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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174956
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


Studie 1.203 prosinec 2009

Přehled změn kompetencí a legislativních postupů
v Lisabonské smlouvě a jejich možné dopady na orgány

České republiky

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Mgr. Helena Paldusová

Ing. Filip Ficner
a kol.1

Parlament České republiky
Kancelář Poslanecké sněmovny

Parlamentní institut
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Následující přehled změn kompetencí orgánů Evropské unie, který je obsažen v Lisabonské
smlouvě, vychází ze zkušeností z dosavadních změn základních smluv, na nichž spočívá Evropská
unie. Prozatím nebyla v žádném státě zpracována ze strany národní exekutivy komplexní analýza
dopadů Lisabonské smlouvy, která by byla veřejně přístupná. Proto není možno vycházet ze
zahraničních pramenů, resp. zahraniční prameny jsou omezené. 

A. Dopady změny kompetencí se projeví až později

Následující tabulka zpracovává veškeré změny kompetencí, k nimž došlo prostřednictvím
Lisabonské smlouvy. Pokud byly kompetence orgánů EU v popisované oblasti určitého resortu
rozšířeny, je to indikováno v příslušném sloupci tabulky. Dopady rozšíření kompetencí orgánů
Unie se v plném světle projeví až v okamžiku, kdy bude přijata příslušná sekundární
legislativa na základě zvýšené kompetence EU. Do té doby je možno pouze spekulovat, jak se
zvýšení kompetencí EU v jednotlivých resortech projeví. Nyní je možno pouze obecně konstatovat,
že pokud mají orgány Evropské unie zvýšené nebo nové kompetence, tak je možno očekávat jejich
využití – to znamená, že se legislativní činnost orgánů EU zintenzívní, aby byly nové kompetence
využity.

B. Dopady změny postupů se projeví brzy

Co je zřejmé už dnes, jsou nároky na změny administrativních struktur v jednotlivých resortech
kvůli změnám procedur přijímání sekundární legislativy. Například pokud byl v nějaké
kompetenci Lisabonskou smlouvou nově přijat řádný legislativní postup (který znamená
většinové hlasování v Radě a spolurozhodovací mechanismus a nezbytný souhlas Evropského
parlamentu k příslušnému opatření EU) namísto konzultačního postupu s jednomyslným
hlasováním v Radě, pak je obecně možno říci, že se orgány České republiky budou muset
přizpůsobit zcela nové proceduře projednávání příslušného legislativního předpisu
v orgánech Unie. Toto přizpůsobení bude znamenat nejen jiný způsob účasti našich zástupců na
rozhodovacích orgánech EU, jiný způsob koordinace našich zástupců s Evropským parlamentem,
ale i odlišný způsob sledování toho, jak se předpis při „průstupu“ evropskými orgány vyvíjí. 
Podobně je možno konstatovat, že pokud byla určitá kompetence před Lisabonem umístěna
v unijním (III.) pilíři, je v Lisabonské smlouvě tzv. komunitarizována. To znamená, že příslušná
oblast kompetencí bude podléhat běžným komunitárním postupům a bude podřízena plné jurisdikci
Soudního dvora EU. To zejména vede k tomu, že dostatečná a včasná implementace sekundárního
práva v příslušné oblasti bude jednak plně sledována Komisí, a jednak případně vymáhána Soudním
dvorem.

K plné realizaci změny postupů bude muset EU přijmout vlastní procedurální změny, zejména ve
formě novel jednacích řádů všech orgánů EU. Tyto změny zatím nebyly přijaty.



PI 1.203 3

______________________________________________________________________________________________
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se souhlasem

Parlamentního institutu a autora.

C. Vytvoření nových orgánů EU

Následující tabulka se nezabývá vytvořením nových orgánů EU (zejm. předsedy Evropské rady a
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku). Je však zřejmé, že i
vytvoření nových orgánů bude mít dopad na správní struktury v České republice a na činnost
zástupců ČR v orgánech EU. 
Rovněž bude třeba vytvořit nové mechanismy koordinace orgánů ČR s novými orgány a systémy
vzájemného informování. Tento úkol bude muset vyřešit vláda ČR spolu s MZV. 

D. Nové funkce národních parlamentů 

Nové funkce národních parlamentů (tedy i Parlamentu ČR) jsou vypočteny na konci tabulky.
Většina z nich už se obráží v evropské novele jednacího řádu PS a bude vyžadovat zejména vyšší
koordinaci předsedů komor v členském státě a vzájemnou spolupráci předsedů parlamentů
členských států, včetně intenzivní tzv. užší spolupráce ve skupině parlamentů, které mají na určitou
legislativu nebo na určitou politiku EU stejný názor. 
Koordinace výborů pro evropské záležitosti je dostatečně pokryta činností COSAC.

E. Krátké vysvětlení

Tabulka se soustřeďuje na faktory spočívající v rozšíření kompetencí EU a ve změně postupů v EU. 

Změny však často nejsou jednoduše popsatelné. V některých případech se stává, že Lisabonskou
smlouvou dochází ke slovní změně kompetencí nebo ke zdánlivému rozšíření kompetencí, ale
přitom daná kompetence už byla dříve vykonávána orgány EU pod jinou kompetencí. V tomto
případě není pravomoc Unie ve skutečnosti rozšířena a tabulka to uvádí.. 
Postupy rozhodování v EU (řádný legislativní postup nebo jiný postup) v případě takto nově
stanovené výslovné kompetence jsou v tabulce uvedeny jako „nový článek“ nebo jako „rozšíření
článku“ a doplněny popisem postupu v EU.

