
Markéta Whelanová
Odbor kompatibility s právem ES
Úřad vlády ČR

Implementace práva EU do českého
právního řádu – metody a problémy

Brusel 30.1.2009



I. Instituce zajišťující implementaci

V EU:
30 000 psaných právních dokumentů, judikatury

Od počátku 90 let, zejména po podepsání Asociační
dohody s ES:  

Potřeba vytvořit INSTITUCIONÁLNÍ SYSTÉM 
zajišťující, že povinnost provést implementaci

práva EU bude zajištěna



I. Instituce zajišťující implementaci

Odpovědnost za implementaci: 
Ministerstva (jiné ústřední orgány státní

správy): odborné útvary pro problematiku
práva EU and legisaltivní útvary

Koordinace, metodické vedení, kontrolní
mechanismy: 

Odbor kompatibility při Úřadu vlády ČR

Právní základ – Usnesení vlády:
Metodické pokyny (Usn. vl. č. 1304/2005)
Legislativní pravidla vlády (Usn. vl. č. 188/ 1998)



I. Instituce zajišťující implementaci

Odbor kompatibility:
Monitoruje legislativní dopady návrhů právních
předpisů EU
Přiděluje odpovědná ministerstva k návrhům
právních předpisů EU a platným předpisům EU
Vypracovává stanoviska o slučitelnosti návrhů
českých právních předpisů s právem EU (okolo 800 
stanovisek ročně)

během připomínkového řízení mezi ministerstvy a jinými
ústředními orgány státní správy
když je návrh předložen vládě

Spravuje Informační systém pro aproximaci práva
(ISAP)
Provádí notifikace směrnic do databáze Komise



II. Úvod do českého právního systému

Prameny práva v procesu implementace
Zákony – právní předpisy schvalované v Parlamentu

Nařízení vlády – právní předpisy schvalované vládou, 
nemohou jít nad rámec úpravy v zákoně

Vyhlášky ministerstev – právní předpisy provádějící
zákony, mohou být vydány pouze pokud zákon obsahuje
zmocňovací ustanovení které musí být jasné a stanovit
limity prováděcí úpravy

Žádný zvláštní systém pro implementaci práva
EU



II. Úvod do českého právního systému

Základní pravidla pro výběr vhodného právního předpisu pro  
implementaci: 

Ústava – Čl. 4 (1) Listiny základních práv a svobod: “Povinnosti 
mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 
zachování základních práv a svobod.“

- Čl. 79 (1) Ústavy: „Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a 
jejich působnost stanovit pouze zákonem.“

Zákony by měly regulovat podstatné právní vztahy

Nerozšiřovat český právní řád, neupravovat znovu práva a 
povinnosti, která již existují v českém právním řádu – snaha
implementovat do stávající legislativy, do již existujících
systémů

Obvykle jsou právní předpisy EU implementovány do více než jen
jednoho již existujícího právního aktu (obvykle zákona (zákonů) a 
vyhlášek) 



III. Obecné problémy týkající se implementace práva
EU

Právo EU: obrovské množství legislativy
:kompromis mezi 27 členskými státy

výjimky, zvláštnosti určitých členských států – mohou být
objektivně nutné
ALE: často nepřehledné, přísliš komplikované a technické

Např. léčivé přípravy: 30 právních předpisů
pracovní doba: obecná směrnice, zvláštní směrnice v oblasti

dopravy, rozsudky ESD – nepříliš konzistentní
Přepracovaná, kodifikovaná znění: nemohou vyřešit všechny problémy

Právní aspekty jsou často podceňovány v procesu
vyjednávání, čeští experti ne vždy dostatečně analyzují
dopady návrhů předpisů EU na český právní řád (rivalita
mezi evropskými útvary and legislativními útvary) 
Není-li dostatečně provedená analýza v předstihu –
problémy později



IV. Konkrétní problémy

Interinstitucionální dohoda z 22. prosince 1998 o společných
pokynech k redakční kvalitě právních předpisů Společenství

Obecné zásady: znění právních předpisů Společenství je jasné, jednoduché
a přesné, znění ustanovení aktů je přehledné a jejich obsah by měl být

co nejstejnorodější, právní předpisy Společenství odpovídají typu
daného aktu

ALE: zemědělství: rozhodnutí určená všem členkým státům, která obsahují
povinnosti pro soukromé subjekty – implementovat je jako směrnice

1) Terminologie, rozsah působnosti

2) Odkazy na jiné právní předpisy EU

3) Novelizace směrnic prostřednictvím nařízení

4) Komitologie

5) Jazykové problémy

6) Judikatura



V. Terminologie, rozsah působnosti

Terminologie práva EU: přeshraniční prvek –
nepokrývá čistě vnitrostátní situace, nemůže být plně
konzistentní s vnitrostátní terminologií

ALE: často nekonzistentní na úrovni EU

příklady: usazení, bydliště

Interinstitucionální dohoda – obecné principy, bod 6:
”Terminologie užívaná v daném aktu by měla být

jednotná jak v rámci samotného aktu, tak i s jinými
již platnými akty, zejména v dané oblasti.”



