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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú 
republiku (článok 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list českej vlády Rade z 5. septembra 2011 o návrhu protokolu o 
uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie (charta) na Českú republiku,

– so zreteľom na list predsedu Európskej rady predsedovi Európskeho parlamentu z 25. 
októbra 2011 týkajúci sa navrhovaného protokolu o uplatňovaní charty na Českú 
republiku,

– so zreteľom na článok 48 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v súlade 
s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0385/2011),

– so zreteľom na článok 6 ods. 1 ZEÚ a na chartu,

– so zreteľom na protokol č. 30 o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na 
Poľsko a Spojené kráľovstvo, ktorý tvorí prílohu ZEÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie,

– so zreteľom na závery stretnutia hláv štátov alebo vlád členských štátov z 29. – 30. 
októbra 2009 s Európskou radou,

– so zreteľom na vyhlásenia týkajúce sa charty priložené k záverečnému aktu medzivládnej 
konferencie, na ktorej bola prijatá Lisabonská zmluva podpísaná 13. decembra 2007, 
najmä na vyhlásenie všetkých členských štátov č. 1, vyhlásenie Českej republiky č. 53 a 
vyhlásenia Poľskej republiky č. 61 a 62,

– so zreteľom na 330. uznesenie prijaté na 12. schôdzi Senátu Parlamentu Českej republiky 
6. októbra 2011,

– so zreteľom na článok 74a rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2012),

keďže:

A. hlavy štátov alebo vlád sa na stretnutí Európskej rady 29. – 30. októbra 2009 dohodli, že v 
čase uzavretia ďalšej dohody o pristúpení a v súlade so svojimi príslušnými ústavnými 
požiadavkami priložia k zmluvám protokol o uplatňovaní charty na Českú republiku;

B. v súlade s článkom 48 ods. 2 ZEÚ predložila česká vláda 5. septembra 2011 Rade v liste 
svojho stáleho predstaviteľa návrh na zmenu a doplnenie zmlúv, pokiaľ ide o pripojenie 
protokolu o uplatňovaní charty na Českú republiku;
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C. v súlade s článkom 48 ods. 2 ZEÚ predložila Rada 11. októbra 2011 Európskej rade návrh 
na zmenu a doplnenie zmlúv, pokiaľ ide o pripojenie protokolu o uplatňovaní charty na 
Českú republiku;

D. v súlade s prvým pododsekom článku 48 ods. 3 ZEÚ Európska rada konzultovala s 
Európskym parlamentom o tom, či by sa navrhované zmeny a doplnenia mali preskúmať;

E. v súlade s článkom 6 ods. 1 ZEÚ Európska únia uznáva, že práva, slobody a zásady 
stanovené v charte majú rovnakú právnu hodnotu a sú rovnako záväzné ako zmluvy;

F. protokoly k ZEÚ a k Zmluve o fungovaní Európskej únie tvoria ich neoddeliteľnú súčasť, 
a preto si dodatkový protokol, ktorým sa ustanovujú osobitné pravidlá, pokiaľ ide o 
uplatňovanie častí práva Únie na členský štát, vyžaduje revíziu zmlúv;

G. v súlade s druhým pododsekom článku 6 ods. 1 ZEÚ charta žiadnym spôsobom 
nerozširuje právomoci Únie inak, ako sú určené v zmluvách;

H. v súlade s článkom 51 charty sú ustanovenia tejto charty pri dodržaní zásady subsidiarity 
určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, ako aj pre členské štáty výlučne 
vtedy, ak vykonávajú právo Únie. Tieto orgány teda musia rešpektovať práva, zachovávať 
zásady a podporovať ich uplatňovanie v súlade so svojimi príslušnými právomocami a 
zároveň dodržiavať obmedzenia právomocí Únie tak, ako jej boli udelené v zmluvách.
Chartou sa nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie, 
neustanovuje sa žiadna nová právomoc či úloha pre Úniu, ani sa nemenia právomoci a 
úlohy vymedzené v zmluvách, ako potvrdzuje vyhlásenie č. 1;

