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Praktické příklady přístupu k dokumentům

Záměrem tohoto dokumentu je analyzovat praktické příklady přístupu k dokumentům. Jedině 
takový postoj může poskytnout řádný přehled toho, zda je právo na přístup 
k dokumentům1, které je zveřejněno ve Smlouvách2 a Listině základních práv3 a obecně 
zdůrazňováno všemi orgány, institucemi a jinými subjekty EU, skutečně respektováno. 
V tomto ohledu byly shromážděny informace od nevládních organizací ohledně jejich 
zkušeností. Tato skupina, ačkoli je její velikost omezená, popisuje možnost a úmysl zahájit 
postupy podání žádosti, protože tyto postupy často mohou být časově a finančně náročné na 
úkor osoby, jež jedná samostatně. Analýzy se zaměří na specifické aktéry (Radu, Komisi), 
protože mají různé postoje k přístupu k dokumentům, a dále k zvláštním tématům, jako jsou 
výjimky, legislativní postup, utajované dokumenty, interinstitucionální spolupráce atd.

A. Dokumenty týkající se legislativního postupu

1. Lisabonská smlouva přinesla novou éru v oblasti legislativní transparentnosti. V tomto 
ohledu čl. 15 odst. 3 pátý pododstavec Smlouvy o fungování EU uvádí, že „Evropský 
parlament a Rada zajistí zveřejnění dokumentů týkajících se legislativních postupů“. Takové 
pojetí transparentnosti je spojeno se zásadou participativní demokracie (články 9–11 Smlouvy 
o EU) a zvláštní úlohou vnitrostátních parlamentů (článek 12 Smlouvy o EU). Aby byla tato 
otázka zohledněna, Smlouva vyžaduje vytvoření společného rámce formou nařízení, jak je 
uvedeno v čl. 15 odst. 3 druhém pododstavci4. Stávající praxe kvůli neexistenci společného 
rámce nezohledňuje tyto významné změny, což dokládá např. (ne)transparentnost pracovních 
skupin Rady. Současná viditelná část legislativní činnosti Rady (diskuse ministrů) představuje 
pouze „špičku ledovce“. Dokumenty související s poradami pracovních skupin jsou obecně 
označované jako „limite“ a samy o sobě nejsou přístupné široké veřejnosti, taková 
klasifikační kategorie není uvedena v nařízení (ES) č. 1049/2001.

2. Trestněprávní předpisy jakožto nová a rozšířená pravomoc EU po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost musí být ještě více transparentní, a to kvůli svým dalekosáhlým 
důsledkům (omezení hlavních základních práv jednotlivce). Co se týče např. navrhované 
směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu – EIO (COD/2010/0817), která jako nástroj silně 
zasahuje do práv jednotlivců a vnitřního ústavního pořádku členských států, většina 
dokumentů Rady na úrovni pracovní skupiny není veřejnosti přístupná, výjimku tvoří např. 
dokument 7617/115, jenž v rámci dokumentu Rady poskytuje pouze kopii veřejně přístupné 
zprávy o EIO Agentury pro základní práva (FRA). Další dobrý příklad netransparentnosti 
v oblasti trestního práva se týká evropského zatýkacího rozkazu, který je prvním opatřením 
přijatým v rámci vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech; počáteční nadšení, jež 
ho doprovázelo, bylo oslabeno kvůli několika zásadním problémům s jeho uplatňováním: není 
                                               
1 Toto právo není odvozenou výhodou poskytovanou občanům, ale základním právem na „přístup 
k dokumentům bez ohledu na použitý nosič“, které vyplývá z Listiny základních práv.
2 Články 9–12 Smlouvy o EU a článek 15 Smlouvy o fungování EU.
3 Článek 42 Listiny základních práv.
4 V tomto ohledu nesplňuje požadavky Smluv ani přepracovaný návrh Komise z roku 2008 (KOM(2008)0229), 
ani nejnovější návrh z roku 2011 (KOM(2011)0137), který rozšiřuje platnost nařízení č. 1049/2001 na další 
aktéry.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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zde žádná skutečná harmonizace skupiny 32 trestných činů, v jejichž případě je vyloučeno 
prověřování oboustranné trestnosti; podmínky ve věznicích; proporcionalita; vymezení 
státního zástupce jako „soudního“ orgánu, v několika případech týkajících se evropského 
zatýkacího rozkazu tak není do věci zapojen vůbec žádný soud nebo je jeho zapojení přísně 
omezeno (kvůli možnému porušení čl. 5 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech), atd. 
V tomto ohledu se v rejstříku dokumentů Rady nachází dokument nazvaný Injustices under 
the European Arrest Warrant (Nespravedlnost v rámci evropského zatýkacího rozkazu, 
13825/10), není však přímo přístupný široké veřejnosti. Takový netransparentní přístup 
týkající se trestního práva je nepřijatelný a po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je nutné 
zrušit praxi, která se používala v posledních deseti letech a v níž vlastně vnitrostátní vlády 
v rámci Rady přijímaly trestněprávní předpisy EU s velmi omezeným zapojením Evropského 
parlamentu a vnitrostátních parlamentů.