F. Prameny:
K práci byly použity dosavadní práce PI a dále:
Lisabonská smlouva: Co nového by měla přinést? Zpracoval Parlamentní institut. Praha: Kancelář
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, leden 2008. Parlament a EU.
Když se řekne Lisabonská smlouva…: Perspektiva fungování Evropské unie podle nového
smluvního rámce. Praha: Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České
republiky, 2008.
Analýza věcných dopadů Lisabonské smlouvy: zvláštní část. Vláda ČR. Prosinec 2009.
Parliaments´ Rules of Procedure, 2009/2062/REG
12. Bi-annual Report: Developments in EU. Procedures and Practices Relevant to Parliamentary
Scrutiny. Stockholm 2009
Woolcock, S., The Potential Impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy,
European Policy Analysis, June 2008
Miller, V., Parliamentary Procedures to take account of Lisbon Treaty, House of Commons Library,
2009/4/1ia
The Lisbon Treatyś Impact on the JHA Council: More Co-decision and New Working Structures,
General Secretariat of the Council, Dec. 2009
Joint Report on Implementation of the Lisbon Treaty. Interim arrangements on the enhanced role of
the Houses of the Oireachtas, Dec. 2009
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Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství
ČR v EU, usnesení vlády 1344
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G. Přehled změn kompetencí a legislativních postupů
Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 

rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

Úřad vlády Zákaz diskriminace 
(čl. 19 SFEU,
spolugesce MPSV)

Ne Ne Ano – posílení
EP, souhlas
namísto
konzultace,
stále platí
jednomyslnost
v Radě

- Žádné podstatné změny se nedají očekávat

ÚV Správní spolupráce
(v oblasti efektivity
správních úřadů
provádějících právo EU)
(čl. 197 SFEU)

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
řádný
legislativní
postup

Nová oblast podpůrné pravomoci
EU, podpora úsilí členských států o
zlepšení schopnosti jejich správních
orgánů provádět právo EU

Bude nezbytné posílení spolupráce vlády ČR s orgány
EU (v oblasti efektivní státní správy, dá se očekávat
silnější kontrola ze strany EU ohledně provádění práva
EU, ale i programy podpory ze strany EU směřující ke
zlepšení fungování vnitrostátní státní správy)

Ministerstvo
zahraničních
věcí

Diplomatická a
konzulární 
ochrana
(čl. 23 SFEU)

Ano Rozšířený článek
– zvláštní
legislativní
postup

Rozšířený
článek –
konzultace EP

Rada může po konzultaci s EP
přijímat opatření v oblasti
koordinace a spolupráce nezbytná
pro usnadnění diplomatické a
konzulární ochrany

EU získala výslovnou pravomoc přijímat směrnice
koordinující konzulární ochranu. Bude nezbytné, aby
ČR tyto směrnice implementovala a zintenzívnila
koordinaci s ostatními členskými státy a orgány EU
v oblasti konzulární ochrany.

MZV Evropská služba pro
vnější 
činnost 
(čl. 27 SEU)

Ne, jen
vznik
nového
orgánu

Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
konzultace EP

Rada po konzultaci s EP a po
obdržení souhlasu Komise rozhoduje
o založení, organizaci a fungování
Evropské služby pro vnější činnost

MZV musí vyřešit zastoupení ČR v Evropské službě pro
vnější činnost.
MZV musí zajistit svou koordinaci s Evropskou službou
pro vnější činnost a vytvořit pro ni správní strukturu.

MZV Vystoupení členského 
státu z EU 
(čl. 50 SEU)

Ne Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
souhlas EP

Nová „pravomoc“ členských států Pokud by ČR chtěla z EU vystoupit, bylo by případně
potřeba vytvořit ústavní úpravu postupu vystoupení na
vnitrostátní úrovni. Jinak by se tato procedura řídila
obecnou procedurou sjednávání a ratifikace
mezinárodních smluv.
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MZV Hospodářská, finanční a
technická spolupráce se
třetími zeměmi 
(čl. 212 SFEU)

Ne Ne Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace EP

- Řádný legislativní postup znamená prodloužení
legislativního procesu v EU s plným zapojením EP.
Kromě toho přináší  i odlišné organizační postupy na
vnitrostátní úrovni a zvýšení kontaktů s EP. Bude třeba
přizpůsobit správní strukturu.

MZV Hospodářská, finanční a
technická spolupráce se
třetími zeměmi –
naléhavá finanční
pomoc 
(čl. 213 SFEU)

Ne Nový článek -
zjednodušený
postup pro
uvolnění rychlé
finanční
nelegislativním
aktem 

Nový článek -
EP se neúčastní

V případě potřeby přijímá nezbytná
rozhodnutí ohledně uvolnění rychlé
finanční pomoci Rada na návrh
Komise

Zrychlení legislativního postupu u naléhavé finanční
pomoci v EU znamená zreálnění této pravomoci EU, dá
se očekávat pružnější naléhavá finanční pomoc, to
přinese větší nároky na koordinaci ze strany MZV a
dalších orgánů  (vláda, ÚV, MF).

MZV Humanitární pomoc 
(čl. 214 SFEU)

Ne Nový článek –
kvalifikovaná
většina, dříve dle
ustanovení o
rozvojové
pomoci (kde byla
rovněž
kvalifikovaná
většina )

Nový článek –
řádný
legislativní
postup, dříve
dle ustanovení
o rozvojové
pomoci
(spolurozhodo-
vání)

Rada a EP vymezí rámec pro
provádění činnosti EU v oblasti
humanitární pomoci a pravidla a
postupy pro činnost Evropského
dobrovolnického sboru humanitární
pomoci

Nově přijatá výslovná úprava humanitární pomoci
pravděpodobně přinese zintenzivnění koordinace
humanitární pomoci na úrovni EU, vyžádá si posílení
koordinačních administrativních struktur na MZV popř.
ÚV.

MZV Mezinárodní smlouvy
(se třetími stranami)
(čl. 216-218 SFEU)

Ne (podle
většinového
názoru
odborníků)

Ne Ano – posílení
EP, souhlas EP
namísto
konzultace EP

Změna se týká přijímání smluv
v oblastech, na něž se vztahuje buď
řádný legislativní postup, nebo
zvláštní legislativní postup se
souhlasem EP.

