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Po vydání rozsudku ve věci M. Turca a po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost došlo ke 
změně právního hlediska...
1. Od té doby, co nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. 
května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise1

vstoupilo v platnost, se Evropský parlament usilovně snaží pravidelně2 hodnotit, jak je zásada 
transparentnosti uplatňována orgány EU. Tento holistický přístup se stal ještě 
opodstatněnějším poté, co ESD vydal rozsudek ve věci Turco3 týkající se transparentnosti 
legislativního procesu, a zejména poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která 
učinila Listinu základních práv EU právně závaznou. Otázka vztahu mezi občany a správou 
EU se stává v souvislosti s Lisabonskou smlouvou zásadní i z toho důvodu, že v posledních 
letech dochází k značnému posilování politické i správní výkonné moci EU4. Tím se 
vysvětluje, proč se po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost povinnost poskytovat přístup 
k dokumentům vztahuje nejen na Parlament, Radu a Komisi, ale také na nové subjekty, jako 
jsou Evropská rada, ESD, ECB, EIB a stále početnější řada agentur EU5 a orgány jako 
Evropská služba pro vnější činnost.

2. Transparentnost se stala nejen hlavní zásadou právního řádu EU, ale je nyní rovněž 
provázána se zásadou účasti občanů a řádné správy. Lze ji proto považovat za základní 
prvek „demokratických zásad“. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii výslovně hájí pojetí 
demokracie založené na širší účasti jako doplněk zastupitelské demokracie (článek 10 
Smlouvy o EU). Nová ustanovení Smluv je možno a nutno vnímat ve světle hlubšího 
významu demokracie, přičemž je nezbytné objasnit, proč mají otevřenost, transparentnost a 
účast takový význam a jakým způsobem budou utvářet vztahy mezi správou EU a evropskými 
občany, jak požadují Smlouvy6. Ve smlouvách již nejsou obsaženy odkazy na „zachování 
účinnosti rozhodovacího postupu“ (viz článek 255 a čl. 207 odst. 3 bývalé Smlouvy o ES), 
které by mohly omezovat transparentnost. Zároveň je však nutno zohlednit nová ustanovení 
článku 15 SFEU a článku 42 Listiny. Tato ustanovení se týkají dokumentů „bez ohledu na 
použitý nosič“, což je vymezení, jehož význam je nutno co nejvíce zdůraznit, zejména 
s ohledem na rozsáhlé ukládání dat v různých databázích.

3. Ačkoli byl výše uvedené zásady transparentnosti prodiskutovány a podpořeny na 
nejvyšší politické úrovni EU, jejich každodenní provádění stále ještě vázne, jak potvrzuje 
např. usnesení Parlamentu ze dne 14. ledna 2009 o provádění nařízení  č. 1049/20017. 
                                               
1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43. Viz také Evropská komise, „Zelená kniha: Přístup veřejnosti k dokumentům 
orgánů Evropského společenství. Přezkum“ (KOM(2007)0185 v konečném znění, 18. května 2007); pracovní 
dokument Komise, zpráva o výsledcích veřejné konzultace na téma přezkum nařízení (ES) č. 1049/2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (SEK(2008) 29/2, 16. ledna 2008).
2 Viz čl. 104 odst. 7 jednacího řádu EP.
3Spojené věci C-39/05P a C-52/05P, Turco proti Radě Evropské unie, rozsudek ze dne 1. července 2008, Sb. 
rozh. 2008 1-4723, bod 45 připomínající preambuli nařízení 1049/2001.
4 Viz také Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 První dvě agentury by vytvořeny v roce 1975. V roce 2000 jejich počet stoupl na 10 a za posledních deset let se 
zvýšil na více než 30. 
6 Nejenže musí mít každý občan „právo podílet se na demokratickém životě Unie“, ale také „rozhodnutí jsou 
přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“ (čl. 10 odst. 3 Smlouvy o EU). Kromě toho jsou určité 
povinnosti týkající se otevřenosti, transparentnosti a účasti přiděleny „orgánům“ (čl. 11 odst. 1 až 3 Smlouvy o 
EU). Demokratické zásady uvedené v článcích 10 a 11 bude zřejmě nutno v dalších nařízeních přijímaných na 
základě článku 298 SFEU dodržovat a rozvíjet.
7 Viz Cappatova zpráva: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
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O stejné skutečnosti vypovídají pravidelné zprávy veřejného ochránce práv (které stále více 
upozorňují na nedostatečnou transparentnost), ale také stávající interní postupy a 
administrativní pokyny orgánů EU, či dokonce interinstitucionální iniciativy, jejichž 
výsledkem nebo i cílem je návrat do období před Amsterodamskou smlouvou a před 
nařízením č. 1049/2001.

4. Nový právní rámec se setkává s nesouhlasem mnoha členských států EU, které 
znepokojuje možnost nežádoucích dopadů spojená s přístupem k vnitrostátním 
údajům/dokumentům, jež budou vyměňovány v rámci rozhodovacího procesu v EU. Podle 
nařízení (ES) č. 1049/2001 a judikatury Soudního dvora (ESD)1 jednotlivé členské státy EU 
již nemají právo veta, neboť EU zde postupuje nezávisle a veškeré možné výjimky jsou 
uvedeny v čl. 4 odst. 1 až 3 nařízení (ES) č. 1049/20012, a to bez ohledu na to, zda se údaje 
týkají vyjednávání, provedení či uplatňování právních předpisů EU. Rada a Komise proto 
znovu stírají hranice mezi EU a členskými státy tím, že pro účely „běžné“ politiky zavádějí 
pojem „utajované informace Evropské unie“ (EUCI), který byl původně vytvořen pouze pro 
oblast obrany a bezpečnosti, a zahrnují pod něj jak utajované informace orgánů Evropské 
unie, tak utajované informace členských států3. Tato situace se stala ještě zjevnější 
v souvislosti s odepřením přístupu k dokumentům o mezinárodních dohodách a 
s netransparentním způsobem vyjednávání určitých dohod s možným dalekosáhlým dopadem 
na práva jednotlivců (např. vyjednávání Obchodní dohody proti padělatelství). Přestože je 
určitý stupeň utajení u určitých jednání pochopitelný, je nutné zavést a umožňovat alespoň 
nepřímou kontrolu ze strany občanů (prostřednictvím jejich demokraticky zvolených zástupců 
v Parlamentu). Obzvláště uvědomíme-li si, že Evropský parlament musí na základě 
Lisabonské smlouvy udělovat s řadou mezinárodních dohod souhlas (článek 218 SFEU).
Ačkoli však členské státy a orgány EU mají povinnost jednat podle zásady loajální spolupráce 
(čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU), Rada a Komise používají v některých případech 
znepokojující postupy, které de facto zatajují skutečné znění stanovisek členských států 

