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... Praxe proto nebyla příslušným způsobem aktualizována.
7. Pokud vezmeme v úvahu pouze výroční zprávy orgánů, vše se zdá být v pořádku. Jiný 
pohled se naskytne, pokud se podíváme na práci evropského veřejného ochránce práv, která 
vedla k posunu chápání transparentnosti v kontextu EU od pasivního zaměření 
na jednotlivce (legitimního práva každého občana na přístup k některým dokumentům) 
k mnohem širší aktivní povinnosti správy EU zajistit, aby byly informace o jejích politikách 
a opatřeních občanům skutečně přístupné. Nesprávný úřední postup je definován jako činnost 
veřejného orgánu, který nefunguje v souladu s pravidly či principy, které jsou pro něj 
závazné1. Aby mohl stěžovatel předložit veřejnému ochránci práv stížnost, nemusí 
prokazovat, že na případu má právní zájem nebo že nesprávný úřední postup orgánu jeho 
samotného poškodil. Možnost podávat stížnosti v rámci actio popularis je důležitým 
procesním postupem, který umožňuje občanům navázat vztah se správou EU už v počáteční 
fázi a zahájit řízení, v jehož rámci je po příslušných činitelích vyžadována odpovědnost. Podle 
prováděcích předpisů veřejný ochránce práv „pokud možno spolupracuje s příslušným 
orgánem a snaží se nalézt smírné řešení, které by zabránilo případům nesprávného úředního 
postupu a uspokojilo stěžovatele“2. 

8. Veřejný ochránce práv nemůže orgán donutit, aby se tomuto řešení podrobil, ani nemůže 
věc (jménem stěžovatele) předat soudům v Lucemburku, aby se k ní vyjádřily z hlediska 
práva3. Evropský veřejný ochránce práv však má obzvláště důležitou úlohu při zajišťování 
transparentnosti v EU. V současné době se asi třetina jeho případů vyšetřování týká 
nedostatečné transparentnosti, včetně odmítnutí poskytnout informace4. V počátečních 
letech veřejný ochránce práv zaujal spíše právní postoj ke své činnosti a kladl větší důraz 
na strukturální stránku poskytování či neposkytování informací ze strany některých orgánů, 
především Rady a Komise5. Veřejný ochránce práv ve své úloze arbitra vystupujícího proti 
nesprávným úředním postupům má zájem na transparentnosti, protože řádná správa a Kodex 
řádné správní praxe pomáhají propagovat transparentnost na základě vytváření koncepcí 
ve formě pravidel a obecných zásad6. Výsadní práva veřejného ochránce práv mu zajišťují 
přístup ke správním spisům a umožňují mu zveřejnit v průběhu řízení informace o těchto
                                               