Nově přijatá výslovná úprava rozsahu uzavírání
mezinárodních smluv Unií může způsobit rozšíření
uzavírání mezinárodních smluv orgány Unie – to
přinese nároky na monitoring této činnosti a na aktivní
účast zástupců ČR v Radě. 
Vyšší účast EP na legislativě bude vyžadovat částečnou
změnu legislativních postupů.

MZV Mezinárodní smlouvy –
přistoupení k Evropské
úmluvě o ochraně
lidských práv a
základních svobod (čl.
218 odst. 6, 8 SFEU)

Ne, nová
specifikace
stávající
pravomoci

Rozšířený článek
– jednomyslnost

Rozšířený
článek –
souhlas EP

- Přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských
práv přinese sjednocení lidskoprávní judikatury v  EU,
jiné dopady na ČR mít pravděpodobně nebude,
s výjimkou rozhodování soudů.
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MZV Doložka solidarity 
(čl. 222 SFEU)

Ano, Nový článek –
kvalifikovaná
většina, v případě
rozhodnutí
souvisejících
s obranou
jednomyslnost 

Nový článek –
informování EP

Rada stanoví způsob provádění této
doložky, tj. pravidla vzájemné
pomoci členských států a zapojení
EU v případě postižení některého
členského státu teroristickým
útokem nebo jinou katastrofou

Pravidla vzájemné pomoci stanovená orgány EU
přinesou zintenzívnění spolupráce a koordinace ČR
s orgány EU a s ostatními členskými státy v případě
útoků nebo katastrof..

Ministerstvo
vnitra

Boj proti terorismu (čl.
75 SFEU – spolugesce
podle druhu přijímaných
opatření, např. MF) 

Ano,
upřesnění
pravomoci

Nově
formulovaný
článek –
kvalifikovaná
většina

Nově
formulovaný
článek – řádný
legislativní
postup

EP a Rada mají za účelem boje proti
terorismu přijmout rámec pro
správní opatření týkající se pohybu
kapitálu a plateb, jejich provedení je
svěřeno Radě 

Změna povede ke zpružnění přijetí okamžitých opatření
proti terorismu Radou (pokud už byl přijat rámec) ,
zároveň je vyloučena možnost jednostranných opatření
členských států vůči subjektům. To povede k silnější
koordinaci těchto opatření v rámci EU a nutnosti změny
v odpovědných správních strukturách ČR.

MV Kontroly na hranicích 
(čl. 77 odst. 1, 2 SFEU)

Ne Ne Ano – posílení,
řádný
legislativní
postup namísto
konzultace EP

S ohledem na přechodná období a
různé legislativní postupy přinese LS
především sjednocení a větší
srozumitelnost úpravy

Dají se očekávat vzhledem ke změně legislativního
postupu nároky na změny správních  struktur za účelem
přizpůsobení se novým procedurám EU.

MV Kontroly na hranicích 
– cestovní pasy 
(čl. 77 odst. 3 SFEU)

Ano Nová oblast -
jednomyslnost

Nová oblast –
konzultace EP

Jde o ustanovení související s
realizací svobody volně se
pohybovat/usazovat na území
členských států

Rada může po konzultaci s EP
přijmout předpisy týkající se
cestovních pasů, průkazů totožnosti,
povolení k pobytu a jiných
obdobných dokladů, ukáže-li se to
k usnadnění práva na svobodný
pohyb/pobyt na území členských
států nezbytné

EU může nově zasáhnout do pasové a dokladové
činnosti členských států – ze strany ČR bude třeba
posílit administrativní struktury ČR , které budou
pracovat na implementaci předpisů EU v oblasti
dokladů. 
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MV Přistěhovalecká politika
– legální
přistěhovalectví 
Čl. 79 odst. 2 a), b)
SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti

Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace

Změna se týká přijímání opatření
týkajících se i) podmínek vstupu a
pobytu a pravidel pro udělování
dlouhodobých víz a povolení
k pobytu a ii) práv a podmínek
pobytu státních příslušníků třetích
zemí, kteří oprávněně pobývají
v jednom členském státě, v ostatních
členských státech

Zintenzivnění legislativní činnosti EU povede k vyšším
nárokům na implementaci předpisů ze strany ČR
(včetně implementace prostřednictvím zákonů).

MV Přistěhovalecká politika
– dohody o navracení 
(čl. 79 odst. 3 SFEU)

Ano Rozšířený článek
- při uzavírání
dohody se třetí
zemí Rada
rozhoduje
kvalifikovanou
většinou

Rozšířený
článek –
souhlas EP
(výjimka pro
dohody týkající
se výlučně
SZBP)

Výslovné zakotvení možnosti EU
uzavírat se třetími zeměmi dohody o
navracení státních příslušníků

Výslovná pravomoc EU k readmisním dohodám povede
ke zintenzivnění uzavírání readmisních dohod ze strany
EU – zvýšení koordinace orgánů ČR s orgány EU při
implementaci dohod

MV Přistěhovalecká politika
– integrace
přistěhovalců 
(čl. 79 odst. 4 SFEU)

Ano Rozšířený článek
– kvalifikovaná
většina

Rozšířený
článek – řádný
legislativní
postup

Nová oblast podpůrné pravomoci
EU, týkající se integrace cizinců ze
třetích zemí

Podpůrná opatření EU povedou k neoficiální  koordinaci
integrace cizinců v EU – bude třeba silnější spolupráce
MV s orgány EU

MV Policejní spolupráce 
(čl. 87 SFEU)
- Shromažďování

informací policií
- Výzkum a vzdělání

policie
- Kriminalistické

metody

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti,
pouze
u operativní
spolupráce
jednomyslnost

Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace,
pouze u
operativní
spolupráce
konzultace EP

Změna se týká přijímání opatření za
účelem zlepšení neoperativní
policejní spolupráce

U operativní spolupráce je za
stanovených podmínek možná
posílená spolupráce.