I. v odseku 2 vyhlásenia Českej republiky č. 53 sa určuje, že „charta nezužuje oblasť 
uplatňovania vnútroštátneho práva a neobmedzuje žiadne zo súčasných právomocí 
vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti”, čím sa potvrdzuje, že je zaručená integrita 
právneho poriadku Českej republiky bez toho, aby sa musel využiť dodatočný nástroj;

J. na základe vedeckých dôkazov a judikatúry protokol č. 30 nevyníma Poľsko a Spojené 
kráľovstvo zo záväzných ustanovení charty, nepredstavuje doložku o neúčasti, 
nepozmeňuje chartu a ani nemení právny stav, ktorý by panoval, keby tento protokol 
neexistoval1. Jeho jediným účinkom je vytvárať právnu neistotu nielen v Poľsku a 
Spojenom kráľovstve, ale aj v ostatných členských štátoch;

K. dôležitá úloha charty je zvyšovať význam základných práv a viac ich zviditeľňovať, no 
protokol č. 30 vytvára právnu neistotu a politický zmätok, čím podrýva úsilie Únie o 
dosiahnutie a udržanie rovnako vysokej úrovne ochrany práv;

L. ak by sa protokol č. 30 mal niekedy vykladať tak, že obmedzuje rozsah pôsobnosti alebo 
právnu silu ustanovení charty, viedlo by to k zníženiu ochrany základných práv 
poskytovanej občanom Poľska, Spojeného kráľovstva a potenciálne Českej republiky;

M. charta nemá z hľadiska českého práva, práva Únie ani medzinárodného práva absolútne 
                                               
1 Rozhodnutie Súdneho dvora z 21. decembra 2011 v spojených veciach C-411/10 a C-493/10, najmä odsek 120.
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žiadny vplyv na platnosť Benešových dekrétov týkajúcich sa vyvlastnenia majetku po 
druhej svetovej vojne;

N. Ústavný súd Českej republiky v rokoch 2008 a 2009 zamietol dve petície, pretože sa 
domnieval, že Lisabonská zmluva je plne v súlade s českým ústavným právom;

O. český parlament ratifikoval Lisabonskú zmluvu presne v takej podobe, v akej bola 
podpísaná, bez akýchkoľvek výhrad či obmedzení, pokiaľ ide o plné dodržiavanie charty 
zo strany Českej republiky1;

P. český Senát v uvedenom 330. uznesení zo 6. októbra 2011 vyjadril nesúhlas s 
uplatňovaním protokolu č. 30 na Českú republiku z dôvodu, že by sa tým znížili normy 
ochrany základných práv a slobôd českých občanov. Senát tiež spochybnil sporné ústavné 
okolnosti, za akých prezident republiky túto otázku prvý raz nastolil. Došlo k tomu totiž 
až po tom, čo parlament ukončil ratifikáciu Lisabonskej zmluvy;

Q veľké pochybnosti panujú v súvislosti s tým, či sa v českom parlamente nájde väčšina, 
ktorá zabezpečí ratifikáciu nového protokolu zameraného na rozšírenie uplatňovania 
protokolu č. 30 na Českú republiku; 

R. ak sa protokol navrhovaný českou vládou pripojí k zmluvám, nedá sa vylúčiť možnosť, že 
proti nemu bude na český ústavný súd podaná žaloba;

S. Európska rada môže uznať, že politická situácia sa niekedy zmení tak, že zatlačí do úzadia 
predchádzajúce politické dohody medzi vládami;

T. spojenie českej žiadosti o rozšírenie uplatňovania protokolu č. 30 na Českú republiku s 
pristúpením Chorvátska k Únii by mohlo skomplikovať ratifikáciu dohody o pristúpení 
Chorvátska;

U. Parlament je v duchu skutočnej spolupráce morálne zaviazaný predložiť Európskej rade 
svoje stanovisko ku všetkým navrhovaným zmenám zmluvy bez ohľadu na ich význam, 
ale žiadnym spôsobom nie je zaviazaný s Európskou radou súhlasiť;

1. vyzýva Európsku radu, aby rozhodla, že navrhovanú zmenu a doplnenie zmlúv nebude 
skúmať;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii a 
národným parlamentom, ako aj vláde a parlamentu Chorvátskej republiky.

