacích 

programů, a byť je samozřejmě česká justice v porovnání s tímto obdobím o obrovský kus 

cesty dále a nasbírala již také řadu praktických zkušeností s uplatňováním komunitárního 

práva, jde o otázky stále aktuální. Zatím jsem ale neměl tu čest účastnit se veřejné debaty, 

která by si položila opačnou otázku, tedy co může evropský zákonodárce, resp.zákonodárce 

vnitrostátní, potažmo, co může Evropská unie a její členské státy jako takové udělat pro to, 

aby se nejen českým soudcům podle evropského práva lépe soudilo. 

 

 



 

V této souvislosti asi nemusím příliš zdůrazňovat, že správní právo a správní 

soudnictví, k nimž se hlásím, jsou, pokud jde o kontakt s komunitárním právem, v první linii. 

Oblast správního práva je totiž právním oborem asi nejvíce komunitarizovaným, tedy 

„zasaženým“ právem Společenství, a je tudíž zřejmé, že i správní soudnictví se setkává 

s komunitární dimenzí při svém rozhodování nejčastěji ze všech součástí české justice. Patrně 

to bude platit ve všech zemích Evropské unie, byť způsoby a systémy soudní kontroly veřejné 

správy se v jednotlivých zemích často velmi liší. Nový systém českého správního soudnictví 

je jen o málo starší než členství ČR v EU, funguje totiž od 1. ledna 2003, kdy nahradil 

dosluhující jednoinstanční systém, který Ústavní soud shledal v rozporu s ústavním 

pořádkem. Stávající podoba českého správního soudnictví představuje jakýsi smíšený model, 

kdy soudní přezkoumání správních rozhodnutí, případně další typy řízení náležejících do 

správního soudnictví jsou součástí obecné justice, neboť tyto věci projednávají běžné krajské 

soudy, kde vedle trestních a civilních úseků rozhodují také specializované senáty a 

samosoudci pro věci správního soudnictví. Proti jejich rozhodnutí však existuje široce pojatý 

opravný prostředek v podobě kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, který tedy 

stojí vedle Nejvyššího soudu příslušného pro věci civilní a trestní, jako samostatná hlava 

správního soudnictví a usiluje o sjednocování judikatury právě v jednotlivých oborech práva 

veřejného. 

 

Onen kontakt s komunitárním právem probíhá v zásadě na každodenní úrovni, neboť 

jak již bylo řečeno, komunitární právo proniklo v té či oné míře v podstatě do všech  právních 

oblastí veřejného či správního práva, ať jde o právo daňové a celní, či o právo životního 

prostředí, právo soutěžní či právo veřejnoprávní ochrany průmyslového vlastnictví, azylové a 

cizinecké právo, právo sociálního zabezpečení  atd. To ilustruje i skutečnost, že z dosavadních 

předběžných otázek položených Soudnímu dvoru českými soudy zhruba polovina pochází ze 

správního soudnictví, včetně otázek ve věci Skoma-Lux, které vedly Soudní dvůr k formulaci 

některých obecných zásad přesahujících hranice správního práva. Mimochodem, rozhodnutí 

Soudního dvora v této věci s naším tématem úzce souvisí, neboť je reakcí na jeden 

z krizových momentů v přejímání komunitárního práva v nových členských státech, tedy 

reakcí na situaci, kdy komunitární předpis již měl nabýt v příslušné členské zemi účinnosti, 

nebyl však ještě oficiálně publikován v příslušné jazykové verzi v Úředním věstníku 

Evropské unie.  

 



    

 

Vraťme se ovšem k naší otázce, tedy, co mohou Evropská unie a její členské státy 

udělat pro to, aby se soudcům podle evropského práva lépe soudilo? Abych na ni mohl hledat 

odpověď, pokusím se nejprve nastínit, jak vlastně vypadá onen kontakt s komunitárním 

právem v konkrétní věci, kterou máme jako správní soudci rozhodnout. Musím na základě 

vlastní zkušenosti upřímně říci, že v řadě případů dosti obtížně až hekticky. I přesto, že 

nejsem odkázán pouze na češtinu, že mi komunitární právo vůbec není cizí, že jsem ho 

studoval na zahraniční univerzitě a pro ostatní soudce ho také občas přednáším a že se 

snažím, co mi časové možnosti dovolí,  sledovat nejnovější vývoj jak evropské legislativy, tak 

judikatury, bývám často konfrontován s často velmi obtížně uchopitelnými otázkami 

komunitárního práva, a to samozřejmě vždy v interakci s právem vnitrostátním a v řadě 

případů také s právem štrasburským či s nejrůznějšími prameny mezinárodního práva. Jejich 

řešení si často vyžaduje časově velmi náročné studium literatury, hledání v databázích 

judikatury lucemburského i štrasburského soudu i v domácích právních databázích. Tak tomu 

bylo například v nedávno rozhodnuté soutěžní věci, v níž se Nejvyšší správní soud potýkal 

s otázkou, zda lze uložit souběžně pokutu za porušení komunitárního i vnitrostátního 

soutěžního práva a kde bylo třeba analyzovat věc z pohledu nařízení ES č. 1/2003, z pohledu 

relevantní judikatury obou komunitárních soudů, z pohledu štrasburské judikatury k principu 

ne bis in idem zakotvenému v příslušném protokolu k evropské Úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod a samozřejmě z pohledu vnitrostátního ústavního i podústavního 

práva, včetně trestněprávní teorie a praxe.  

 

Tímto příkladem chci ilustrovat pouze to, že sice aplikace právních norem v soudním 

rozhodování samozřejmě nikdy nebyla triviální záležitostí, a to na žádném stupni soudní 

soustavy, nicméně v posledních řekněme dvou desetiletích komplexita, nejednoznačnost, 

nepřehlednost a samozřejmě do určité míry i rozporuplnost právního řádu velmi nabyla na 

intenzitě, a to jak ve starých členských zemích, tak v ještě o něco větší míře v členských 

zemích nových. Ty vedle nutnosti přijmout v nebývale krátkém období celou masu 

komunitárního práva,  současně musely do základu změnit svůj právní systém v souvislosti 

s probíhající zcela zásadní společenskou transformací. Ona komplexita práva způsobuje, že 

známé pravidlo „iura novit curia“, tedy „soud zná právo“, je dnes jen obtížně 

realizovatelným ideálem. Tato komplexita má řadu příčin, přičemž normotvorná činnost 

Evropské unie a působení jejího práva jako takového, jsou pouze jedním z faktorů, které tento 



dominantní jev dnešního právního prostředí v Evropě ovlivňují. Nicméně jde o faktor 

rozhodně nikoliv zanedbatelný, vždyť právní systém Společenství, tak jak byl dotvořen a 

konstitucionalizován Soudním dvorem, vychází ze suverénního pramene a uplatňuje se 

v členských zemích vedle práva vnitrostátního, s nímž vstupuje, jak již bylo řečeno, do 

složitých interakcí. Každý soudce si tedy musí zvykat na to, že právní řád, s nímž musí 

pracovat, již dávno není oním přehledným hierarchickým systémem, na jehož vrcholu stojí 

národní ústava, ale naopak něčím, co Jan Kysela, který zde hovořil přede mnou, nazývá 

polycentrismem v právu. 

 

Je to dobře, nebo špatně? Na tuto otázku asi nelze dát jednoznačnou odpověď. Je to 

v každém případě realita, na kterou si musíme zvyknout, přizpůsobit se jí a vzít si z ní to 

dobré. Jeden velmi inspirativní český  právnický  internetový blog pojmenovaný „Jiné právo“ 

nese podtitul: „Zapomeňte na to, že právo je souborem platných právních norem. Skutečné 

právo je jiný svět: je to intelektuální výzva, zábava, umění, poslání, život….“  Takových 

intelektuálních výzev přináší současný právní systém každému soudci, a to nejen v případě 

nejvyšších soudů, vrchovatě. Na straně druhé nesmí samozřejmě žádný soudce zapomenout 

na to, že jeho práce není jen vzrušující intelektuální činností, ale že rozhoduje o osudech 

konkrétních lidí, do jejichž životů může svým rozhodnutím zasáhnout velmi citelným 

způsobem. Posláním správního soudnictví v ČR je ochrana veřejných subjektivních práv 

jednotlivců, a aby tato ochrana mohla být skutečně účinně poskytována, nemůže zcela 

vymizet právní jistota a předvídatelnost práva, které patří mezi základní náležitosti 

demokratického právního státu. Rovněž Nejvyšší správní soud se snaží za pomoci své 

judikatorní činnosti dotvářet platné právo tak, aby pokud možno odstraňoval jeho mezery a 

rozpory a nalézal slovy Ústavního soudu „spravedlivá řešení“. Určitou překážkou v takové 

činnosti je právě nejen komplexita, ale také nestabilita, nestálost právního řádu, který se 

vyznačuje velkou inflací právních předpisů způsobenou jejich překotným přijímáním na všech 

úrovních, včetně té evropské. V českém soudnictví platí zásada, že správní soud posuzuje věc 

podle skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání přezkoumávaného správního 

rozhodnutí. Z tohoto důvodu se stává, že velká část judikátů publikovaných v oficiální Sbírce 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se vztahuje k ustanovením, která mezitím vlivem 

neustálých změn a novelizací přestala platit, nebo alespoň neplatí v podobě, k níž se judikát 

vztahuje. To k právní jistotě a předvídatelnosti práva samozřejmě nepřispívá, protože tolik 

potřebná sjednocující judikatura vlastně vůbec nemá šanci se usadit, neustále pouze dohání  



legislativní vývoj. My správní soudci o sobě sami často s jistou dávkou ironie říkáme, že jsme 

odborníci  na minulé právo. 

 

Tedy co s tím? Právě pro onu vzrůstající komplexitu právních systémů je velmi 

důležité, aby neklesala kvalita přijímaných právních předpisů, a to na všech úrovních, včetně 

té evropské. Aby se tedy nezvyšovala míra entropie právního prostředí v Evropě, aby se 

Evropa skutečně nestala onou Entropou Davida Černého, jak jsme ji poznali z, myslím, velmi 

výmluvného a osvobozujícího vyobrazení, jež se nachází nedaleko odsud. Nechci se zde 

pouštět do podrobného hodnocení  kvality evropské normotvorby, to mně nepřísluší, ani 

k tomu nemám dostatek poznatků. Také správní soudy se totiž většinou setkávají 

s komunitráními předpisy pouze nepřímo, tedy prostřednictvím právních předpisů 

vnitrostátních, jimiž byly do českého práva transponovány příslušné směrnice ES a které mají 

být vykládány, jak dovodil Soudní dvůr, právě ve světle těchto směrnic. Méně častá, byť 

nikoli neobvyklá je přímá aplikace komunitárních norem, tedy vedle primárního práva 

zejména nařízení ES,  jako je např. celní kodex Společenství nebo zmiňované nařízení č. 

1/2003. Přesto je i na českých právních předpisech často znát, v jak významné míře je jejich 

kvalita, a někdy i nekvalita ovlivňována právě komunitárním předpisy, jež jsou jejich 

předobrazem. Tím rozhodně nechci říci, že by vliv komunitární legislativy na kvalitu českého 

práva byl pouze negativní. Právě naopak, Česká republika byla v souvislosti s přípravou na 

členství v Evropské unii donucena vypracovat a přijmout celou řadu norem, které jí do té 

doby velmi chyběly, nebo existovaly jen v nedokonalé podobě. Přesto právě nutnost oné 

překotné transpozice, která byla v České republice pojmenována jako „legislativní smršť“, si 

vyžádala svoji cenu, a tato legislativní smršť do značné míry pokračuje dodnes.    

 

Co tedy lze na evropské úrovni zlepšit? Nenabídnu žádné zázračné recepty, spíše 

jednoduchá, byť možná dosti naivní doporučení. Tím prvním je důsledné uplatňování principu 

subsidiarity, a to v té podobě, aby se Evropská komise, která má ve většině oblastí právo 

výlučné zákonodárné, resp. normotvorné iniciativy, ale také předsednická země a další 

významní aktéři vždy ptali nejen, zda je příslušný právní předpis třeba přijmout na evropské 

úrovni, ale zda je ho vůbec třeba, zda si ho skutečně praxe nezbytně žádá.  Pokud ano, zda 

musí mít skutečně podobu závazného právního předpisu, zda by nepostačilo by pouhé 

doporučení či jiný instrument soft-law. Aby mi bylo rozuměno, toto mé konstatování 

nevychází z nějakého extrémně neoliberálního postoje, který by apriori odmítal právní 

regulaci jako takovou, zvláště při vědomí, že regulace na evropské úrovni často přináší 



deregulaci na úrovni národní, neboť odstraňuje a sjednocuje do té doby rozdílné vnitrostátní 

právní režimy. Vycházím spíše  ze jakéhosi zdravého právního konzervativismu, který klade 

důraz právě na stabilitu a předvídatelnost práva. Aby tedy právní předpisy byly přijímány 

nikoliv třeba z prestižních důvodů, že si Komise či někdo jiný přeje určitou oblast 

komunitarizovat nebo že si chce příslušná předsednická země připsat „úspěch“ v podobě  

přijaté směrnice či nařízení, ale že je takového právního předpisu skutečně třeba.  