Řádný legislativní postup s kvalif. většinou povede ke
zintenzivnění legislativní činnosti EU v neoperativní
policejní spolupráci. 
Pravomoc EU přechází do komunitárního pilíře, to
znamená nové procedury v EU  a plnou jurisdikci ESD,
což s sebou přinese nutnost změn správních struktur
v ČR.
Bude nutná intenzivní implementace předpisů EU
orgány ČR včetně Parlamentu.
Bude nutná reorganizace činnosti policie a dalších
orgánů v příslušných oblastech.
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MV Europol 
čl. 88 SFEU)

Ne, ale
možnost
rozšíření
pravomocí
Europolu

Rozšířený článek
– kvalifikovaná
většina

Rozšířený
článek – řádný
legislativní
postup

EP a Rada vymezí strukturu,
fungování, oblast činnosti a úkoly
Europolu, který může provádět
vyšetřování a operativní akce

Případné posílení pravomocí Europolu povede
k nutnosti strukturálních i zákonných změn v ČR.

Pravomoc EU v oblasti Europolu přechází do
komunitárního pilíře, to znamená nové legislativní
procedury v EU  a plnou jurisdikci ESD.

Ohledně předpisů EU o Europolu je nutná nově
spolupráce s Parlamentem ČR (viz níže)

MV Civilní ochrana 
(čl. 196 SFEU)

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
řádný
legislativní
postup

Nová oblast podpůrné pravomoci
EU 

Pravomoci EU v podpoře civilní ochrany povedou
k užší koordinaci složek ČR s členskými státy a
s orgány EU při výstavbě a použití  systémů civilní
ochrany.

Ministerstvo
spravedlnosti

Justiční spolupráce
v občanských věcech –
rodinné právo
s mezinárodním prvkem 

(čl. 81 odst. 3 SFEU)

Ano Rozšířený článek
- jednomyslnost,
ale změna
způsobu
přechodu
k řádnému
legislativnímu
postupu
(kvalifikované
většině)

Rozšířený
článek –
konzultace EP

Rada může na návrh Komise a po
konzultaci s EP jednomyslně
rozhodnout o aspektech rodinného
práva s mezinárodním prvkem, které
mohou být předmětem aktů
přijímaných řádným legislativním
postupem, zapojení vnitrostátních
parlamentů (viz níže)

Prozatím se nic nemění, ale v rámci Smlouvy je možný
přechod na většinové hlasování. Tomu může zabránit
úzká spolupráce s Parlamentem ČR, je třeba sledovat
přípravu legislativy už na úrovni Komise.
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MS Justiční spolupráce
v trestních věcech 
(čl. 82 SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti,
možnost
pozastavení
QMV a
postoupení
návrhu
k projednání
Evropské radě za
účelem dosažení
konsensu

Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace EP

EP a Rada přijímají opatření
k zajištění zásady vzájemného
uznávání rozsudků a soudních
rozhodnutí a sbližování právních
předpisů

Zakomponována je ochrana tzv.
základních aspektů trestního
soudnictví, na kterou se každý
členský stát může při hlasování
v Radě odvolat, a tím zablokovat
QMV (Evropská rada nedosáhne
konsensu) a  dát impuls k navázání
posílené spolupráce.

Rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě povede ke
zintenzivnění legislativních aktivit EU v této oblasti. 

Pravomoc EU přechází do komunitárního pilíře, to
znamená nové procedury v EU  a plnou jurisdikci ESD,
což s sebou přinese nutnost změn správních struktur
v ČR.

Vzhledem ke zvláštním mechanismům rozhodování
v této oblasti musí MS úzkostlivě sledovat přípravu
legislativních návrhů v Komisi a případně použít
možnost projednání navrhovaného předpisu v ER a jeho
případného zastavení.

Pokud budou přijaty předpisy EU, bude třeba je
implementovat změnou trestněprávního zákonodárství.
Změny se mohou projevit i v činnostech ministerstva
vnitra. 

MS Justiční spolupráce
v trestních věcech –
mimořádně závažná
trestná činnost (čl. 83
SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti,
možnost
pozastavení
QMV a
postoupení
návrhu
k projednání
Evropské radě za
účelem dosažení
konsensu

Ano – posílení,
řádný
legislativní
postup namísto
konzultace

EP a Rada mohou stanovit
minimální pravidla týkající se
vymezení trestných činů a sankcí
v této oblasti. Současně je možná
harmonizace za účelem zajištění
účinného provádění politiky EU.

Zakomponována je ochrana tzv.
základních aspektů trestního
soudnictví (viz předchozí článek)

Zintenzivnění harmonizace v trestním právu hmotném
(trestné činy a sankce). 

Pravomoc EU přechází do komunitárního pilíře, to
znamená nové procedury v EU  a plnou jurisdikci ESD,
což s sebou přinese nutnost změn správních struktur
v ČR.

Vzhledem ke zvláštním mechanismům rozhodování
v této oblasti musí MS úzkostlivě sledovat přípravu
legislativních návrhů už v Komisi a případně použít
možnost zablokování.

Pokud budou přijaty předpisy EU, bude třeba je
implementovat změnou trestněprávního zákonodárství,
tím vznikají zvýšené nároky i na Parlament.
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MS Předcházení trestné
činnosti (čl. 84 SFEU)
Podpůrná opatření EU
k předcházení trestní
činnosti

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
řádný
legislativní
postup

Nová oblast podpůrné pravomoci
EU

Podpůrná pravomoc orgánů EU povede k posílení
koordinace předcházení trestné činnosti ze strany EU,
bude třeba vytvořit administrativní strukturu pro tento
účel. 

MS Eurojust I 
(čl. 85 SFEU)

Ne, ale
možnost
rozšíření
pravomocí
Eurojustu

Rozšířený článek
– kvalifikovaná
většina

Rozšířený
článek –řádný
legislativní
postup

EP a Rada vymezí strukturu,
fungování, oblast činnosti a úkoly
Eurojustu, 
zapojení vnitrostátních parlamentů
(viz níže)

Případné posílení pravomocí Eurojustu povede
k nutnosti strukturálních i zákonných změn v ČR.