                                               
1 Česká Poslanecká snemovňa ratifikovala Lisabonskú zmluvu 18. februára 2009 a český Senát 9. mája 2009.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Vláda Českej republiky sa usiluje o pripojenie svojej krajiny k protokolu č. 30 o 
uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľsko a Spojené kráľovstvo.

2. Aby sme pochopili zmysel českej iniciatívy, je nutné preskúmať povahu a účinky 
britského a poľského protokolu od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. 
decembra 2009. K protokolu existuje vedecký výklad, s ktorým sa spravodajca 
oboznámil1. O tejto problematike diskutoval aj s právnikmi, ktorí sú špecialistami v tejto 
oblasti. 

Kým odvolací súd (Anglicko a Wales) nepožiadal Európsky súdny dvor (ESD) o 
prejudiciálne konanie v súvislosti s relevantnosťou protokolu v jednej veci týkajúcej sa 
azylu, existovala v tejto oblasti len obmedzená judikatúra2. Minister vnútra sa už predtým 
snažil pred High Court of Justice (Anglicko a Wales) (správny súd) odvolávať na to, že na 
základe protokolu č. 30 sa ustanovenia charty na Spojené kráľovstvo nevzťahujú. Jedna z 
otázok podaných na ESD znela, či má existencia protokolu č. 30 nejaký vplyv na 
povinnosti Spojeného kráľovstva. High Court sa prikláňal k názoru, že protokol č. 30 by 
sa mohol interpretovať ako všeobecná doložka o neúčasti na charte za predpokladu, že 
charta nemá priamy účinok v Spojenom kráľovstve. 

Pred odvolacím súdom však zástupca vlády Spojeného kráľovstva užitočne uviedol, že 
účelom protokolu „nie je zabrániť uplatňovaniu charty v Spojenom kráľovstve, ale 
objasniť jej účinok”. Generálna advokátka Trstenjaková poskytla svoje stanovisko 22. 
septembra 2011. Prišla k záveru, že protokol neznamená neúčasť na charte, ale naopak 
jasne určuje, že chartou sa nepresúvajú právomoci v neprospech Spojeného kráľovstva či 
Poľska.

Veľká komora Európskeho súdneho dvora vyniesla rozsudok v tejto veci 21. decembra 
20113. Ide o dôležité rozhodnutie z hľadiska výkladu a uplatňovania právnych predpisov 
týkajúcich sa azylu s relevantnosťou pre vzťah medzi právom EÚ, chartou, Európskym 
dohovorom o ľudských právach a zmluvami medzinárodného práva.

Súd vo svojom rozsudku podporuje stanovisko generálnej advokátky Trstenjakovej. 
Uvádza sa v ňom:

„... článok 1 ods. 1 protokolu (č. 30) objasňuje článok 51 Charty týkajúci sa jej 
rozsahu pôsobnosti, a nie je jeho cieľom oslobodiť Poľskú republiku a Spojené 

                                               
1 1. Patrick Layden QC a Tobias Lock, Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between 
the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions: 
UK National Report, XXV. kongres FIDE, september 2011.
2. NS/ Secretary of State for the Home Department. Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, OUP, 
2011. 
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday? v European Union Studies 
Association Review, zväzok 24, č. 1, zima 2011. 
4. Colin Turpin & Adam Tomkins: British Government and the Constitution, 7. vydanie, CUP, 2011. 
2 Vec C-411/10, NS v Secretary of State for the Home Department.
3 Spojené veci C-411/10 a 493/10.
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kráľovstvo od povinnosti dodržiavať ustanovenia Charty ani zabrániť súdnym 
orgánom jedného z týchto členských štátov dohliadať nad dodržiavaním týchto 
ustanovení.“ (odsek 120)

Súd preto dospel k záveru, že na jeho rozhodnutia v podstatných otázkach azylového 
práva „nemá zohľadnenie protokolu (č. 30) nijaký vplyv“.

3. Treba pripomenúť, že všetky tri štáty, ktorých sa táto diskusia najviac týka, pristupovali k 
otázke charty z rôznych uhlov pohľadu. Spojené kráľovstvo sa snažilo obmedziť možnosť, 
že charta by poskytla EÚ nový dôvod prijímať zákony v určitých oblastiach, konkrétne v 
pracovnom práve, čím by sa prekročili jeho neslávne „mantinely”. Vtedajší premiér sa 
vyjadril v dolnej komore takto: „Je úplne jasné, že máme doložku o neúčasti, pokiaľ ide o 
chartu, ako aj súdne a vnútorné veci”1.

4. Poľsko na druhej strane chcelo, aby charta neobmedzovala jeho právo rozhodovať v 
takých otázkach, ako je verejná morálka, rodinné právo, interrupcie, práva homosexuálov 
atď.2 Snažilo sa prekvapivo poukázať na to, že prijatím britského protokolu, ktorý bol 
obranou proti sociálnym právam podľa hlavy IV, „plne (na rozdiel od Spojeného 
kráľovstva) rešpektuje sociálne a pracovné práva“ v duchu hnutia Solidarita3. Po vstupe 
Lisabonskej zmluvy do platnosti poľské súdne orgány protokol očividne vôbec neberú do 
úvahy4. Bol navrhnutý taký ústavný mechanizmus, podľa ktorého sa Poľsko môže 
rozhodnúť protokol zmeniť, alebo od neho odstúpiť. V Poľsku sa momentálne diskutuje o 
možnosti odstúpenia od protokolu.

5. Česká republika na pokyn svojho prezidenta zaujala skôr euroskeptický postoj. V období 
rokovaní o Lisabonskej zmluve dosiahla vlastné kategorické vyhlásenie č. 53, v ktorom 
vyjadruje obavy o vplyve charty na zásadu subsidiarity, udeľovanie právomocí, 
dodržiavanie ústav jednotlivých štátov a medzinárodných dohôd. 

Oficiálnym dôvodom, prečo prezident Klaus trval na tom, aby Česká republika pristúpila 
k protokolu, boli evidentné náhle obavy z vplyvu charty na platnosť Benešových dekrétov 
o vyvlastnení majetku a odsune etnických Nemcov z Československa po druhej svetovej 
vojne5. Tieto obavy sa však dostali do politických diskusií až začiatkom roka 2009 a 
neboli spomenuté ani v jednom z dvoch lisabonských rozsudkov predložených Ústavnému 
súdu Českej republiky6. V oficiálnom mandáte vtedajšej vlády na rokovania o Lisabonskej 
zmluve sa skutočne uvádzala priorita zaviesť jednotnú normu ochrany ľudských práv. 

                                               
1 Tony Blair v Dolnej snemovni 25. júna 2007. Pokračoval: „Pokiaľ ide o tie dve oblasti, z ktorých majú ľudia 
najväčšie obavy – Charta základných práv – o ktorej sa vyjadrujú takto: „Aha, tak toto má platiť v britskom 
práve” a súdne a vnútorné veci – v oboch máme doložku o neúčasti. V tom je rozdiel. Pri všetkej úcte je dôležité, 
aby ľudia skutočne dbali na fakty, keď sa k niečomu vyjadrujú”. Niet divu, že vládne zmätok.
2 Poľsko dosiahlo na tento účel vyhlásenie č. 61.
3 Vyhlásenie č. 62.
4 Jan Barcz, ed., Fundamental Rights Protection in the European Union, vydavateľstvo C.H. Beck, Varšava, 
2009.
5 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentalization of Common Values? Opt-outs from the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Současná Evropa 02, 2010.
6 Ústavní soud - 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08: Lisabonská zmluva I, Ústavní soud - 2009/11/03 - Pl. ÚS 29/09: 
Lisabonská zmluva II.
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Všetky české politické strany okrem toho vyzdvihujú svoju oddanosť sociálnym právam. 
Žiadna z nich už dnes netvrdí, že Benešove dekréty poskytujú dôvod na neustále právne 
spochybňovanie práva Českej republiky, EÚ či medzinárodného práva. O vstupu 
Lisabonskej zmluvy do platnosti sa v českom práve neobjavila príslušná judikatúra na 
tému uplatňovania charty EÚ.

