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DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV V UNII

Právní základ týkající se základních práv na úrovni EU dlouhou dobu spočíval v podstatě
v tom, že Smlouvy odkazovaly na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních
svobod. Proto byla velmi dlouho stěžejním nástrojem při prosazování dodržování lidských
práv v EU judikatura Soudního dvora Evropské unie. Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost
získala Listina základních práv Evropské unie právní závaznost a tento právní základ rozšířila.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Ochrana základních práv je jednou ze základních zásad práva EU. Evropské smlouvy po
dlouhou dobu neobsahovaly soupis těchto práv, omezovaly se na pouhý odkaz na Evropskou
úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP). Smlouvy rovněž odkazovaly
na ta základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jež
jsou obecnými zásadami práva Společenství. K rozvíjení konceptu základních práv a k jejich
dodržování navíc postupem času výrazně přispěl svou judikaturou Soudní dvůr Evropské unie.
Po přijetí Lisabonské smlouvy na konci roku 2009 se situace podstatně změnila, protože EU
má Listinu základních práv, která je nyní právně závazná. Článek 2 Smlouvy o Evropské unii
(SEU) uvádí, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie,
rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“.
Článek 6 SEU stanoví, že:
„Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie … ze
dne 12. prosince 2007, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy.“
„Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.“
„Základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních
svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady
práva Unie.“
Článek 7 SEU přebírá ustanovení dřívější Niceské smlouvy, které zavádí mechanismus
prevence, jestliže existuje „zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty“
uvedené v článku 2 SEU, a zároveň mechanismus sankcí v případě, že se rozhodne o tom, že
ze strany členského státu došlo k „závažnému a trvajícímu porušení“ těchto hodnot. Evropský
parlament má jak právo podnětu, kterým může vyzvat k uplatnění prvního z těchto mechanismů,
tak i právo výkonu demokratické kontroly, protože musí dát souhlas k jejich použití.
Odkaz na lidská práva a základní svobody lze také nalézt v ustanoveních týkající se vnější
činnosti Unie (článek 21 SEU). Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) v článku 67
stanoví, že „Unie tvoří prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv
a různých právních systémů a tradic členských států“.
Některá ustanovení Smlouvy také zakotvují specifická práva. To je třeba případ článku 8 SFEU,
pokud jde o rovnost žen a mužů, a článku 10, pokud jde o boj proti diskriminaci.
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Článek 15 SFEU, který zachovává ustanovení dřívější Niceské smlouvy, přiznává každé fyzické
či právnické osobě z některého členského státu právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí
a jiných subjektů Unie. Totéž platí pro článek 16 o ochraně osobních údajů.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Judikatura Soudního dvora Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie dlouhodobě zdůrazňoval nutnost dodržovat základní práva každého
jednotlivce. Jeho rozsáhlá judikatura stanoví normy v oblasti ochrany těchto práv a vychází
přitom ze široké škály pramenů práva: z ustanovení Smluv, včetně Listiny základních práv EU;
z mezinárodních úmluv, na které Smlouvy odkazují – zejména jde o EÚLP a Ženevskou úmluvu
o statutu uprchlíků z roku 1951; ze základních práv vyplývajících z ústavních tradic společných
všem členským státům; a z mezinárodních právních nástrojů, jejichž smluvními stranami jsou
členské státy, a těch, jejichž smluvní stranou je EU.
Soudní dvůr přezkoumává slučitelnost právních předpisů EU se základními právy, ale také
slučitelnost opatření přijatých členskými státy na vnitrostátní úrovni při uplatňování nebo
dodržování práva EU.
Judikatura Soudního dvora se rozvíjela zejména v rámci případů rozhodnutí o předběžné otázce
(článek 267 SFEU).
B. Listina základních práv Evropské unie
Listina (1.1.6) byla vyhlášena Komisí, Radou a Evropským parlamentem dne 7. prosince
2000 na zasedání Evropské rady v Nice a následně byla potvrzena a pozměněna v roce 2007.
Od prosince 2009 je právně závazná a má stejnou právní sílu jako Smlouvy, jak stanoví
článek 6 SEU.
Práva, která v ní jsou obsažena, nejsou nová: listina je založena na konceptu „zavedeného
práva“: to znamená, že shrnuje do jednoho dokumentu základní práva uznávaná Smlouvami
EU, společnými ústavními zásadami členských států, EÚLP a sociálními chartami EU a Rady
Evropy. Dokument nicméně klade důraz na problémy, které vyvstávají v souvislosti se
současným i budoucím vývojem v informačních technologiích nebo genetickém inženýrství,
a za tím účelem stanoví mimo jiné právo na ochranu osobních údajů nebo práva v oblasti
bioetiky. Rovněž reaguje na současné požadavky na transparentnost a nestrannost ve fungování
správních orgánů Unie tím, že obsahuje právo na řádnou správu a na přístup k administrativním
dokumentům a vychází přitom z klíčových aspektů judikatury Soudního dvora v této oblasti.
Listina shrnuje všechna osobní práva do jediného textu. Činí tak v souladu se zásadou
nedělitelnosti základních práv. Odmítá rozlišení mezi občanskými a politickými právy na jedné
straně a sociálními a hospodářskými právy na straně druhé, které do té doby činily evropské
i mezinárodní texty, a rozděluje všechna práva podle základních zásad, a to: lidské důstojnosti,
základních svobod, rovnosti, solidarity, občanských práv a spravedlnosti.
Cílem listiny je pouze ochrana základních práv jednotlivců v souvislosti s kroky, které činí
orgány a instituce EU a členské státy při uplatňování smluv EU. Jeden z protokolů stanoví řadu
výjimek pro Spojené království a Polsko, jejich působnost je ovšem nejasná.
C. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
Tato úmluva, jež byla přijata v rámci Rady Evropy v roce 1950 a doplněna řadou protokolů,
představuje základní dokument v oblasti základních práv. Skládá se ze dvou částí: z části
o právech a svobodách, která zahrnuje sedmnáct článků, a z druhé části, která popisuje fungování
a pravomoci Evropského soudu pro lidská práva sídlícího ve Štrasburku. Tento soud vytvořil