3. Tento problém se neomezuje pouze na trestní právo. Dobrým a „ironickým“ příkladem je 
nedostupnost dokumentů, které se týkají postojů členských států a které by měly uvádět názvy 
členských států, jak uvádí samotná pracovní skupina Rady k navrhovanému přepracovanému 
znění nařízení (ES) č. 1049/20011, což ukazuje věc zahájená sdružením Access Info, a stejně
tak nedostupnost právního stanoviska právní služby Rady ohledně přepracovaného znění 
nařízení (ES) č. 1049/2001.
Co se týče prvního bodu (zveřejnění názvů členských států) tato věc byla předložena a její 
výsledek byl příznivý (T-233/09), Tribunál tak zamítl využívání výjimky vnitřního použití 
dokumentu v rámci porad, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3 a uvedl, že: „69. …Výkon 
demokratických práv občany totiž předpokládá možnost podrobně sledovat rozhodovací 
proces orgánů, které se podílí na legislativních procesech, a mít přístup k veškerým 
relevantním informacím.“ Co se týče možnosti přístupu k právnímu stanovisku, organizace 
ClientEarth zahájila soudní řízení proti Radě (T-452/10), protože postoj Rady je v rozporu 
s rozhodnutím Soudního dvora v věci Turco (spojené věci C-39/05 a C-52/05).2

4. Vzhledem k výše uvedenému můžeme vyvodit, že stávající situace není v souladu 
s požadovanými povinnostmi, pokud jde o transparentnost (které jsou protipólem práva 
občanů na přístup) v rámci legislativního postupu. V tomto ohledu je třeba zabývat se 
zejména problémem transparentnosti vnitřních pracovních skupin Rady. Zasedání Rady na 
úrovni pracovních skupin lze srovnávat se zasedáními výborů Parlamentu. Obě složky 
legislativní moci musí být v tomto ohledu transparentní stejným způsobem v souladu se 
Smlouvami a Listinou základních práv a transparentnost je nutné dodržovat, i když se tyto dvě 
složky legislativní moci schází na první úrovni v rámci trialogů, jejichž cílem je možné 
dosažení dohody v prvním čtení.

B. Otevřená, efektivní a nezávislá evropská správa
                                               
1 Dokument Rady 16338/08, zpráva generálního sekretariátu Pracovní skupině pro informace, která se týká 
navrhované reformy nařízení (ES) č. 1049/2001. Sdružení Access Info rovněž požadovalo dokumenty od 
jednotlivých členských států, 18 z nich informace neposkytlo (4 země vůbec nereagovaly) a 9 z nich určité 
informace poskytlo (nikoli všechny).
2 Ve věci Turco Soudní dvůr výslovně uvedl, že: „Možnost, aby se občané seznámili s důvody vedoucími 
k zákonodárným činnostem, je totiž podmínkou toho, aby mohli účinně vykonávat svá demokratická práva.“
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5. Článek 298 Smlouvy o fungování EU výslovně zavádí pojem otevřené, efektivní a 
nezávislé správy, a článek 41 Listiny základních práv tak zavádí právo na řádnou správu, 
kdy mají být dotčené záležitosti řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. S ohledem 
na Komisi je třeba zabývat se problémem týkajícím se uskutečňování řízení v přiměřené 
lhůtě. Dobrým znázorněním je tzv. případ Porsche týkající se dopisů, jež zaslala společnost 
Porsche AG Komisi v roce 2007 v rámci revize tehdejší strategie Společenství ohledně 
snížení emisí oxidu uhličitého z osobních vozidel, na základě čehož nevládní organizace 
(Friends of the Earth Europe) zahájila dne 1. března 2007 postup podání žádosti, a kde 
rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv ze dne 7. července 2010 (stížnost 
676/2008/RT)1 a stejně tak zpráva Evropského parlamentu ze dne 27. října 20102 založená na 
zvláštní zprávě3 veřejného ochránce práv, byly nezbytnou podmínkou pro uzavření řízení. 
V uvedeném případě Komise potřebovala více než patnáct měsíců na to, aby předložila 
podrobné stanovisko a mohla se k dané záležitosti vyjádřit ostatním institucím EU a žádající 
straně, protože nekontaktovala třetí stranu v řádné časové lhůtě. Nedodržování lhůt lze také 
doložit na případě 355/2007/TN veřejného ochránce práv zaměřeného proti Komisi, kde 
Komise použila nesprávné tvrzení, že „členské státy mají právo veta“ a první žádost byla 
podána Evropským úřadem pro životní prostředí (EEB) dne 18. července 2006 a konečná 
odpověď Komise byla doručena až dne 15. prosince 2006. Také stanovisko k návrhu 
doporučení veřejného ochránce práv (červen 2009) bylo doručeno až v červenci 2010.4