Pravomoc EU přechází do komunitárního pilíře, to
znamená nové procedury v EU  a plnou jurisdikci ESD.

Ohledně přijímání předpisů EU o Eurojustu  je nutná
nově spolupráce s Parlamentem ČR (viz níže).

MS Eurojust II  - Úřad
evropského veřejného
žalobce 
(čl. 86 SFEU)

Ano Nový článek –
jednomyslnost,
možnost
postoupení
návrhu
k projednání
Evropské radě

Nový článek –
souhlas

Možnost vytvořit z Eurojustu Úřad
evropského veřejného žalobce pro
boj proti trestným činům
ohrožujícím finanční zájmy EU, a to
buď a) po dosažení jednomyslnosti,
nebo b) přes navázání posílené
spolupráce, a to v tomto pořadí

Případné vytvoření Úřadu veřejného žalobce povede
k nutnosti rozsáhlých strukturálních i zákonných změn
v ČR.

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Služby obecného
hospodářského zájmu 
(čl. 14 SFEU)

Ano Rozšířený článek
– kvalifikovaná
většina

Rozšířený
článek – řádný
legislativní
postup

EP a Rada stanoví zásady a
podmínky fungování služeb
obecného hospodářského zájmu

Očekává se zintenzivnění legislativní činnosti EU 

MPO Koordinace
hospodářských politik –
neplnění hlavních směrů
(čl. 121 odst. 4 SFEU,
spolugesce MF)

Ne Ano – nepřihlíží
se k hlasu
dotčeného státu

Ne - Změny nejsou očekávány

MPO Průmysl 
(čl. 173 SFEU)

Ne Ne Ano – posílení
EP, povinné
informování
o přijímaných
opatřeních

Oblast je nově výslovně uvedena
mezi oblastmi podpůrné pravomoci
EU

Změny nejsou očekávány
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MPO Energetika 
(čl. 194 SFEU,
spolugesce MŽP)

Nový
samostatný
právní
základ,
konkretiza-
ce
pravomocí
EU

Nový článek –
kvalifikovaná
většina, u
opatření fiskální
povahy
jednomyslnost 

Nový článek –
řádný
legislativní
postup, u
opatření
fiskální povahy
konzultace EP

Nová oblast sdílené pravomoci EU Očekává se zintenzivnění legislativní činnosti EU 

MPO Společná obchodní
politika- SOP
(čl. 207 SFEU)
- opatření vymezující
rámec SOP a koordinace
SOP ze strany EU

Ano Rozšířený
článek– řádný
legislativní
postup pro
opatření
vymezující
rámec SOP. 

Rozšířený
článek – řádný
legislativní
postup pro
rámec SOP. 

EP a Rada mají pravomoc přijímat
opatření vymezující rámec pro
provádění společné obchodní
politiky. 

Lisabonská smlouva má podstatný vliv na celou SOP.
Zařazuje ji formálně pod vnější vztahy a vysokého
představitele, což povede ke změně administrativních
struktur v EU a následně i v ČR (koordinace,
komunikace).

ČR bude muset dělat vlastní obchodněpolitická opatření
metodami danými Komisí nebo bude žádat o zmocnění
k provádění vlastních obchodněpolitických opatření
v rámci SOP.

MPO Společná obchodní
politika (čl. 207 SFEU)
- přijímání dohod
v oblasti  SOP (s
výjimkami uvedenými
níže)

Ano,
v důsledku
systémo-
vých změn
pravomoci

Pro přijímání
smluv SOP platí
souhlas EP. 
EP  je předem
informován o
přípravě všech
smluv.

Ano. Pro
přijímání smluv
SOP platí
souhlas EP. 
EP  je předem
informován o
přípravě všech
smluv.

Smlouvy v rámci SOP byly zařazeny
do výlučné pravomoci Unie (čl. 3
odst. 1 písm. e).

Smlouvy v rámci SOP byly zařazeny do výlučné
pravomoci Unie, což přinese podstatné procedurální
změny (konec smíšených smluv) a oslabení ČR v oblasti
obchodní politiky.

Očekává se zintenzivnění činnosti EU v oblasti SOP. 
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
Rozšíření 
Pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MPO Společná obchodní
politika (čl. 207 SFEU)
– dohody v oblasti
obchodu kulturními a
audiovizuálními a
sociálními,
vzdělávacími a
zdravotnickými
službami (čl. 207 odst. 4
SFEU), případná
spolugesce dle obsahu
dohody

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti
s určitými
výjimkami

Dtto Jednomyslnost zůstává zachována u
dohod v uvedených oblastech pouze
v případě, kdy tyto dohody mohou
ohrozit kulturní a jazykovou
rozmanitost EU nebo narušit
vnitrostátní organizaci dotčených
služeb a ohrozit odpovědnost
členského státu za jejich poskytování

Zintenzivnění činnosti EU v oblasti SOP včetně
uvedených smluv, orgány ČR musí pečlivě sledovat
přípravu dohod už na úrovni Komise, aby mohly
případně zabránit dohodám, které se dotýkají
chráněných výjimek.

Jinak platí co je řečeno výše o SOP.

MPO SOP – dohody o
obchodu se službami,
duš. vlastnictví, zahr.
investice

Dtto dtto Jednomyslnost zachována jen tehdy,
pokud dohodo obsahuje ustanovení
v oblasti, kde se v EU rozhoduje
jednomyslně

Tyto smlouvy byly zařazeny do výlučné pravomoci
Unie, což přinese podstatné procedurální změny (konec
smíšených smluv) a oslabení ČR v oblasti obchodní
politiky, zejména v oboru ochrany investic

Ministerstvo
financí

Dohled nad finančními
institucemi (čl. 127
SFEU)

Ne Ne Ano – oslabení
EP, konzultace
namísto
souhlasu

Změna postupu se týká svěření
úkolů v oblasti obezřetnostního
dohledu Evropské centrální bance

Změny nejsou očekávány

MF Používání eura 
(čl. 133 SFEU)

Ne Nový článek –
kvalifikovaná
většina, dosud
jednomyslně
podle čl. 308
SES

Nový článek –
řádný
legislativní
postup, dosud
konzultace
podle čl. 308
SES

EP a Rada mohou nově přijmout
opatření nezbytná pro používání eura
jako jednotné měny. Opatření se
budou pravděpodobně týkat
zavádění eura v nových členských
státech eurozóny, nicméně jejich
konkrétní podoba zatím není jasná.
Nebudou však zahrnovat stanovení
přepočítacích koeficientů (to je
upraveno v čl. 140 odst. 3 SFEU).

Změny nejsou očekávány
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
Rozšíření 
Pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

MF Státy eurozóny –
rozpočtová a
hospodářská koordinace 

(čl. 136 SFEU)

Ne Nový článek –
kvalifikovaná
většina členů
eurozóny

Nový článek - Posílení vztahů mezi členy eurozóny, omezení vlivu
států mimo eurozónu (včetně ČR)

MF Státy eurozóny –
zastoupení
v mezinárodních
organizacích 
(čl. 138 SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina členů
eurozóny
namísto všech
členských států

Ne - Dtto

MF Zavedení eura 
(čl. 140 odst. 2 SFEU)

Ne Ne, ale
podmínění
doporučením
členských států
eurozóny

Ne Rada rozhodne po obdržení
doporučení členských států
eurozóny, které je vypracováno ve
lhůtě šesti měsíců

Zvýšení vlivu států eurozóny, omezení vlivu států mimo
eurozónu, možné prodloužení procesu přijímání eura.

MF Vlastní zdroje Unie 
(čl. 311 SFEU)

Ano Rozšířený článek
– kvalifikovaná
většina,
jednomyslnost

Rozšířený
článek –
souhlas,
konzultace

Rada může po obdržení souhlasu EP
přijmout prováděcí opatření v této
oblasti
Rada může po konzultaci s EP
jednomyslně zřídit nové kategorie
vlastních zdrojů nebo zrušit stávající
kategorie

Možnost změny kategorií vlastních zdrojů EU se může
projevit změnou daňové soustavy v EU (zavedení
evropské daně). To by mohlo mít vliv na rozpočet ČR.

MF Víceletý finanční rámec 
(čl. 312 SFEU)

Ano Nový článek –
jednomyslnost
s možností
přechodu ke
kvalifikované
většině

Nový článek –
souhlas EP

Rada po obdržení souhlasu EP
přijímá jednomyslně víceletý
finanční rámec, Evropská rada může
jednomyslně rozhodnout o tom, že
Rada bude při přijímání rámce
hlasovat kvalifikovanou většinou

Dopad na ČR se zatím neočekává, je třeba jen sledovat
návrhy na zrušení jednomyslností  při schvalování
finančního rámce. 

MF Roční rozpočet EU 
(čl. 314 SFEU)

Ne Nerelevantní Ne, ale změna
složení
dohodovacího
výboru

Všechny členské státy jsou
zastoupeny v dohodovacím výboru
při schvalování ročního rozpočtu EU

Posílení pozice ČR (dohodovací výbor)

MF (dotčeny
jsou i ostatní 

Plnění rozpočtu EU 
(čl. 317 SFEU)

Ne Nerelevantní Nerelevantní Je nově výslovně stanoveno, že
finanční nařízení jako předpis EU 

Členské státy získaly výslovnou spoluodpovědnost za
správné využití prostředků rozpočtu EU vlastními 
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
Rozšíření 
Pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

úřady) musí stanovit povinnost členských
států správně využít prostředky EU a
kontrolovat a auditovat užití
prostředků z rozpočtu EU 

orgány. 
Jde o posílení pozice členských států, což může ovšem
znamenat zároveň vyšší nároky na kontrolní a auditní
činnost orgánů ČR ohledně evropských prostředků (a to
nejen orgánů podřízených MF).

MF Přijímání finančního
nařízení a  jeho
prováděcích pravidel 
(čl. 322 odst. 1 SFEU)

Ne Ne Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace

- Možné prodloužení legislativního procesu v EU, je třeba
přizpůsobit správní struktury ČR  novým procedurám
v EU.

MF Systém vlastních zdrojů
– dání rozpočtových
příjmů k dispozici
Komisi 
(čl. 322 odst. 2 SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti

Ne - Ztráta veta ČR (oslabení pozice), jinak se změny
neočekávají

Ministerstvo
životního
prostředí

Životní prostředí –
změna klimatu (čl. 191
SFEU)

Ne Ne Ne Výslovné zahrnutí podpory
mezinárodních opatření zaměřených
na boj proti změně klimatu mezi cíle
politiky EU

Dopad v ČR se neočekává

Ministerstvo
zemědělství

Zachování biologických
mořských zdrojů 
(čl. 3 odst. 1 d) SFEU)

Ne Ne Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace

Změna sdílené pravomoci EU na
výlučnou

Dopad v ČR se neočekává

MZ Zemědělství a rybolov –
pravidla hospodářské
soutěže 
(čl. 42 SFEU)

Ne Ne Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace

- Řádný legislativní proces v EU povede k prodloužení
legislativního procesu EU.  Je třeba přizpůsobit
administrativní struktury nové proceduře.

MZ Zemědělství a rybolov –
společná organizace
trhů a vypracování a
provádění společné
zemědělské a společné
rybářské politiky 

Ne Ne Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace 

- Dtto
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
Rozšíření 
Pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

(čl. 43 SFEU odst. 1-2)
MZ Zemědělství a rybolov –

stanovení cen, dávek,
podpor a množstevních
omezení a stanovení a
přidělení rybolovných
práv 
(čl. 43 SFEU odst. 3)

Ne Ne Ano – oslabení
EP, Rada
rozhoduje bez
konzultace s EP

- Pružnější legislativní proces povede ke zrychlení
legislativních činností EU – tomu je třeba se přizpůsobit
ve správních strukturách  ČR.