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_1.1.6.pdf
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rozsáhlou judikaturu, jež upřesňuje jednotlivá práva obsažená v úmluvě. Mezi tato práva patří
právo na život (článek 2), zákaz mučení (článek 3) a zákaz otroctví a nucené práce (článek 4).
EU jako taková není stranou Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Všechny členské státy však jejími stranami jsou. Čl. 6 odst. 2 SEU požaduje, aby EU k úmluvě
přistoupila, což by znamenalo, že by se EU ocitla ve stejné situaci, v jaké jsou nyní její
členské státy, tj. podléhala by ve věci dodržování základních práv přezkumu ze strany právního
subjektu, který stojí mimo právní systém EU a specializuje se na ochranu základních práv,
totiž Evropského soudu pro lidská práva. Po přistoupení budou mít evropští občané, ale i státní
příslušníci třetích zemí pobývající na území EU možnost soudně napadnout právní akty přijaté
EU přímo před výše uvedeným soudem na základě ustanovení úmluvy, stejně jako se odvolávají
proti právním aktům přijatým členskými státy.
O přistoupení EU k úmluvě právě probíhají jednání mezi EU a Radou Evropy. V červenci
2013 se obrátila Komise na Soudní dvůr se žádostí o výrok ve věci toho, zda je návrh dohody
o přistoupení v souladu se Smlouvami. Dne 18. prosince 2014 dospěl Soudní dvůr k závěru,
že návrh dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod není v souladu s právem EU (stanovisko 2/13).
D. Agentura EU pro základní práva
Agentura je nástupcem Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie zřízeného
v roce 1997. Hlavním úkolem tohoto střediska bylo poskytovat EU a jejím členským
státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje na evropské úrovni o rasismu, xenofobii
a antisemitismu, a pomoci jim tak přijmout náležitá opatření nebo formulovat odpovídající
politiky. Agentura byla zřízena nařízením Rady z února 2007[1]. Svou činnost zahájila v březnu
2007. Sídlí ve Vídni. Jejím cílem je poskytovat orgánům EU a členským státům pomoc a být
pro ně zdrojem odborných znalostí v oblasti základních práv. Agentura není oprávněna zabývat
se stížnostmi jednotlivců, nemá rozhodovací pravomoci v oblasti regulace a nemá pravomoc
sledovat dodržování základních práv v členských státech v souladu s článkem 7 SEU. Oblasti,
jimž se má agentura při své činnosti věnovat, určuje pětiletý rámec. K jejím úkolům patří
zejména shromažďování, analýza, šíření a hodnocení náležitých informací a údajů, provádění
vědeckých výzkumů a šetření, přípravných studií a studií proveditelnosti, zveřejňování výroční
zprávy o problematice základních práv a zveřejňování tematických zpráv.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A. Obecný přístup
Dodržování základních práv v Unii přikládal Parlament vždy velký význam. Od roku 1993 o této
problematice jednal každý rok a rovněž přijal usnesení na základě zprávy Výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Mimoto přijal několik usnesení ke specifickým otázkám
týkajícím se ochrany základních práv v členských státech.
B. Konkrétní opatření
Parlament se soustředil především na otázku kodifikace základních práv v právně závazném
dokumentu. Jeho zásluhou vzniklo zásadní prohlášení o definici základních práv, které přijaly
tři politické orgány EU (Komise, Rada a Parlament) dne 5. dubna 1977 a které bylo rozšířeno
v roce 1989. V roce 1994 navrhl seznam základních práv zaručených Unií. Zvláštní důraz kladl
na vypracování listiny základních práv – označil ji za „jednu z ústavních priorit“ a vytyčil
požadavky, které musí listina splňovat:

[1]Nařízení (ES) 168/2007 ze dne 15. února 2007 (Úř. věst. L 53, 22.2.2007).
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— dokument by měl být součástí Smlouvy o Evropské unii, a získat tak plnou právní závaznost
(„Listina… představuje pouze nezávazné prohlášení a … obsahuje pouze stávající práva,
což může zklamat legitimní očekávání občanů“); proto Parlament žádal, aby byla listina
začleněna do Niceské smlouvy a také do nové Smlouvy o ústavě pro Evropu;

— měla by být uznána nedělitelnost základních práv, a to tím, že se listina bude vztahovat na
všechny instituce a orgány EU a jejich politiky, včetně politik ve druhém a třetím pilíři,
v souvislosti s pravomocemi a funkcemi, které na ni přenášejí Smlouvy.

Parlament také v pravidelných intervalech opakoval svůj požadavek, aby EU přistoupila
k EÚLP, přičemž zdůrazňoval, že toto přistoupení se nebude překrývat s úlohou, kterou má plnit
nyní již závazná Listina základních práv Evropské unie. Několikrát požadoval, aby byla zřízena
agentura pro základní práva.
Ve dvou usneseních v roce 2014 Parlament také vyzýval k vytvoření „kodaňského
mechanismu“, tj. účinnějšího nástroje, kterým bude možno zajistit, aby členské státy skutečně
respektovaly základní hodnoty Unie a dodržovaly požadavky demokracie a právního státu. Dne
25. října 2016 přijal Parlament usnesení obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu
EU v oblasti demokracie, právního státu a základních práv.
Sarah Sy
04/2017
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