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Osnova přednášky
• Principy transpozičních procesů
• České institucionální zajištění implementačních procesů
• Specifika legislativní techniky a metody implementace

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Jaké jsou požadavky na implementaci? I.
• Princip loajální spolupráce – čl. 4 odst. 3 SEU:
….
3. Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem
respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv.
Členské státy učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění
závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie.
Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež
by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.

PRINCIP LOAJÁLNÍ SPOLUPRÁCE
• POZITIVNÍ
„Moreover, in accordance with Article 5 of the Treaty, the Commission and the Member State in which the person
claiming a benefit supplement is residing are bound by a duty to cooperate in good faith with the institutions
of the other Member States which are responsible for ensuring the performance of the obligations
arising out of Regulation No 1408/71.“

C-251/89 - Athanasopoulos a další v. Bundesanstalt für Arbeit, para 57

• NEGATIVNÍ
„Ačkoliv členské státy nejsou v tomto ohledu povinny přijmout tato opatření před uplynutím lhůty pro provedení
směrnice, z čl. 5 druhého pododstavce ve spojení s čl. 189 třetím pododstavcem Smlouvy a ze samotné směrnice vyplývá,
že během této lhůty členské státy nesmí přijímat ustanovení, která by mohla vážně ohrozit dosažení
výsledku stanoveného touto směrnicí.“

C-129/96 - Inter-Environnement Wallonie v. Région wallonne, para 45

Jaké jsou požadavky na implementaci? II.
• Typy aktů Evropské unie:

Článek 288
(bývalý článek 249 Smlouvy o ES)
Pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a
stanoviska.
Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve
všech členských státech.
Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož
má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním
orgánům.
Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno,
je závazné pouze pro ně…

• Čl. 291 odst. 1 SFEU:
„Členské státy přijmou veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie.“

Jaké jsou požadavky na implementaci? III.
• POZITIVNÍ POVINNOST
•
•
•
•

Správné, úplné a včasné provedení evropského práva do práva ČS
Alespoň rovné postavení (ekvivalence) s národní úpravou (equality)
Účinné postavení evropského práva (effectivity)
Povinnost notifikovat způsob implementace Evropské komisi

• NEGATIVNÍ POVINNOST
• Povinnost se zdržet maření účelu evropského aktu (C-129/96 Inter-Environnement Wallonie)

PRINCIP EKVIVALENCE
„Accordingly, in the absence of Community rules on this subject, it is for the domestic legal system of each
Member State to designate the courts having jurisdiction and to determine the procedural conditions governing
actions at law intended to ensure the protection of the rights which citizens have from the direct effect of
Community law, it being understood that such conditions … cannot be less favourable than those relating
to similar actions of a domestic nature.“
C-33/76 - Rewe v. Landwirtschaftskammer für das Saarland, para 5
„Lastly, it follows from consistent case-law since Francovich I, cited above, atparagraphs 41 to 43, that subject to the
foregoing, it is on the basis of the rules of national law on liability that the State must make reparation for the
consequences of the loss or damage caused; further, the conditions, in particular time-limits, for reparation of loss
or damage laid down by national law must not be less favourable than those relating to similar domestic
claims (principle of equivalence) and must not be so framed as to make it virtually impossible or excessively difficult
to obtain reparation (principle of effectiveness).“

C-261/95 - Palmisani v. INPS, para 27

PRINCIP EFEKTIVITY
„…má každá osoba právo na účinnou soudní ochranu před příslušným soudem proti aktům, o kterých se domnívá, že
zasahují do zásady rovného zacházení pro muže i ženy stanoveného směrnicí 76/207. Členským státům přísluší
zajistit účinný soudní přezkum dodržování použitelných ustanovení práva Společenství a vnitrostátních
právních předpisů, které mají provádět práva stanovená směrnicí.“
C-222/84 - Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, para 19
„In the light of all those considerations, the reply to the question referred must be that national legislation retroactively
curtailing the period within which repayment may be sought of sums paid by way of VAT collected in breach of
provisions of the Sixth Directive with direct effect, such as those in Article 11A(1), is incompatible with the
principles of effectiveness and of protection of legitimate expectations.“
C-62/00 Marks & Spencer plc and Commissioners of Customs & Excise, para 47

SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTI
• „Infringement“

• Řízení o nesplnění povinnosti ČS dle čl. 258 SFEU s možností uložení peněžní sankce
• Aktivní legitimace – Evropská komise a členské státy
• Zvláštní řízení dle čl. 260 odst. 3 pro nesplnění notifikační povinnosti

• Přímý účinek

• Zvláštní „sankce“ na obranu subjektivních práv jednotlivců proti veřejným entitám; tzv.
doktrína estoppel – viz 41/74 Van Duyn
• Pouze vertikální vztahy; viz C-91/92 Faccini Dori

• Incidenční účinek

• Nemožnost aplikovat konfliktní vnitrostátní právo; C-194/94 CIA Security

• Mimosmluvní odpovědnost státu za vznik škody jednotlivci
• Objektivní odpovědnost vůči jednotlivcům; C-6/90 Andrea Frankovich

ČESKÝ SYSTÉM IMPLEMENTACE

PODZÁKONNÁ REGULACE
• Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
• Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU
a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně v Parlamentu
České republiky a Senátu Parlamentu v České republiky

KROK I. – URČENÍ GESTORA
• Odpovědný orgán státní správy za sledování a analýzu dopadů aktu EU
• Gestora určuje odbor kompatibility Úřadu vlády (OKOM) do 3 dnů
od vyhlášení aktu v Úředním věstníku; zpravidla jde o orgán podílející se
na tvorbě předpisu na úrovni EU
• Zamýšlený gestor může gesci odmítnout do 10 pracovních dnů a navrhnout
alternativního gestora = konstruktivní odmítnutí
• Pokud se gesční spor nepodaří do 3 měsíců vyřešit, je OKOMem předložen
k rozhodnutí vládě

KROK II. – PRÁCE GESTORA
• Gestor zpracuje analýzu dopadů aktu na právní řád ČR
• Součástí je identifikace dotčených tuzemských předpisů a mezinárodních smluv
• Analýza je průběžně aktualizována
• Povinnost průběžně informovat OKOM a zpřístupnit mu veškeré dokumenty

• Gestor určí předkladatele či zpracovatele implementačních předpisů
• Gestor určí lhůty pro předložení implementačních předpisů
• Vytvoření úvodní srovnávací tabulky do 20 dnů od přidělení gesce

KROK III. – PRÁCE NA IMPLEMENTACI
• Předkladatel začíná pracovat na implementaci bezodkladně po vyjasnění
rozsahu a obsahu implementace; nejpozději publikací v Úředním věstníku
• Předkladatel předkládá návrhy na změnu zákona tak, aby
• nejpozději 11 měsíců před koncem transpoziční lhůty byly předloženy
do mezirezoního připomínkového řízení
• nejpozději 9 měsíců před koncem transpoziční lhůty byly předloženy vládě

• Předkladatel předkládá návrhy tak, aby byly účinné nejpozději ke konci
transpoziční lhůty

X

„Z tohoto textu vyplývá, že státy, kterým je směrnice určena, mají
podle směrnice povinnost dosáhnout výsledku, která musí být
splněna na konci lhůty stanovené samotnou směrnicí“
8/81 Becker, para 18

ST č. 1084 v 8. volebním období

SPECIFIKA TISKŮ I. - REFERENCE

ST č. 1084 v 8. volebním období

SPECIFIKA TISKŮ II. - PODTRŽENÍ

ST č. 362 v 6. volebním období

SPECIFIKA TISKŮ III. - VYPOŘÁDÁNÍ

Tzv. srovnávací tabulka
ST č. 138 v 8. volebním období

KROK IV. – NOTIFIKACE
• Do 15 pracovních dnů od platnosti implementačního předpisu gestor
aktualizuje srovnávací tabulku a dá souhlas s notifikací
• OKOM do 10 pracovních dnů notifikuje Evropské komisi implementaci
// ve lhůtě 10 dní sdělí gestorovi připomínky k vypořádání
• OKOM předkládá vládě každé 3 měsíce zprávu o plnění legislativních
závazků

SCHÉMA PROCESU

METODY TRANSPOZICE

METODY TRANSPOZICE
TYPOLOGIE FORMY

• Doslovná transpozice
• Transpozice odkazem
• Reformulační formulace

TYPOLOGIE OBSAHU

• Konkretizační transpozice
• Minimalistická transpozice
• Gold-plating
• Odchylovací transpozice
• Přesahující transpozici
KRÁL, Richard. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a
vnitrostátních účinků. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice
právní instituty. ISBN 978-80-7400-282-3.

DOSLOVNÁ TRANSPOZICE / SLAVE
„…the transposition of a directive into domestic law does not necessarily require that its provisions be
incorporated formally and verbatim in express…“
C-363/85 Komise proti Itálii, para 7

• !Pozor na autonomní výklad jednotlivých právních pojmů v právu EU a v právních řádech ČS

• !Pozor na preambule evropských aktů a jejich promítnutí

TRANSPOZICE ODKAZEM
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
§ 18

Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti v odvětvích uvedených v příslušné příloze
směrnice Evropské unie o uznávání odborných kvalifikací.
• Vyšší míra přesnosti, ale menší míra právní jistoty pro adresáty
• Fluidní povaha implementačního předpisu

REFORMULAČNÍ TRANSPOZICE

§ 419 NOZ
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak
jedná.

ST č. 276 v 7. volebním období

DĚKUJI ZA POZORNOST