Ministerstvo
školství,
mládeže
a tělovýchovy

Volný pohyb osob –
uznávání odborných
kvalifikací 
(čl. 53 SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti

Ne Změna se týká přijímání směrnic
upravujících vzájemné uznávání
odborných kvalifikací osob
samostatně výdělečně činných,
jejichž provedení vyžaduje alespoň
v jednom členském státě změnu
zákonné právní úpravy jednotlivých
povolání

Zintenzivnění legislativní činnosti EU. Je třeba
podstatně zpružnit implementaci ze strany ministerstva
a Parlamentu.

MŠMT Sport 
(čl. 165 SFEU)
podpůrná opatření

Ano Nová oblast –
kvalifikovaná
většina

Nová oblast –
řádný
legislativní
postup

Nová oblast podpůrné pravomoci
EU

Zintenzivnění činnosti EU povede k vyšší spolupráci
s EU, je třeba zajistit administrativní struktury v ČR.

MŠMT Evropský výzkumný
prostor 
(čl. 182 SFEU)

Ano Nová oblast –
kvalifikovaná
většina

Nová oblast –
řádný
legislativní
postup

Rozšíření pravomoci EU v oblasti
výzkumu na uskutečnění evropského
výzkumného prostoru

Dtto

MŠMT Vesmír 
(čl. 189 SFEU,
spolugesce MD, MPO)
podpůrná opatření

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
řádný
legislativní
postup

Rozšíření pravomoci EU v oblasti
výzkumu na oblast vesmíru
(podpůrná role)

Dtto

Ministerstvo
kultury

Kultura 
(čl. 167 SFEU)
podpůrná opatření
v kulturní oblasti

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti

Ne Změna se týká přijímání podpůrných
opatření

Dtto
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

Ministerstvo
pro místní
rozvoj

Politika soudržnosti 
(čl. 177 SFEU)

Ne Ne Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
souhlasu

Změna se týká přijímání opatření,
pokud jde o stanovení úlohy,
přednostních cílů, organizace a
pravidel fungování strukturálních
fondů

Prodloužení legislativního procesu EU. Je třeba
přizpůsobit správní struktury ČR novým postupům
v EU.

Cestovní ruch 
(čl. 195 SFEU)
podpůrná opatření 

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
řádný
legislativní
postup

Nová oblast podpůrné pravomoci
EU

Zintenzivnění činnosti EU povede k vyšší spolupráci
v rámci EU, je třeba zajistit administrativní struktury v
ČR .

Ministerstvo
práce a
sociálních věcí

Volný pohyb osob –
sociální zabezpečení 
(čl. 48 SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti, 
možnost
postoupení
návrhu
k projednání
Evropské radě 

Ano – posílení
EP, v případě
osob
samostatně
výdělečně
činných se
uplatní řádný
legislativní
postup namísto
konzultace

- Dá se očekávat zintenzívnění legislativní činnosti EU
nebo alespoň změny hlavního předpisu.

Je třeba sledovat přípravu návrhů Komise, aby bylo
případně možno navrhnout postoupení kontroverzního
návrhu Evropské radě.

Ministerstvo
zdravotnictví

Veřejné zdraví 
(čl. 168 SFEU)
pobídková opatření EU

Ne Rozšířený článek
– kvalifikovaná
většina

Rozšířený
článek – řádný
legislativní
postup

Výslovné zahrnutí otázek
přeshraniční zdravotní bezpečnosti a
ochrany proti tabáku a zneužívání
alkoholu mezi oblasti, v nichž
mohou EP a Rada přijmout
pobídková opatření

Podpora spolupráce při řešení zdravotních hrozeb
překračujících hranice členských států a boje s tabákem
a alkoholem ze strany EU povede k silnější koordinaci
těchto politik. Je nutno přizpůsobit správní struktury
ČR.

Ministerstvo
dopravy

Doprava 
(čl. 91 SFEU)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti
u předpisů, které
by se mohly
dotknout
zaměstnanosti 

Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
konzultace

Odstranění jednomyslného hlasování u některých
předpisů by mohlo vést ke zintenzívnění legislativní
činnosti EU v některých oblastech.  
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

Ministerstvo
obrany

Evropská obranná
agentura 
(čl. 45 SEU)

Ne Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek Rada rozhoduje o statutu agentury,
sídle a způsobu fungování

Evropská obranný agentura je zakotvena přímo ve
Smlouvách. Přímý dopad změn se neočekává.

MO Společná bezpečnostní a
obranná politika – stálá
strukturovaná
spolupráce 
(čl. 46 SEU)

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina pro
vymezené
činnosti, jinak
jednomyslnost 

Nový článek Úprava užší spolupráce členských
států, jejichž vojenské schopnosti
splňují vyšší kritéria a které přijaly
v oblasti SBOP přísnější závazky

Výslovná a úplná regulace stálé strukturované (užší)
spolupráce může vést k jejímu skutečnému využití – to
může vést k rozbití jednoty v EU, ale také k vyšší
efektivitě obranné politiky. Od ČR bude vyžadovat
vyšší angažovanost v obranné politice.

Česká národní
banka

Změna statutu
Evropského systému
centrálních bank a
Evropské centrální
banky 
(čl. 129 SFEU,
spolugesce MF)

Ne Ano –
kvalifikovaná
většina namísto
jednomyslnosti

Ano – posílení
EP, řádný
legislativní
postup namísto
souhlasu

- Źádný dopad se neočekává.

ČNB Evropská centrální
banka – jmenování
Výkonné rady (čl. 283
SFEU, spolugesce MF)

Ne Ano – zavedení
hlasování
v Evropské radě,
kvalifikovaná
většina

Ne Nahrazení jmenování členů
vzájemnou dohodou vlád členských
států hlasováním na Evropské radě

Źádný dopad se neočekává.