1 Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 1995.
2 Čl. 6 odst. 1 prováděcích předpisů (k dispozici na adrese: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Velmi dlouho probíhající případ společnosti Bavarian Lager názorně ukazuje, že i velmi důrazné doporučení 
a následná zvláštní zpráva předložená Evropskému parlamentu a jasný případ nesprávného úředního postupu 
nijak neovlivnily chování orgánu (Komise) obviněného z nesprávného úředního postupu. K tomu, aby bylo 
dosaženo jasného soudního rozhodnutí na nejvyšší úrovni, které by jasně stanovilo správný způsob 
„interpretace“ komplikovaného vztahu mezi přístupem k dokumentům na jedné straně a ochranou údajů 
a právem na soukromí na druhé straně, totiž byly zapotřebí další dva soudy v průběhu šesti let. Velmi dlouhou 
cestu přes řadu soudů (týkajících se zápisu ze schůze, které se konala před 14 lety!) si může dovolit pouze 
zámožný a vytrvalý stěžovatel, který je rozhodnut domoci se práva soudní cestou.
4 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného 
ochránce práv za rok 2009 (P7_TA(2010)0435) (k dispozici na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
5 Přehled činnosti veřejného ochránce práv v tomto ohledu naleznete v knize Iana Hardena „The European 
Ombudsman's efforts to increase openness in the Union“, nakladatelství Veerie Deckmyn (ed.), Increasing 
transparency in the European Union, Maastricht, Evropský institut veřejné správy, 2002, s. 123-145, s. 130 
a násl.
6 Evropský veřejný ochránce práv, Evropský kodex řádné správní praxe, jehož nejnovější znění je k dispozici 
na adrese http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
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spisech. Tato práva jsou proto zřejmě nejúčinnější možností, jak změnit zaběhané 
administrativní postupy a překonat starou byrokratickou logiku omezené dostupnosti 
informací. Mohou veřejnosti také zajistit alternativní způsob přístupu k dokumentům, 
vezmeme-li v úvahu náklady spojené s formálnější „právní“ cestou. Veřejný ochránce práv 
tak funguje jako významný katalyzátor otevřenosti a transparentnosti1.
9. Kontrola případů nesprávného úředního postupu, kterou provádí veřejný ochránce 
práv, poskytuje možnost nápravy případů, kdy je občanům bráněno zapojit se 
do systému správy, nad čistě právně formalistický rámec. Veřejný ochránce práv 
například potvrdil, že je v jeho kompetenci kontrolovat dodržování minimálních norem 
týkajících se postupu konzultace, které schválila Komise, a vyjádřil se, že je ochoten tuto 
činnost provádět aktivně2. Tímto způsobem je možné kontrolovat správní postupy, které 
nepodléhají soudnímu přezkoumání. Na rozdíl od soudů tak veřejný ochránce práv může 
přispět k nápravě některých přetrvávajících chyb, které vykazuje postup konzultací prováděný 
Komisí. Jeho přínos v tomto ohledu je však omezen rozsahem uplatňování minimálních 
norem na postup konzultace3. 
10. V případě kritiky své neochoty zvýšit transparentnost vlastní činnosti, která přichází 
zvnějšku, uvádějí orgány seznam všech iniciativ zaměřených na to, aby byly informace 
o jejich práci přístupnější. Některá tato opatření jsou velmi užitečná, jako je internetové 
vysílání zasedání legislativní Rady na úrovni ministrů nebo vysílání schůzí parlamentních 
výborů. I tyto pozitivní iniciativy se však někdy z nedostatku koordinace a propojenosti
ukazují jako zavádějící, i když orgány mají v popisu práce spolupracovat. Nejvíce překvapuje, 
že neexistuje společný informační model pro rejstříky jednotlivých orgánů či pro jejich 
internetové stránky a také pro jejich IT programy, které zpracovávají údaje týkající se 
interinstitucionálního toku práce. Podle nedávného příspěvku od externího zdroje pro 
pracovní skupinu EP používá většina občanů EU na internetu obvyklé vyhledávače, jako je 
Google, a hledaný dokument či informaci se jim buď podaří nebo nepodaří najít. Tito 
uživatelé, které by bylo možné označit za pasivní, však budou mít velký prospěch z aktivní 
menšiny často velmi kritických uživatelů, kteří různé rejstříky sledují a poměrně systematicky 
orgány čas od času žádají, aby na internetu zpřístupnily dokumenty, jež jsou v rejstříku 
uvedeny, avšak nejsou k dispozici. Aniž je zohledněna úloha této aktivní menšiny, je někdy 
nesprávně uváděn argument, že právní předpisy upravující přístup k dokumentům 
nejsou významné, neboť legitimního práva na přístup k dokumentům využívá poměrně 
malá část veřejnosti a také vzhledem k nevelkému zastoupení různých skupin „uživatelů“ 
(většinou jde o studenty a výzkumné pracovníky (40 %) nebo právníky (8,8 %))4.

11. V návaznosti na postoj stanovený v zákoně o svobodném přístupu k informacím je stále 
častěji považováno za povinnost všech orgánů, jakož i institucí a orgánů v rámci EU, 
zveřejňovat na internetu obšírné informace o jejich práci, organizační struktuře, činnosti, 
pořadech jednání a také informací o nejvýznamnějších projednávaných dokumentech. 

                                               
1 Viz také publikaci Carol Harlowové „Transparency in the European Union: weighing the public and private 
interest“, která vyšla v nakladatelství Jan Wouters, Luc Verhey and Phiiipp Kiiver, European constitutionalism 
beyond Lisbon, Antverpy, Intersentia, 2009, s. 209-238.
2 Viz rozhodnutí veřejného ochránce práv týkající se stížnosti 948/2004/OV proti Komisi (4. 5. 2005), odst. 1.1 až 1.4, 
3.8 a 3.18 a také rozhodnutí veřejného ochránce práv týkající se stížnosti 3617/2006/JF proti Komisi (3. 7. 2008).
3 Další informace o těchto omezeních naleznete v publikaci Joany Mendesové Participation in EU rulemaking, 
cit. kap. 3, pododdíl 3.3.3.
4 Viz např. Lorenzo Cotino, „Theory and Reality of Public Access to EU Information“.
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Struktura těchto informací se liší nejen mezi jednotlivými orgány, ale také často v rámci 
jednoho orgánu. Díky vývoji rejstříků dokumentů v posledních letech, zejména rejstříku Rady 
a Komise, je však na internet umisťováno větší množství dokumentů v dřívější fázi 
rozhodovacího procesu, a to včetně dokumentů, které nemusí být nutně zveřejněny jinde. 
Především Komise v nedávných letech zřídila několik odlišných specifických rejstříků 
dokumentů. Patří mezi ně velmi podrobný rejstřík postupů projednávání ve výborech1, dále 
jiné specifické internetové stránky jednotlivých generálních ředitelství a rovněž zvláštní 
rejstřík skupin odborníků. Přestože bereme v úvahu tento pozitivní vývoj, je zklamáním, že 
deset let po vstupu nařízení (ES) č. 1049/2001 v platnost a poté, co orgány EU utratily stovky 
tisíc eur, stále neexistuje společný přístup a dokonce ani společná „metadata“, která by 
doprovázela stejný typ dokumentů.