Česká vláda trvá na svojej žiadosti o prijatie podmienok protokolu č. 30 len z dôvodu, že 
Európska rada prisľúbila žiadosť schváliť a že porušenie sľubu lídrov EÚ by malo neblahý 
vplyv na verejnú mienku v Českej republike. Je tu ešte jedna, hoci menej publikovaná 
obava, a síce, že Česká republika by budila nespoľahlivý dojem, ak by teraz stiahla svoju 
už podanú žiadosť. (Spravodajca si, naopak, myslí, že ak by Česi stiahli svoju požiadavku 
na zmenu zmluvy, u ich partnerov by všeobecne zavládlo uspokojenie.) 

Treba si okrem toho uvedomiť, že ak česká vláda bude ďalej naliehať na zmene zmluvy, 
to ešte vôbec neznamená, že český parlament nakoniec nový protokol aj ratifikuje. 
Ratifikácia medzinárodnej zmluvy, ktorou sa prenášajú právomoci ktorýmkoľvek 
smerom, si pravdepodobne vyžaduje trojpätinovú väčšinu v senáte aj v snemovni 
poslancov1. 

V neposlednom rade treba vziať do úvahy dva rozsudky českého ústavného súdu (z roku 
2008 a 2009), v ktorých sa potvrdzuje, že Lisabonská zmluva je plne v súlade s českou 
ústavou. Z toho vyplýva, že akákoľvek čiastočná výhrada z Lisabonskej zmluvy, o ktorú 
teraz ide v iniciatíve ohľadne protokolu, pravdepodobne vyvolá novú petíciu či dokonca 
viac petícii na ústavnom súde. (Takúto petíciu môže podať 41 poslancov, 17 senátorov
alebo samotný prezident republiky2.)

Treba si povšimnúť aj list českých odborov (ČMKOS) predsedovi Európskeho 
parlamentu, v ktorom uviedli svoje námietky voči návrhu protokolu3.

Európske združenie na ochranu ľudských práv a Český helsinský výbor tiež žiadali, aby 
bol návrh protokolu stiahnutý4.

6. V zmysle dostupných dôkazov sa spravodajca pokúsi o túto analýzu:

(a) Preambula: V ôsmom odôvodnení preambuly sa stanovuje, že cieľom protokolu je 
„objasniť niektoré aspekty uplatňovania charty”. Zo siedmeho a dvanásteho 
odôvodnenia vyplýva, že bez ohľadu na protokol sa na Poľsko a Spojené kráľovstvo v 
plnej miere vzťahuje všetky ostatné právne predpisy EÚ. Protokol je preto relevantný 
len vtedy, keď sa charta doplní k ostatným základným princípom práva EÚ, alebo
bude rozširovať rozsah, alebo znižovať obmedzenia práv v porovnaní s všeobecnými 
zásadami. Podľa A-G Trstenjakovej, s ktorej stanoviskom sa stotožňuje celý súd, 
preambula potvrdzuje zásadnú platnosť charty.