Úřad na
ochranu
osobních
údajů

Ochrana osobních údajů 

(čl. 16 SFEU,
spolugesce MV)

Ano, ve
vztahu
k členským
státům

Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
řádný
legislativní
postup

EP a Rada přijímají pravidla o
ochraně fyzických osob při
zpracování osobních údajů orgány a
institucemi EU a nově také
členskými státy při činnostech
v působnosti práva EU

Silnější koordinace s EU ohledně ochrany osobních
údajů
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

Úřad
průmyslového
vlastnictví

Duševní vlastnictví 
(čl. 118 SFEU,
spolugesce MPO)

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina,
jednomyslnost
jen u jazykových
otázek

Nový článek –
řádný
legislativní
postup v celé
oblasti,
konzultace EP
jen u
jazykových
otázek

EP a Rada přijímají opatření
k vytvoření evropských práv
duševního vlastnictví a zajištění
jejich jednotné ochrany v EU;
Rada přijímá jednomyslně po
konzultaci s EP pravidla pro
používání jazyků

EU dosud nemělo dostatečně stanovenou pravomoc, i
když sekundární právo už bylo vytvořeno. 
Dá se očekávat zintenzívnění legislativní činnosti ze
strany EU a nutnost přizpůsobení se ze strany ČR.

Parlament ČR Vymezení pravomocí
EU 
(čl. 5 SEU)

Ne Nerelevantní Nerelevantní Zavedení pravomoci vnitrostátních
parlamentů působit jako strážce
dodržování principu subsidiarity
(v souladu s Protokolem o používání
zásad subsidiarity a proporcionality)

Vyšší nároky na projednávání návrhů legislativních aktů
EU, činnost VEZ a VEU.  Parlament ČR se stává
součástí legislativního procesu EU.

Parlament ČR Postup pro změny
Smluv 
(čl. 48 SEU)

Ne, ale
zavedení
nového
postupu

Ne Ano – posílení,
řádný nebo
zjednodušený
postup pro
přijímání změn
namísto
konzultace

Upravuje čtyři možné postupy změn
Smluv. Zavádí zjednodušený postup
pro přijímání změn Smluv (tzv.
přechodová klauzule) umožňující
v některých oblastech přechod
z jednomyslného rozhodování
v Radě na rozhodování
kvalifikovanou většinou (resp. řádný
legislativní postup namísto
zvláštního). Tzv. flexibilní změna
Smluv (tj. prostřednictvím
zjednodušeného postupu)
nevyžaduje formální revizi
prostřednictvím národní ratifikace.
Evropská rada rozhoduje
jednomyslně po souhlasu EP.
Národní parlament může postup ve
lhůtě šesti měsíců zablokovat.

Vyšší nároky na sledování projednávání záležitostí EU a
dokumentů EU. Získání možnosti vetovat návrh na
tzv. flexibilní změnu Smluv. 
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

Parlament ČR Žádost o členství v EU 
(čl. 49 SEU)

Ne Ne Ne O každé žádosti státu o členství
v EU jsou informovány vnitrostátní
parlamenty.

Větší informovanost Parlamentu ČR

Parlament ČR Hodnocení politik
v oblasti svobody,
bezpečnosti a práva 
(čl. 70 SFEU

Ano Nový článek –
kvalifikovaná
většina

Nový článek –
EP je
informován

Rada na návrh Komise rozhoduje
kvalifikovanou většinou o
opatřeních upravujících hodnocení
provádění politik v oblasti svobody
bezpečnosti a práva, zejména zásady
vzájemného uznávání. O obsahu a
výsledcích hodnocení je informován
EP a národní parlamenty. Konkrétní
způsob zapojení národních
parlamentů do hodnocení činnosti
Eurojustu a do kontroly činností
Europolu budou stanoveny
nařízením na základě článků 85
SFEU a 88 SFEU.

Větší informovanost Parlamentu ČR, ostatní orgány ČR
budou muset sledovat přípravu a zdroje hodnotících
zpráv.
Další způsob zapojení Parlamentu ČR bude stanoven
sekundární legislativou. Vznik této sekundární
legislativy je třeba rovněž sledovat, aby se mohl
Parlament účinně do hodnocení zapojit.

Parlament ČR Rodinné právo
s mezinárodním prvkem 

(čl. 81 odst. 3 SFEU)

Ano Rozšířený článek
- jednomyslnost,
ale změna
způsobu
přechodu
k řádnému
legislativnímu
postupu
(kvalifikované
většině)

Rozšířený
článek -
konzultace

Rada rozhoduje jednomyslně po
konzultaci s EP o opatřeních
týkajících se rodinného práva
s mezinárodním prvkem (které
aspekty rodinného práva
s mezinárodním prvkem mohou být
předmětem aktů přijatých řádným
legislativním postupem). Národní
parlament může postup ve lhůtě šesti
měsíců zablokovat. 

Vyšší nároky na sledování projednávání záležitostí EU a
dokumentů EU. Získání možnosti komor Parlamentu
ČR vetovat návrh rozhodnutí Rady.
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Úřad Oblast (článek Smluv) Věcné 
rozšíření 
pravomocí
EU

Změna
hlasování
v Radě

Změna
postavení
Evropského
parlamentu

Obsahové aspekty změn Smluv Dopad obecný, dopad na příslušný úřad popř. další
úřady nebo Parlament

Parlament ČR Doložka flexibility 
(čl. 352 SFEU)

Ano Ne Ano – posílení,
nutný souhlas
EP namísto
konzultace

Rada na návrh Komise jednomyslně
se souhlasem EP rozhoduje o
opatřeních nezbytných k dosažení
cílů Smluv v rámci politik Unie
(doposud to bylo možné pouze u
opatření k dosažení cílů jen v rámci
společného trhu). Komise je povinna
informovat národní parlamenty o
návrzích založených na tomto
článku.

Komise je povinna informovat Parlament ČR – ostatní
vnitrostátní orgány ČR musí pečlivě monitorovat
přípravu legislativních aktů, aby měl Parlament ČR dost
informací o předpokládaném dopadu připravovaného
předpisu.