12. Všechny tyto specifické rejstříky a internetové stránky se týkají práce správy EU 
v obecném smyslu a mohou obsahovat i některé dokumenty spíše interního rázu (např. zápisy 
ze schůzí výborů, dokumenty ze schůzí a zápisy ze schůzí a rovněž návrhy rozhodnutí). Tyto 
dokumenty by mohly být přínosné zejména pro to, aby občané EU a také členové národních 
parlamentů pochopili rozhodovací postupy, na nichž se zakládá přijímání prováděcích 
a správních rozhodnutí v EU. Zajímavým příkladem je rejstřík skupin odborníků2, který 
uvádí seznam oficiálních a neoficiálních poradních orgánů, které byly zřízeny buď 
rozhodnutím Komise nebo je neformálně vytvořila příslušná oddělení Komise, a jenž o těchto 
skupinách poskytuje zásadní informace. Také rejstřík zástupců zájmových skupin Komise je 
rejstříkem s dobrovolnou registrací, jehož cílem je podílet se na zlepšení transparentnosti 
administrativní činnosti ve vyšších fázích legislativního postupu3. Komise a Parlament 
zároveň spolupracují na tom, aby byl v blízké budoucnosti zřízen společný rejstřík zástupců 
zájmových skupin4.

13. Během nedávných let mohly ostatní orgány i vnější svět pozorovat posílení výsadních 
práv a ústřední roli Evropského parlamentu v legislativní činnosti. Takové posílení politické 
role (včetně nových citlivých výsadních práv v oblasti trestního práva, které je základem 
národní svrchovanosti a dotýká se nejzákladnějších lidských práv) musí být doplněno 
patřičnými postupy a metodami, které zajistí náležité sdílení informací, přehled 
a transparentnost. V této souvislosti je nejdůležitějším zlepšením, kterého je v rámci 
Evropského parlamentu při sledování konkrétního legislativního postupu stále třeba, 
vytvoření společného virtuálního prostoru, kde by se mohli setkávat a transparentně spolu 
komunikovat všechny zúčastněné strany, jež mají právo do dané problematiky zasahovat, 
přičemž by si však zároveň zachovaly svá vlastní specifika a nezávislost. Řádný „virtuální 
pracovní prostor“ by mohl obsahovat tyto informace: 1) jména zpravodajů a stínových 
zpravodajů příslušného výboru a výborů, které předkládají stanovisko, (což je informace, 

                                               
1 Viz http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
2 Viz http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Viz rejstřík zástupců zájmových skupin Komise 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Viz první kritická zpráva, kterou 
předložila ALTER-EU (Aliance pro transparentnost lobbingu a regulaci etiky), Rejstřík lobbyistů Komise 
neuspěl v testu transparentnosti, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
4 Viz tisková zpráva z konce října 2010 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
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kterou již částečně poskytuje např. veřejně dostupná databáze „OEIL“1), 2) jména referentů 
sekretariátů dotčených výborů, 3) jména poradců politických skupin, texty a sdělení, které 
s postupem souvisí, pocházející od různých zúčastněných orgánů, 4) aplikace pro správu 
událostí, v níž jsou uvedeny a aktualizovány termíny aktivit spojených s legislativní činností 
(schůze výborů a pracovních skupin, rozpravy, hlasování atd.), 5) interní sdělení, která tato 
„virtuální komunita“ sdílí, 6) stanoviska „vnějšího světa“ (národních parlamentů, občanské 
společnosti, lobbistů), 7) dostupné výsledky výzkumů získané na základě hodnocení dopadu 
či z jiných relevantních veřejných a neoficiálních zdrojů. Určitá část těchto pracovních 
informací by mohla a měla být sdílena s ostatními orgány a v neposlední řadě také vhodným 
způsobem – například prostřednictvím aktualizované, modernější verze „OEIL“ – šířena do 
vnějšího světa (tedy k občanům).

14. Přestože hlavním cílem této zprávy není navrhnout úpravy právních předpisů EU, mohly 
by její závěry být užitečné pro legislativní činnost, která v současnosti probíhá v rámci 
revize nařízení (ES) č. 1049/2001 (viz Cashmanova zpráva v rámci postupu 
2008/0090(COD))2. Úvahy o současném stavu by mohly sloužit k ověření toho, zda je potřeba 
provést změny, i k určení oblastí, v nichž by mohl být nutný zásah zákonodárné moci (z 
důvodu právních mezer, nejasných definic, příliš rozsáhlých pravomocí, nedávných soudních 
rozhodnutí atd.).

                                               
1 Z tohoto hlediska je veřejně dostupný „OEIL“ (www.europarl.europa.eu/oeil) určitým základním typem 
takového prostoru, bylo by jej však třeba vylepšit. 
2 Viz http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