6. Tyto problémy pouze navazují na tentýž nevhodný přístup nedodržování lhůt, pokud jde o 
odpovědi na první a stejně tak potvrzující žádosti o přístup k dokumentům. Jako příklad by 
měla být zmíněna žádost organizace Greenpeace (14. dubna 2010, o přístup 
k dokumentaci a videodokumentaci týkají se převozu tuňáka obecného z Tuniska na 
Maltu)5. Dne 4. května 2010, kdy lhůta vypršela, Komise odpověď odložila o patnáct dnů 
z důvodu údajné složitosti případu, následně Komise zamítla první žádost až dne 8. října 2010 
a odvolávala se za výjimky z důvodu obchodních zájmů, výjimky z důvodu ochrany soukromí 
a kontrol/vyšetřování/auditů. Dne 29. října uvedená nevládní organizace podala potvrzující 
žádost, na niž nebylo odpovězeno ještě ani 31. ledna, to znamená, že administrativní fáze 
nebyla uzavřena ani po uplynutí devíti měsíců. Obdobně organizace ClientEarth podala dne 
15. října 2009 žádost o zpřístupnění dokumentů o biopalivech, konečné rozhodnutí Komise 
bylo v tomto případě doručeno až dne 9. února 2010, tedy po 117 dnech.
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Dne 1. března 2007 organizace Friends of the Earth Europe požádala o přístup ke korespondenci mezi 
automobilovým průmyslem a bývalým komisařem Verheugenem. V listopadu 2007 Komise umožnila přístup 
k 15 dopisům, ale zamítla přístup ke 3 dopisům, které zaslala společnost Porsche, a to na základě výjimky 
z důvodu obchodních zájmů. Na základě stížnosti (případ 676/2008/RT) veřejný ochránce práv dospěl dne 
27. října 2008 k závěru, že Komise zamítla přístup neoprávněně. Dne 30. září 2009 Komise s výrazným 
zpožděním sdělila veřejnému ochránci práv, že poskytne částečný přístup k dokumentům poté, co o tom 
informuje společnost Porsche. V období několika měsíců k tomu však nedošlo a v červenci 2010 veřejný 
ochránce práv shledal Komisi vinnou z nesprávného úředního postupu. V listopadu 2009 Evropský parlament 
schválil usnesení založené na zvláštní zprávě veřejného ochránce práv.
2 Zpráva poslankyně Piliadeliové o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv v návaznosti na jeho 
návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti č. 676/2008RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Viz také případ 3697/2006/PB: „Veřejný ochránce práv je toho názoru, že povinnost zabývat se žádostmi 
okamžitě znamená, že Komise by měla zorganizovat své správní útvary tak, aby zajistila, že se registrace běžně 
provádí nejpozději první pracovní den po obdržení žádosti.“
5 GESTDEM 2010/1747.
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7. Výroční zpráva Komise za rok 20091 o přístupu k dokumentům tento závažný problém 
nezmiňuje, ani jasně neuvádí průměrnou dobu vyřizování žádostí. Stávající praxe Soudního 
dvora zároveň umožňuje, že důsledky mohou být ještě horší, a to kvůli skutečnosti, že i když 
není odpověď doručena v přiměřené době, jak stanoví nařízení č. 1049/2001, orgány stále 
mohou předložit odpověď po uplynutí lhůty, což vede k tomu, že soudní řízení založené na 
nečinnosti orgánu ztrácí svůj význam (viz spojené věci T-494/08 až T-500/08 a T-509/08, 
Ryanair Ltd. v Komise). Tato právní mezera umožňuje orgánům zneužívat/využívat odklady 
k tomu, aby zastřely procesní kroky a zároveň dokázaly dospět k tomu, že doručení 
dokumentů je (po uplynutí dlouhé doby) bezvýznamné.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf


