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LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV

Listina základních práv stanoví základní práva, která musí dodržovat jak Evropská unie, tak
členské státy při provádění jejích právních předpisů. Jedná se o právně závazný nástroj, jenž
byl vypracován s cílem výslovně uznat a zviditelnit úlohu základních práv v právním řádu
Unie.

PRÁVNÍ FORMA

Listina základních práv Evropské unie byla slavnostně vyhlášena Evropským parlamentem,
Radou a Komisí v Nice v roce 2000. V roce 2007 pak byla vyhlášena znovu, v pozměněném
znění.
Slavnostním vyhlášením se však Listina nestala právně závaznou. Právní závaznost by bývala
získala přijetím návrhu Ústavy pro Evropu, který byl podepsán v roce 2004. Vzhledem k tomu,
že nedošlo k procesu ratifikace (1.1.4), ale Listina zůstala pouhou deklarací práv, a to až do
přijetí Lisabonské smlouvy.
Právně závaznou se Listina stala dne 1. prosince 2009. V ustanovení čl. 6 odst. 1 Smlouvy
o Evropské unii (SEU) se nyní uvádí, že „Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené
v Listině základních práv Evropské unie […], jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy“. Listina
je tudíž součástí primárního práva EU a jako taková slouží coby kritérium pro posuzování
platnosti sekundárních právních předpisů Unie a vnitrostátních opatření.

SOUVISLOSTI

Evropská společenství (dnes Evropská unie) původně vznikla jako mezinárodní organizace, jejíž
působnost byla v zásadě ekonomická. Zpočátku se tedy nezdálo, že by byla zapotřebí pravidla
ohledně dodržování základních práv.
Jakmile však Soudní dvůr potvrdil zásady přímého účinku (1.2.1) a nadřazenosti evropského
práva, podle nichž má právo Společenství přednost před vnitrostátními právními předpisy [Costa
v. E.N.E.L., věc 6/64], některé vnitrostátní soudy začaly dávat najevo obavy související s tím,
jaký dopad by tato judikatura mohla mít na ochranu ústavních hodnot. Jestliže by evropské
právo mělo převážit nad ústavním právem členských států, bylo by možné porušovat základní
práva daná vnitrostátními ústavami. V reakci na to přijaly v roce 1974 německý a italský ústavní
soud rozhodnutí, v nichž trvaly na své pravomoci přezkoumávat evropské právní předpisy, aby
zajistily, že jsou v souladu s ústavou danými právy [Solange I; Frontini].
Ve stejné době vytvářel Soudní dvůr svou vlastní judikaturu týkající se úlohy základních práv
v evropském právním řádu. Již v roce 1969 uznal, že základní lidská práva jsou „zakotvena
v obecných zásadách práva Společenství“ a jako taková jsou chráněna samotným Soudním
dvorem [Stauder, věc 29/69]. Jeho následné potvrzení téže zásady nakonec vedlo německý
ústavní soud k tomu, že zaujal poněkud odlišný přístup a uznal, že Soudní dvůr zajišťuje úroveň
ochrany základních práv, která v podstatě odpovídá úrovni ochrany vyžadované vnitrostátní
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ústavou, a proto není zapotřebí ověřovat soulad s ústavou u každého právního předpisu
Společenství [Solange II, 1987].
Ochrana základních práv před zásahy ze strany Společenství tak byla na dlouhou dobu
přenechána Soudnímu dvoru. Ten vypracoval výčet práv vycházející z obecných zásad práva
Společenství a ze společných ústavních tradic členských států. Neexistence jednoznačného,
písemného přehledu základních práv, který by byl pro Evropské společenství závazný a k němuž
by občané měli snadný přístup, však nadále vyvolávala znepokojení. V zájmu odstranění tohoto
nedostatku v právních předpisech byly opakovaně předkládány především dva návrhy.
Prvním z nich bylo, že by Evropské společenství mohlo přistoupit k Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod (Evropská úmluva o lidských právech – EÚLP), již existujícímu
regionálnímu nástroji, který měl chránit lidská práva a na jehož správné uplatňování smluvními
stranami dohlížel Evropský soud pro lidská práva. Tato možnost však byla vyloučena poté,
co Soudní dvůr vydal stanovisko [2/94], podle něhož Společenství nemá pravomoc k úmluvě
přistoupit. V důsledku toho bylo možné se touto cestou vydat teprve po změně Smluv. Nezbytné
změny byly nakonec přijaty se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Článek 6 SEU nyní
ukládá povinnost, aby Unie přistoupila k EÚLP. Soudní dvůr ovšem dospěl k závěru, že návrh
dohody o přistoupení vyjednaný EU a Radou Evropy není slučitelný s právními předpisy EU
(posudek 2/13).
Druhým návrhem bylo, aby Společenství přijalo svou vlastní Listinu základních práv a svěřilo
tak Soudnímu dvoru pravomoc zajišťovat její řádné uplatňování. O tomto přístupu se v průběhu
let diskutovalo při mnoha příležitostech a znovu zazněl na zasedání Evropské rady v německém
Kolíně v roce 1999.

PRŮBĚH VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Základní obsah Listiny utvářely závěry kolínského zasedání, podle nichž mělo být hlavním
účelem Listiny poukázat na prvořadý význam a důležitost základních práv a jejich zviditelnění
pro občany EU. Navrhovatelé Listiny se inspirovali především EÚLP, společnými ústavními
tradicemi členských států a obecnými zásadami práva Společenství. Kromě nich jako zdroje
inspirace posloužily rovněž Evropská sociální charta (smlouva Rady Evropy) a Charta
Společenství základních sociálních práv pracovníků, neboť neuvádějí pouze cíle opatření.
O složení orgánu, který měl návrh Listiny vypracovat, bylo rozhodnuto na zasedání Evropské
rady v roce 1999 v Tampere. Řádnými členy tohoto orgánu, nazvaného Konvent, bylo
15 zástupců představitelů států a vlád tehdejších 15 členských zemí, jeden zástupce předsedy
Komise, 16 poslanců Evropského parlamentu a 30 poslanců parlamentů vnitrostátních (dva za
každý parlament). Status pozorovatele byl udělen dvěma zástupcům Soudního dvora a dvěma
zástupcům Rady Evropy, včetně jednoho z Evropského soudu pro lidská práva. Ostatní instituce
EU (například Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů či evropský veřejný
ochránce práv) a další subjekty, sociální skupiny nebo odborníci mohli být vyzváni, aby vyjádřili
svůj názor, ale samotného vypracování návrhu se přímo neúčastnili. Reprezentace postojů
občanů a občanské společnosti byla zajištěna díky převaze zástupců z vnitrostátních parlamentů
a z EP. Složení a pracovní metody Konventu posloužily za vzor pro Konvent o budoucnosti
Evropy (1.1.4).

OBSAH

Listina základních práv je rozdělena do sedmi hlav, z nichž šest je věnováno výčtu zvláštních
druhů práv, zatímco poslední vyjasňuje oblast působnosti Listiny a zásady, jimiž se řídí
její výklad. Význačným rysem Listiny je její inovativní seskupení práv, v němž upouští od
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tradičního rozlišování mezi občanskými a politickými právy na straně jedné a hospodářskými
a sociálními právy na straně druhé. Listina zároveň jasně rozlišuje mezi právy a zásadami.
Zásady mají být podle čl. 52 odst. 5 prováděny prostřednictvím dodatečných právních předpisů
a pro soudy nabývají významu pouze v případech, kdy se jedná o výklad a zákonnost takovýchto
předpisů.
Podstatná část Listiny je rozdělena následovně:
Hlava I („Důstojnost“) vyzdvihuje právo na lidskou důstojnost, na život a na nedotknutelnost
lidské osobnosti a potvrzuje zákaz mučení a otroctví.
Hlava II („Svobody“) vyzdvihuje právo na svobodu a na respektování soukromého a rodinného
života, právo uzavřít manželství a založit rodinu a svobodu myšlení, svědomí a náboženského
vyznání, projevu a shromažďování. Potvrzuje rovněž právo na vzdělání, právo pracovat, právo
vlastnit majetek a právo na azyl.
Hlava III („Rovnost“) potvrzuje zásadu rovnosti a zákazu diskriminace a respekt vůči kulturní,
náboženské a jazykové rozmanitosti. Přiznává také zvláštní ochranu právům dětí, starších osob
a osob se zdravotním postižením.
Hlava IV („Solidarita“) zajišťuje ochranu práv pracovníků, včetně práva na kolektivní
vyjednávání a akce a práva na slušné a spravedlivé pracovní podmínky. Uznává rovněž
dodatečná práva a zásady, jako je nárok na sociální zabezpečení, právo na přístup ke zdravotní
péči a zásady ochrany životního prostředí a spotřebitele.
Hlava V („Občanská práva“) je výčtem práv občanů Unie: právo volit a být volen ve volbách
do Evropského parlamentu a v obecních volbách, právo na řádnou správu a na přístup
k dokumentům, petiční právo, právo na diplomatickou ochranu a právo volného pohybu
a pobytu (2.1.1).
Hlava VI („Soudnictví“) potvrzuje právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo
na obhajobu, zásadu zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů a právo nebýt dvakrát
trestně stíhán za stejný trestný čin.
Ačkoli Listina převážně potvrzuje práva, která již v členských státech existovala a byla uznána
za formující součást obecných zásad práva EU, v některých ohledech přináší novinky. Například
zdravotní postižení, věk a sexuální orientace jsou nyní výslovně zmíněny coby zakázané
pohnutky k diskriminaci. Listina navíc obsahuje i některá „moderní“ práva, jako je zákaz
reprodukčního klonování lidských bytostí.
Hlavní hodnota Listiny nicméně nespočívá v její inovativní povaze, nýbrž v tom, že výslovně
uznává stěžejní roli základních práv v právním řádu EU. Listina tak explicitně potvrzuje, že
Unie je společenstvím založeným na právech a hodnotách a že základní práva jejích občanů
jsou úhelným kamenem jejího jednání.