V. Terminologie, rozsah působnosti

Rozsah působnosti: někdy ne příliš jasný
Příklady:                                                               
Civilní letectví - spadají pod nařízení č. 3922/91 také helikoptéry
nebo záchranná služba ?, směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady
v těžebním průmyslu – vztah k radioaktivním odpadům řeší pouze
bod 10 preambule

Interinstitucionální dohoda – Obecné princpy, bod 13: 
”Na počátek normativní části je případně zařazen
článek vymezující oblast působnosti daného aktu.”



VI. Odkazy na jiné právní předpisy EU

Příliš mnoho odkazů
Interinstitucionální dohoda – obecné principy, bod 16 
(minimalizovat odkazy, pokud jsou užívány – přesně, zákaz stupňovaných
odkazů) 
Odkazy na předpisy, které již byly zrušeny
Např. bod 2 odst. 1 přílohy ke směrnici 2005/47/ES, který u základního pojmu
odkazuje na směrnici 2001/14/ES, jež však byla zrušena směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2004/49/ES

Nařízení odkazující na směrnice: 
Jednotlivci musejí znát směrnice, které jsou adresovány členským
státům - např. nařízení (ES) č. 338/97 – obchod s chráněnými
živočichy, nařízení (ES) č. 1907/2006 - chemické látky) 
Pokud nařízení odkazují na směrnice, které obsahují fakultativní

ustanovení: není jasné, jaká úprava by měla být brána jako základ -
např. nařízení (ES) č. 2006/2004 - spotřebitelé



VII. Novelizace směrnic prostřednictvím nařízení

Přenesení právní úpravy ze směrnic do nařízení (nařízení upravuje
stejné věci jako směrnice, které zároveň ruší)– přijatelné
(agriculture) 
Novely směrnic prostřednictvím nařízení: problematické

Novely celých (kompaktních/nedělitelných) částí – je možno
zrušit celé části transpozičních českých předpisů, odkázat na
přímo použitelná nařízení – např.: nařízení Komise č. 213/2008 
novelizující směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES (veřejné
zakázky)
Jiné novely – nutno kopírovat nařízení – např.: nařízení č. 
2004/21  novelizuje směrnici 92/102/EHS – mění definici
zvířete, ruší odstavec, mění slova v některých větách, apod.                 

Judikatura ESD: kopírování nařízení není dovoleno



VIII. Komitologie a česká legislativa

Prováděcí opatření: měla by být pouze doplňkového
charakteru, neměla by regulovat podstatné prvky
Ne vždy vyhovuje těmto podmínkám: Např. čl. 2 (1) směrnice
2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých
rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství - definice rostliny může
být upřesněna (rozšířena) prováděcími opatřeními; nařízení č. 2252/2004 o 
normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních
dokladech vydávaných členskými státy - tajná a nezveřejňovaná prováděcí
opatření – upravují povinnost členských států vytvořit jednotný certifikační úřad
a zřídit národní kontrolní jednotku.

Často není jasné, jaká bude forma předpokládaného
implementačního opatření

Krátký čas na implementaci těchto opatření



VIII. Komitologie a česká legislativa

Postavení české legislativy:
Obvykle nutno upravit v zákoně implementujícím základní
předpis EU zmocňovací ustanovení – problematické
provádět toto s předstihem
Pokud prováděcí opatření EU upravuje práva a povinnosti
(podstatné prvky): nutno novelizovat zákon

PROBLÉM JEDNAT RYCHLE (obecný problém) 



IX. Jazykové problémy

23 jazykových verzí:                                                               
Rozdílné výrazy v různých jazykových verzích
Komitologie – potřeba rychlých překladů do českého
jazyka ve specializovaných oblastech (názvy chemických
látek): vysoký počet chyb – problém pro následnou
implementaci



X. Judikatura

Pramen práva EU
Často vykládá právo EU způsobem, který nebyl členskými
státy předvídán
Rozšiřuje rozsah působnosti, má dopady na právní vztahy
Problematické zejm. tam, kde podstatným způsobem mění
pojem nebo kde nedává jasné limity nebo kde není jasné, 
nakolik zakládá obecný princip

Příklady: pracovní doba, sociální výhody (2004/38/ES), 
daňová judikatura (založená na právu usazování, volném
pohybu kapitálu, apod.) 



XI. Závěr

Implementace práva EU: nutno vytvořit dobře fungující
systém kvůli rozsahu legislativy EU a relativně přísným
legislativním pravidlům ČR
Důraz by měl být kladen na fázi vyjednávání – členské státy
ani instituce EU by neměly podceňovat právní aspekty
Tvorba právních předpisů by se měla zlepšit:

Zjednodušit legislativu EU
Dodržovat pravidla pro tvorbu právních předpisů

Snaha o sjednocení terminologie, určení rozsahu
působnosti
Nepoužívat mnoho odkazů
Nenovelizovat směrnice nařízeními
Využívat komitologii pouze v technických a 
nepodstatných případech
Pokusit se pomoci členským státům vyrovnat se s 
extenzivní judikaturou



Děkuji Vám za pozornost.


