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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 
8. volební období 

354. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

ze 57. schůze 

ze dne 8. října 2020 
 
 
 

 

ke zprávě Komise – Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty /kód Rady 9262/20, 

KOM(2020) 272 v konečném znění/ 

 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace ředitele Odboru evropské institucionální a právní podpory Úřadu vlády Štěpána 

Pecha, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Ondřeje Benešíka a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 Jiří Valenta v. r.    Ondřej Benešík v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj a předseda 
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 Příloha k usnesení č. 354 

 

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty 

 
KOM(2020) 272 v konečném znění, kód Rady 9262/20 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

2. 7. 2020 

 Datum projednání ve VEZ: 

9. 9. 2020 (1. kolo) 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím.  

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 24. července 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 9. září 

2020 prostřednictvím systému ISAP. 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 Odůvodnění a předmět: 

Evropská komise dne 30. června 2020 předložila již 27. zprávu o používání zásad subsidiarity 

(dále jen „zpráva“), kterou od loňského roku spojuje se zprávou o vztazích s vnitrostátními  

parlamenty. Rok 2019 byl prvním rokem od zahájení kontroly subsidiarity ze strany 

vnitrostátních parlamentů (tzn. od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost), kdy Komise 

neobdržela žádné odůvodněné stanovisko.  

Subsidiarita jako základní zásada pro činnost Unie v nevýlučné pravomoci je zakotvena v čl. 

5 SEU1 a v protokolech č. 1 (o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii) a č. 2 (o 

                                                             
1 Článek 5 Smlouvy o založení EU:  

1.   Vymezení pravomocí Unie se řídí zásadou svěření pravomocí. Výkon těchto pravomocí se řídí zásadami 

subsidiarity a proporcionality. 

2.   Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách 

členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, 

náležejí členským státům. 

3.   Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze 

tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na 

úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe 

dosaženo na úrovni Unie. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2020-272-cs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2016:202:FULL#d1e97-13-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2016:202:FULL#d1e97-13-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2016:202:FULL#d1e97-13-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2016:202:FULL#d1e97-13-1
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používání zásad subsidiarity a proporcionality) připojeným k zakládacím smlouvám. V praxi 

zásada subsidiarity znamená, že je třeba určit nejvhodnější úroveň správy pro vytváření a 

provádění politik. Unie by touto úrovní měla být pouze tehdy, je-li to nezbytné, a pokud to 

přináší jasné výhody oproti opatřením přijatým na celostátní, regionální nebo místní úrovni. 

Kontrola dodržování zásady subsidiarity je politickou otázkou, která je svěřena 

politickým orgánům EU a vnitrostátním parlamentům. 

Podle zásady proporcionality obsah ani forma činnosti Unie nesmí překročit rámec toho, co 

je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů. Kontrola nad dodržováním zásady 

proporcionality je svěřena Soudnímu dvoru EU, který může zneplatnit předpisy, u nichž 

zjistí, že tuto zásadu porušují. 

Zpráva je doprovázena dvěma přílohami. V příloze I jsou seřazeny vnitrostátní parlamenty / 

komory podle počtu stanovisek, která v roce 2019 poslaly Komisi, v příloze II je obsaženo pět 

unijních dokumentů, k nimž vnitrostátní parlamenty zaslaly Komisi v minulém roce nejvíce 

stanovisek.  

 Obsah a dopad: 

Komise zprávu člení na tradiční části. Nejprve se věnuje používání zásad subsidiarity a 

proporcionality jednotlivými orgány EU a ze strany vnitrostátních parlamentů. Poté 

vypočítává kontakty, návštěvy a zasedání, kterých se ve vnitrostátních parlamentech 

zúčastnili jednotliví členové Komise, a v závěru shrnuje zapojení regionálních parlamentů do 

unijních záležitostí. 

1)  Používání zásad subsidiarity a proporcionality jednotlivými orgány EU 

a) Evropská komise 

 Evropský parlament i Rada souhlasily s návrhem Komise, aby bylo období od 

20. prosince do 10. ledna vyloučeno při stanovení osmitýdenní lhůty, v níž mají 

vnitrostátní parlamenty zasílat odůvodněná stanoviska. Komise následně toto 

ujednání uplatnila poprvé v období Vánoc / Nového roku 2019–2020. 

 Platforma pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) vydala v roce 2019 

celkem 16 stanovisek s doporučeními pro Komisi ohledně toho, jak zjednodušit a 

snížit regulační zátěž stávajících právních předpisů Unie. Mandát platformy 

REFIT však loni skončil a v roce 2020 bude platforma nahrazena novou 

platformou. Od svého zřízení v roce 2015 vydala platforma REFIT celkem 105 

stanovisek s doporučeními. 