ROZSAH POUŽITÍ A VÝKLAD

Několik obecných ustanovení upravujících výklad a použití Listiny je obsaženo v hlavě VII.
Osobní působnost Listiny je potenciálně velmi široká: většina práv, která uznává, je přiznána
„všem“ bez ohledu na národnost nebo postavení. Některá práva se však týkají pouze občanů
(zejména většina práv uvedených v hlavě V), zatímco jiná jsou relevantní spíše pro státní
příslušníky třetích zemí (například právo na azyl) nebo zvláštní kategorie osob (například
pracovníky).
Věcná působnost Listiny je výslovně vymezena v článku 51, kde se uvádí, že její ustanovení
jsou určena pouze orgánům a institucím EU a dále členským státům, pokud uplatňují právo
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Unie (2.1.2). K vytyčení hranice mezi oblastmi působnosti Listiny a vnitrostátních ústav slouží
ustanovení o tom, že Listina je pro státy závazná, výhradně pokud uplatňují právo EU. Listina
kromě toho nerozšiřuje pravomoci ani kompetence Unie, čímž zajišťuje, že přijetí Listiny samo
o sobě nerozšiřuje pravomoci Unie na úkor členských států.
Dodatečná pravidla stvrzující význam ústavních tradic a právních předpisů členských států lze
nalézt v článcích 52 a 53. První ze zmíněných článků stanoví, že základní práva musí být
vykládána v souladu s ústavními tradicemi společnými členským státům a s EÚLP, přičemž je
nutné plně přihlížet k vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem. Článek 53 jasně uvádí, že
ustanovení Listiny nesmí být vykládána jako omezení či narušení úrovně ochrany základní práv
poskytované právem Unie, mezinárodním právem (zejména EÚLP) a ústavami členských států.
Přestože Listina zahrnuje řadu práv, jejich ochrana není neomezená. Článek 52 ve skutečnosti
umožňuje omezení výkonu práv, pokud je stanoveno zákonem, respektuje podstatu dotčených
práv a je přiměřené a nezbytné k ochraně práv druhého nebo obecného zájmu. Zatímco některá
práva jsou vymezena bezpodmínečně, jiná platí pouze „v souladu s právem Unie a vnitrostátními
právními předpisy a postupy“, což značí, že působnost těchto práv může podléhat dodatečným
omezením.
Listina je použitelná ve všech členských státech Evropské unie. Přestože byl přijat protokol
vyjasňující její použití ve Spojeném království a v Polsku, její dopad na právní řád těchto dvou
členských států tím není omezen ani vyloučen, jak výslovně uznal Soudní dvůr [N. S., věc
C-411/10].

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Bezprostředně poté, co Soudní dvůr uznal nadřazenost práva Společenství nad vnitrostátním
právem, Parlament poukazoval na riziko, že by nový výklad mohl ohrozit lidská práva chráněná
vnitrostátními ústavami.
Parlament, Rada a Komise v roce 1977 přijaly společné prohlášení o základních právech, v němž
se zavázaly respektovat základní práva při výkonu svých pravomocí. Kromě toho Parlament
v roce 1979 přijal usnesení o tom, že Evropské společenství by mělo přistoupit k EÚLP.
Návrh Smlouvy o založení Evropské unie z roku 1984 (1.1.2) blíže určil, že Unie musí chránit
důstojnost jednotlivce a přiznávat každému člověku ve své jurisdikci základní práva a svobody
odvozené ze společných zásad vnitrostátních ústav a EÚLP. Předpokládal také přistoupení Unie
k EÚLP.
V dubnu 1989 vyhlásil Parlament Deklaraci základních práv a svobod. Následné pokusy dát
této deklaraci status právně závazného dokumentu však nebyly úspěšné.
K přijetí závazné Listiny základních práv Parlament znovu vyzval v roce 1997, po schválení
Amsterodamské smlouvy. Během procesu sestavování návrhu vedoucího k přijetí Listiny
Parlament schválil několik usnesení, v nichž trval na tom, aby se tento nástroj stal právně
závazným tím, že bude začleněn do Smluv. Po slavnostním vyhlášení Listiny vyjádřil Parlament
své zklamání z toho, že dokument nemá právně závaznou povahu, a opět vyzval k jeho právně
závaznému začlenění do Smluv.
Sarah Sy
06/2017
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