                                               
1 Článok 39 Ústavy Českej republiky.
2 Článok 10a a článok 87 ods. 1 písm. a) Ústavy Českej republiky a § 64 zákona o ústavnom súde č. 182/1993 zo 
16. júna 1993.
3 List Jaroslava Zavadila, predsedu Českomoravskej konfederácie odborových zväzov, predsedovi Martinovi 
Schulzovi z 15. februára 2012. 
4 www.aedh.eu
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(b) Oblasť uplatňovania: Článok 1 ods. 1 dopĺňa článok 51 ods. 2 charty. Jeho zámerom 
nie je rozšíriť schopnosť súdov tak, aby skonštatovali, že právo Spojeného kráľovstva 
nie je v súlade s chartou. Taktiež sa nesnaží obmedziť schopnosť súdov presadiť 
jurisdikciu základných práv poukázaním na ustanovenia charty. Súdy musia v každom 
prípade dodržiavať základné práva, ako ich stanovuje EDĽP a ako súčasť všeobecných 
princípov práva EÚ v súlade s ustanoveniami článku 6 ZEÚ. Všeobecné princípy majú 
ústavné postavenie a jednotlivci ich môžu využívať pred súdom. Občania Poľska a 
Spojeného kráľovstva sú preto v tomto ohľade v rovnakej pozícii ako občania 
všetkých ostatných členských štátov EÚ.

(c) Rozsah pôsobnosti: Zásady hlavy IV musia byť najskôr predmetom právnych 
predpisov jednotlivých štátov, až potom môžu byť súdne vymožiteľné. Článok 1 ods. 
2 potvrdzuje článok 51 ods. 1 charty o tom, že charta nevytvára vymožiteľné práva 
ako v prípade fyzických osôb. Pokúša sa tiež objasniť článok 52 ods. 1 charty a možno 
ho vnímať ako pokus zjemniť priamy účinok charty. Generálna prokurátorka 
Trstenjaková konštatuje, že článok1 ods. 2 zjavne neuznáva nové práva a nároky EÚ 
vyplývajúce z hlavy IV, na ktoré sa oprávnené strany môžu spoľahnúť v procese proti 
Spojenému kráľovstvu a Poľsku. Naďalej však nie je jasné, ktoré články hlavy IV by 
Súdny dvor považoval za články s priamym vplyvom. Pritom kedykoľvek by Poľsko a 
Spojené kráľovstvo ustanovilo takéto práva vo vnútroštátnom právnom poriadku, 
nemožno zakázať ich vymožiteľnosť v prospech ESD. Okrem toho, ako už bolo 
uvedené, sú súdy v Poľsku a Spojenom kráľovstve v rozsahu, v ktorom hlava IV 
zastupuje základné princípy práva EÚ, povinné priamo uplatňovať jeho ustanovenia.

(d) Výklad: Článok 2 protokolu sa snaží o objasnenie článku 52 ods. 4 a ods. 6 charty.
Pokiaľ sa charta odvoláva na vnútroštátne zákony a postupy, odkazuje konkrétne, v 
súvislosti s Poľskom a Spojeným kráľovstvom, na poľské a britské zákony a postupy.
(Ináč to ani byť nemôže).

7. Záverom treba konštatovať, že protokol č. 30 nevyníma Spojené kráľovstvo ani Poľsko zo 
záväzných ustanovení charty. Nie je to doložka o neúčasti. Nemení a nedopĺňa chartu. Zdá 
sa, že v danom znení protokol nemení právny stav, ktorý by existoval bez protokolu.
Samotná existencia protokolu však dala podnet na vznik právnej neistoty a politického 
zmätku. V tomto ohľade má nepriaznivý vplyv nielen na Spojené kráľovstvo, Poľsko či 
potenciálne Českú republiku, ale na všetky členské štáty1.

Navyše je absolútne jasné, že ak by sa protokol mal niekedy vykladať tak, že obmedzuje 
rozsah pôsobnosti alebo právnu silu ustanovení charty, výsledkom by bolo zníženie 
ochrany základných práv poskytovanej občanom Poľska a Spojeného kráľovstva, a teda 
by podrýval úsilie EÚ o dosiahnutie a udržanie jednotne vysokej úrovne ochrany.

                                               
1 Vyhlásenie 1 svedčí o potrebe dospieť k spoločnému a jednotnému chápaniu vplyvu charty na všetky členské 
štáty.