 Výbor pro kontrolu regulace vydal v roce 2019 pouze jediné stanovisko k 

jedinému posouzení dopadů, které se týkalo přepracovaného znění nařízení o 

Evropském inovačním a technologickém institutu a stanovení strategického 

programu inovací institutu, podle něhož institut poskytuje jednoznačnou přidanou 

hodnotu EU. 

 

                                                                                                                                                                                              
Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem 

uvedeným v tomto protokolu. 

4.   Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení cílů Smluv. 

Orgány Unie uplatňují zásadu proporcionality v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2020-272-annex_cs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2020-272-annex_cs.pdf
https://wayback.archive-it.org/12090/20191230004645/https:/ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_cs
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 Komise provedla 70 hodnocení a kontrol účelnosti právních předpisů EU, z nichž 

Výbor pro kontrolu regulace zkoumal 18.  

b) Evropský parlament 

 Evropský parlament v roce 2019 formálně obdržel 62 podání od vnitrostátních 

parlamentů, žádné z těchto podání nebylo odůvodněným stanoviskem (v roce 2018 

obdržel 473 podání, z toho 27 odůvodněných stanovisek). Všechna podání 

vnitrostátních parlamentů jsou zpřístupněna v databázi „Connect“. 

 Za zajištění dodržování zásady subsidiarity má horizontální odpovědnost Výbor 

pro právní záležitosti (JURI). Každých šest měsíců je člen výboru JURI 

jmenován stálým zpravodajem pro otázky subsidiarity, a to na základě střídání 

politických skupin. V první polovině roku 2019 byl stálým zpravodajem poslanec 

EP Angel Dzhambazki (Evropští konzervativci a reformisté) a ve druhé polovině 

roku pak poslanec EP Nacho Sanchez Amor (Socialisté a demokraté).  

c) Rada 

 V rámci své povinnosti informovat členské státy o stanoviscích vnitrostátních 

parlamentů k legislativním návrhům Komise předal generální sekretariát Rady 

delegacím 26 stanovisek vydaných v rámci politického dialogu. 

Poznámka PI: Každý rok se počty stanovisek uváděných Evropskou komisí, Evropským 

parlamentem a Radou liší. Je to jednak proto, že ne všechny orgány obdržely všechna 

stanoviska, jednak proto, že mají rozdílné způsoby počítání stanovisek zaslaných společně 

několika vnitrostátními parlamenty.  

d) Výbor regionů   

Posoudil soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality v 5 legislativních návrzích 

a přijal dalších 44 stanovisek k nelegislativním iniciativám Komise.  

e) Soudní dvůr Evropské unie 

Vydal dva rozsudky týkající se zásady proporcionality, kdy členský stát zpochybnil 

legislativní akt přijatý Evropským parlamentem a Radou, přičemž v jednom z těchto 

dvou rozsudků se jednalo o rozsudek, jímž Soudní dvůr zamítl žalobu ČR na 

neplatnost tzv. směrnice o palných zbraní, viz C‑ 482/17. 

 

2) Používání zásad subsidiarity a proporcionality vnitrostátními parlamenty 

Rok 2019 byl prvním rokem od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, kdy vnitrostátní 

parlamenty nezaslaly Komisi žádné odůvodněné stanovisko. Důvodem byl výrazný 

pokles legislativní činnosti Komise v přechodném roce mezi dvěma Komisemi, kdy  

Komise předložila pouze 28 legislativních návrhů, které podléhaly kontrole subsidiarity (v 

porovnání se 139 v roce 2018). K těmto 28 návrhům přijaly vnitrostátní parlamenty 39 

stanovisek. Komise se domnívá, že pokračuje pokles podílu odůvodněných stanovisek 

ve srovnání s celkovým počtem stanovisek (10,5 % v roce 2016; 9 % v roce 2017, 6,5 % v 

roce 2018, žádné v roce 2019) a s počtem stanovisek k návrhům Komise, které podléhají 

mechanismu kontroly subsidiarity (17,6 % v roce 2016; 16 % v roce 2017, 10,5 % v roce 

2018, žádné v roce 2019). Komise k tomu dodává, že by to „mohl být důsledek 

skutečnosti, že Komise uplatňuje posílený program zlepšování právní úpravy a zavázala 

se k začlenění zásad subsidiarity a proporcionality do všech fází tvorby politik, k 

posouzení stávajících politických rámců před předložením revizí právních předpisů a k 

http://www.connefof.europarl.europa.eu/connefof/app/?protocol=2
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A37C232B9F631FF3F5140410F3A6378D?text=&docid=221245&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6082927
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zahájení činnosti na evropské úrovni pouze v případech, kdy je zřejmá přidaná hodnota 

této činnosti.“ 

V roce 2019 zaslaly vnitrostátní parlamenty Komisi 159 stanovisek, což představuje 

nejnižší počet od zahájení politického dialogu v roce 2007 (pro srovnání v roce 2017 to 

bylo 576,  v roce 2018 to bylo 569, v předchozím „přechodném“ roce 2015  to bylo 350). 

Z těchto 159 stanovisek se jich 39 (25 %) týkalo návrhů Komise podléhajících 

mechanismu kontroly subsidiarity. Zbývajících 120 stanovisek (75 %) se týkalo buď 

nelegislativních iniciativ, jako jsou sdělení, nebo se jednalo o stanoviska z vlastní 

iniciativy. 

Komorou, která v roce 2019 předložila nejvyšší počet stanovisek, byl český Senát (21 

stanovisek).  K dalším deseti vnitrostátním parlamentům nebo komorám, které zaslaly 

nejvyšší počet stanovisek, patřily rumunská Camera Deputaților (15 stanovisek), 

portugalská Assembleia da República (14 stanovisek), česká Poslanecká sněmovna (13 

stanovisek), francouzský Sénat (12 stanovisek), německý Bundesrat (11 stanovisek), 

španělský Cortes Generales (8 stanovisek), House of Lords Spojeného království (8 

stanovisek), italský Senato della Repubblica (7 stanovisek), rumunský Senat (7 

stanovisek) a švédský Riksdag (7 stanovisek). Tyto komory byly nejaktivnějšími 

komorami i v roce 2018 (i když v jiném pořadí). 

Nejvíce pozornosti vnitrostátních parlamentů vzbudily: (1) rozšíření hlasování 

kvalifikovanou většinou – 9 stanovisek; (2) subsidiarita a zlepšování právní úpravy – 8 

stanovisek; (3) posílení právního státu – 6 stanovisek; (4) směřování k udržitelné Evropě – 

5 stanovisek; (5) boj proti dezinformacím na internetu – 5 stanovisek. 

 

3) Návštěvy Komise ve vnitrostátních parlamentech a setkání s vnitrostátními 

parlamenty  

V roce 2019 uskutečnili členové Komise celkem 55 návštěv ve vnitrostátních parlamentech 

nebo setkání s delegacemi vnitrostátních parlamentů (oproti 140 v roce 2018). Menší počet je 

dán tím, že se jednalo o rok přechodný. Předsedkyně Komise von der Leyenová požaduje, 

aby každý komisař během prvních dvou let svého mandátu navštívil všechny členské 

státy a aby se pravidelně setkával s vnitrostátními parlamenty. 

4) Úloha regionálních parlamentů 

Přestože Smlouvy neobsahují výslovné ustanovení o přímé interakci mezi Komisí a 

regionálními parlamenty, svá stanoviska k subsidiaritě jí některé – zejména německé – 

regionální parlamenty zasílají (např. bavorský Landtag a Landtag Bádenska-Württemberska).  

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR kladně hodnotí zapojování národních parlamentů do legislativního procesu, které se 

neomezuje pouze na kontrolu subsidiarity, ale poskytuje cennou zpětnou vazbu také k obsahu 

navržených politik. Obzvláště oceňuje soustavnou činnost Senátu i Poslanecké sněmovny 

PČR, které dlouhodobě patří k nejaktivnějším komorám. Dle vlády ČR jsou důležité nejen 

formální aspekty (počet interakcí v rámci politického dialogu, množství návštěv členů kolegia 

v členských státech EU apod.), ale zejména to, zda Komise bude fakticky více zohledňovat 

pozici národních zákonodárců ve své legislativní praxi. 
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 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í   Výroční zprávu za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty i rámcovou pozici vlády k ní; 

 

2. a p e l u j e  n a  E v r o p s k o u  k o m i s i ,   aby dialog s vnitrostátními parlamenty 

v tomto funkčním období nepodcenila, aby jejich výhrady k unijním legislativním 

návrhům brala vážně a odpovědně se jimi zabývala a aby aktivně podporovala účast a 

zapojení vnitrostátních parlamentů nejen v unijním legislativním procesu, ale i v dalších 

oblastech činnosti Unie, a to zejména pokud se jedná o jakékoliv debaty o budoucnosti 

Unie; 

3. p o v ě ř u j e    předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického 

dialogu postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jiří Valenta v. r.   Ondřej Benešík v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj a předseda 

 