 

Pokud si na tuto otázku Komise odpoví kladně, je velmi důležité, jaký legislativní 

návrh Komise vypracuje a předloží. Pokud to příslušná kompetence Společenství definovaná 

ve Smlouvě dovolí, je vhodné vždy usilovat o to, aby příslušný právní předpis, zejména 

směrnice, upravovala danou oblast pokud možno komplexním způsobem, aby tedy taková 

směrnice vyvolala pokud možno pouze jednorázovou novelizaci vnitrostátních právních 

předpisů. Naopak na kvalitu vnitrostátního práva dosti negativně působí, pokud je daná oblast 

upravována tzv. salámovou metodou, tedy postupně přijímanými dílčími směrnicemi, navíc 

s krátkými transpozičními lhůtami, které nutí vnitrostátního zákonodárce k opakovanému 

novelizování téhož právního předpisu. To říkám při vědomí toho, jak obtížně se hledá 

kompromis v Radě mezi jejími 27 členy, stejně jako kompromis s Evropským parlamentem, 

případně dalšími subjekty vstupujícími do evropského legislativního procesu, a chápu, že je 

často pro Komisi jednoduší prosazovat jednotlivé dílčí právní předpisy postupně, per partes. 

Přesto výrazně preferuji z hlediska potřeb praxe právě metodu komplexní úpravy. Jsou mi 

známy současné kodifikační projekty Komise, tedy sjednocování dosavadních dílčích úprav 

do jediného předpisu a bylo by dobré, aby se pokud možno touto metodou postupovalo i při 

příjímání nové úpravy.  

 

Nesmírně důležitá je samozřejmě kvalita samotného legislativního zpracování. Aniž 

bych byl detailně obeznámen se současným kariérním systémem v Evropské komisi a v 

dalších evropských institucích, považuji za velmi důležité, aby se na přípravě každého 

právního předpisu podíleli zkušení právníci, kteří mají za sebou pokud možno praxi v některé 

z právnických profesí a kteří navíc prošli průpravou, i pokud jde právě o legislativní techniku. 

V každém případě mohu říci, že v tomto má velký deficit i Česká republika na vnitrostátní 

úrovni, kde je nesmírně náročně povolání legislativce bohužel dosti opomíjeno, ačkoli by si 

dle mého názoru zasloužilo postavení samostatné právnické profese.  

 



 Jako soudce v oblasti správního práva, které je tvořeno obrovskou spoustou právních 

norem, vím, jak důležité jsou obecné právní instituty a jejich správné definování a používání 

v jednotlivých právních předpisech, jak důležité je jednotné používání právních pojmů, 

dodržování zásady nepřípustnosti nepřímých novel atd. Co je velkou bolestí evropské i české 

legislativy, je malá pozornost, která je věnována přechodným ustanovením. Při četnosti 

legislativních změn na straně jedné a délce správních i soudních řízení na straně druhé pak 

velmi často vznikají nejasnosti, zda má být aplikován předpis starý či nový, a s tím i zbytečné 

soudní spory. 

 

 Velmi důležitý je i proces projednávání návrhu právního předpisu v Radě. Ačkoli vím, 

jak již jsem říkal, jak nesmírně těžké je najít společného jmenovatele mezi sedmadvaceti 

členskými státy, neměly by být kompromisy dosahovány na úkor legislativní kvality, tedy 

např. tím, že se sporné ustanovení prostě vypustí bez ohledu na to, jaké důsledky to pro daný 

předpis bude mít, či, že se smysl tohoto ustanovení takříkajíc „zamlží“, aby byl možný ten i 

onen výklad s tím, že si vnitrostátní zákonodárce či soudní praxe už nějak poradí. Právě 

z takových ustanovení totiž mohou vznikat největší výkladové problémy. I tady by mělo 

platit, byť to z mé strany možná není realistické očekávání, že lepší je žádný kompromis, než 

takový, který praxi nepřináší funkční řešení.  

 

 Při přijímání konečného znění právního předpisu je samozřejmě nesmírně důležité, 

aby jednotlivé jazykové verze sobě odpovídaly, aby mezi nimi nebyly, jak se občas stává, 

závažné rozdíly, a aby zároveň každá jazyková verze byla srozumitelná uživatelům v členské 

zemi či zemích, jimž je určena. Jsem si vědom toho, jak nesmírně obtížný je to úkol při 

rozdílnosti právních řádů jednotlivých zemí, které náleží jak do oblasti anglosaské, tak i 

kontinentální právní kultury. Nezbývá než klást důraz na práci právníků lingvistů a na jejich 

odbornou přípravu, zejména u nových členských zemí, kde byl, pokud je mi známo, těchto 

odborníků zpočátku velký nedostatek.     

 

 Pokud jde o proces transpozice směrnic či adaptace nařízení, tedy o navazující 

legislativní proces na vnitrostátní úrovni, na kvalitě této implementační legislativy záleží 

možná ještě více než na kvalitě původní evropské předlohy.  V této souvislosti vidím spoustu 

problémů, které si musíme vyřešit doma v České republice a s nimiž nechci zatěžovat tento 

seminář. V každém případě platí, že onen druh transpozice, který se zdá být nejjednodušší, 

tedy v podstatě doslovné převzetí směrnice, je tím nejméně funkčním, a to i z hlediska 



dosažení účelu předpokládaného směrnicí, neboť směrnice nejsou vytvářeny k tomu, aby byly 

v podstatě přímo aplikovány. Naopak je třeba, aby příslušná právní norma k transpozici 

směrnice byla řádně zasazena do kontextu českého právního řádu, odpovídala jeho institutům 

a terminologii a představovala tudíž v rámci českého právního řádu funkční, a nikoliv 

cizorodý prvek. Legislativci, kteří připravují takový transpoziční předpis musí tedy vycházet 

nejen z dobré znalosti komunitárního práva, ale také a především práva vnitrostátního, neboť 

výsledkem by neměl být další nový zákon směrnici mechanicky přejímající, ale spíše dílčí 

úpravy v různých právních předpisech, které s využitím toho, co již v českém právním řádu 

existuje, budou představovat úplnou transpozici směrnice. Tomu by ovšem měla odpovídat i 

kontrola transpozice ze strany Evropské komise. Měli by ji vykonávat lidé, kteří český právní 

řád dobře znají a jsou skutečně schopni posoudit, zda je směrnice řádně transponována, 

nikoliv jen formálně, ale i materiálně. Podstatou kontroly by tedy nemělo být pouze 

mechanické přiřazování ustanovení směrnice k ustanovení příslušného transpozičního 

předpisu v tabulce, neboť to může podporovat v členských státech právě ono mechanické 

přejímání evropské legislativy vedoucí mimo jiné ke zvyšování nepřehlednosti vnitrostátních 

právních řádů.  

 

 Konečně je jistě možné udělat v rámci Evropské unie i leccos užitečného pro 

usnadnění samotné aplikace komunitárních předpisů a komunitárního práva jako takového, a 

to nejen soudci, ale i ostatními profesionálními i laickými uživateli. Může jít např. o podporu 

vzniku takové právní databáze, které by nabízela veškeré evropské předpisy v úplném znění, 

tedy ve znění všech novel, což je třeba u českých databází samozřejmostí, ale v Eurlexu lze 

takto zatím vyhledat pouze některé předpisy. Pomohlo by také rozšíření stávající tématicky 

řazené databáze rozhodnutí Soudního dvora, která je přístupná na jeho internetových 

stránkách, ovšem pouze ve francouzštině. Bylo by pak možné snadněji tématicky vyhledávat 

rozhodnutí Soudního dvora či Soudu prvního stupně k určitému konkrétnímu právnímu 

problému. 

 

Tolik několik mých spíše nesouvislých postřehů a doporučení ke kvalitě evropské 

legislativy z pohledu českého správního soudce. Snad mohu zakončit konstatováním, že 

Evropská unie je stále vynikajícím vynálezem právě proto, že je společenstvím práva, tedy 

společenstvím, kde nejenom Soudní dvůr, ale i soudy vnitrostátní stejně jako ostatní 

vykonavatelé veřejné moci musí usilovat o to, aby slovy Smlouvy, právo bylo dodržováno. 

Vláda práva je zároveň oním nejdůležitějším společným jmenovatelem, na kterém by se měli 



všichni v Evropské unii shodnout. Pokud tomu tak bude i nadále, máme naději, že Entropa 

převládne nad Evropou skutečně jen v rámci modelu Davida Černého. Tím nás ovšem bude 

David Černý strašit pouze do konce českého předsednictví, pokud nebude jeho Entropa zcela 

zakryta či odstraněna ještě dříve, což by ovšem byla dle mého soudu veliká škoda.  

 

Děkuji vám za pozornost. 