                                               
1 „Z výše uvedeného vyplývá, že čl. 4 odst. 5 nařízení č. 1049/2001 nemůže být vykládán v tom smyslu, že 
přiznává členskému státu právo všeobecného a bezpodmínečného veta, na jehož základě by členský stát mohl 
podle svého volného uvážení bránit zpřístupnění dokumentů pocházejících z tohoto členského státu, které jsou 
drženy orgánem, takže přístup k takovým dokumentům by již nebyl upraven ustanoveními zmíněného nařízení 
a vztahovala by se na něj pouze ustanovení vnitrostátního práva.“
Věc C-64/05-P Švédsko proti Komisi,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
2 Čl. 4 odst. 1 až 3 
„Výjimky
1. Orgány odepřou přístup k dokumentu, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany:
a) veřejného zájmu, pokud jde o:
- veřejnou bezpečnost, - obranné a vojenské záležitosti, - mezinárodní vztahy, - finanční, měnovou nebo 
hospodářskou politiku Společenství nebo členského státu;
b) soukromí a osobnosti jednotlivce, zejména podle právních předpisů Společenství o ochraně osobních údajů.
2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany:
- obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby, včetně duševního vlastnictví, - soudního řízení a právního 
poradenství, - cílů inspekce, vyšetřování a auditu, neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění.
3. Přístup k dokumentu, který orgán vypracoval k vnitřnímu použití nebo který obdržel a který se vztahuje k 
záležitosti, v níž orgán ještě nerozhodl, se odepře, pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo 
rozhodovací proces orgánu, neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění.
Přístup k dokumentu, který obsahuje stanoviska pro vnitřní použití v rámci porad a předběžných konzultací 
uvnitř daného orgánu, se odepře i po přijetí rozhodnutí, pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo 
rozhodovací proces orgánu, neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění.“
3 Viz samostatný pracovní dokument 3.
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v přípravných orgánech Rady/Komise, o čemž svědčí např.: - stoupající počet pracovních 
dokumentů, které nejsou včas zpřístupněny v rejstříku daného orgánu (např. dokumenty pro 
zasedání Rady (MD nebo SD), které jsou šířeny až následovně); - skutečnost, že se 
systematicky tají názvy členských států ve výsledcích jednání (pokud jsou k dispozici), 
v důsledku čehož není možné vyrozumět, jaká většina/menšina se utváří v rámci výborů 
Rady/Komise.

5. Jedna z výjimek uvedených v nařízení (ES) č. 1049/2001, na niž se s cílem odepřít přístup 
veřejnosti k přípravným materiálům neustále odvolává nejen Rada, ale i Komise, je založena 
na čl. 4 odst. 3 nařízení. V něm je stanoveno, že přístup lze odepřít, „pokud by zpřístupnění 
dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces orgánu, neexistuje-li převažující veřejný zájem 
na zpřístupnění“. Je nutno zmínit, že tato výjimka byla do nařízení (ES) č. 1049/2001 
vložena, aby odrážela myšlenku konkrétního ustanovení bývalé Smlouvy (čl. 207 odst. 3 
Smlouvy o EU), jež požadovalo transparentnost přípravných legislativních dokumentů Rady 
„s tím, že účinnost rozhodovacího postupu zůstane zachována“. Na toto napětí mezi 
transparentností a účinností upozornil Soudní dvůr, který ve svém rozsudku ve věci Turco 
uvádí, že větší „průhlednost umožňuje občanům blíže se účastnit rozhodovacího procesu 
a zaručuje, že správní orgány budou mít ve vztahu k občanům v demokratickém systému větší 
legitimitu, účinnost a odpovědnost“. Toto zdůvodnění podpořila i Lisabonská smlouva, a 
nové Smlouvy proto pojem ochrany rozhodovacího procesu již nezmiňují. Za to, že tento 
pojem stále ještě „přežívá“, může tedy pouze čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) 1049/2001.

6. Paradoxem je, že k větší transparentnosti se po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
stále častěji staví zdráhavě i orgány, které byly těmto cílům obvykle více nakloněny. 
Dokonce i Evropský parlament zajišťuje transparentnost legislativních jednání s Radou 
s menší ochotou, přestože Smlouva vyžaduje, aby diskuse o legislativních záležitostech byly 
veřejné. Také Evropský soudní dvůr v Lucemburku, který se po desetiletí snažil o 
zpřístupnění interních pracovních dokumentů orgánů a institucí EU, se nedávno stal terčem 
kritiky v souvislosti se zbytečně širokým výkladem rozsahu a významu několika klíčových 
výjimek z práva na přístup k dokumentům1. Což platí zejména, pokud jde o jeho vlastní 
dokumenty a správu. Kromě toho je třeba zmínit snahu Komise „vrátit čas“, především pokud 
jde o probíhající revizi nařízení o přístupu k dokumentům2.

                                               
1 Viz také: Joni Helliskoski a Päivi Leino, „Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents“
2 Viz také: Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve a Martial Pasquier, „„Less is more“?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency“, Revue Française d'Administration 
Publique, chystané.


