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1. Konstrukce EU a odlišný charakter 1. pilíře a 2. a 3. pilíře
Konstrukce Evropské unie vychází ze Smlouvy o Evropské unii, tzv. Maastrichtské
smlouvy, uzavřené v roce 1992. EU je založena na třech tzv. pilířích.

Obr. 1: Konstrukce Evropské unie podle Maastrichtské smlouvy
První pilíř sestává ze třech Evropských společenství – Evropského společenství
uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství (nazývaného po vstupu Maast21
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richtské dohody v platnost v roce 1993 Evropským společenstvím) a Evropského společenství pro atomovou energii. Druhý pilíř zahrnuje společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku, třetí pilíř oblast policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.
V prvním pilíři, který tvoří rozhodující a nejvýznamnější část EU, pokročil evropský integrační proces nejdále. Evropská společenství jsou subjektem mezinárodního
práva a ve stanovených oblastech mohou uzavírat mezinárodní smlouvy, které zavazují
členské státy.
V rámci Evropských společenství fungují instituce nadstátního charakteru a platí
v nich právo Evropských společenství, nazývané též komunitárním právem, které je nadřazené právu jednotlivých členských států.
Další dva pilíře Unie mají odlišný charakter. Jsou budovány na principu mezivládní
spolupráce. Zde se nevytvářejí nadstátní instituce se zvláštními pravomocemi, ale tradiční instituce, které rozhodují na základě konsenzu. Instituce Unie jsou do činnosti druhého a třetího pilíře zapojeny. Nejsou však tvůrci zvláštní legislativy zavazující členské
státy.
Jen pro připomenutí, termín Evropské unie se vztahuje na období po roce 1992
a zahrnuje všechny tři pilíře této struktury.

Obr. 2: Instituce Evropské unie

2. Členění práva Společenství a pojmový rozdíl mezi právem
Společenství a právem EU
Evropská společenství (ES) se výrazně odlišují od všech ostatních mezinárodních
organizací především tím, že od členských států získala pravomoc vytvářet právní normy
závazné nejen pro tyto státy, ale i pro vnitrostátní subjekty těchto států. Společenství si
tak vytvořila svůj vlastní právní systém, který nepatří jako celek ani do práva mezinárodního, ani do vnitrostátního práva členských států. Běžně se používá dalšího pojmu
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– právo Evropské unie, který zahrnuje jak právo Společenství, tak právo vznikající
v oblastech druhého a třetího pilíře EU. Tyto pojmy je třeba nezaměňovat, neboť svou
povahou jsou od sebe diametrálně odlišné. Právo ES je totiž vybudováno na principu
subordinace členských států ES, zatímco zbytek práva EU (tedy právní úprava
2. a 3. pilíře EU) na zásadě koordinace jejich činnosti v rámci EU, tedy bez uplatnění
nadstátnosti.
Jedním z možných způsobů, jak dělit právo Společenství, je toto:
l
normy vytvářené členskými státy (jde o akty členských států) – tedy právo primární,
l
normy vytvářené orgány Společenství (akty Společenství) na základě zmocnění
práva primárního – tedy právo sekundární,
l
smíšené mezinárodní smlouvy,
l
normy, které nevytváří žádný subjekt – jde o obecné zásady, které vznikají
zobecňováním existujících pravidel práva.
Co se týče práva primárního, akty členských států jsou prvotním pramenem základních pravidel, na nichž Společenství spočívá. Patří sem především veškeré mezinárodní
smlouvy sjednané členskými státy, které můžeme rozdělit do třech kategorií: zřizovací
smlouvy, subsidiární smlouvy a akty zástupců členských států.
Právem sekundárním jsou legislativní akty orgánů Společenství vydávané na
základě zřizovacích smluv. Jde o následující druhy aktů:
l
nařízení (Regulations) – jsou obecně závazná, tedy mohou přímo zavazovat jak
členské státy, tak i jejich vnitrostátní subjekty. Nařízení je pro právo Společenství
tím, čím je pro vnitrostátní právo zákon;
l
směrnice (Directives) – nemá obecnou závaznost, zavazuje jen subjekty, jimž je
adresován – a těmi mohou být výhradně členské státy. Směrnice předepisuje jen
výsledek, jehož má být dosaženo, zatímco formy a metody dosažení tohoto cíle
zůstávají na vůli států;
l
rozhodnutí (Decisions) – je zpravidla individuálním aktem zavazujícím pouze
subjekty, jimž je adresováno. Na rozdíl od směrnice to však mohou být nejen členské státy, ale i jiné subjekty;
l
doporučení a stanoviska (Recomendations and Opinions) – nejsou právními akty
a jsou tedy právně nezávazná.

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika – 2. pilíř EU
Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (tedy 2. pilíř EU) úzce souvisí
s vývojem evropské integrace. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) se
neustále vyvíjí a reaguje na rozvoj evropské integrace v ekonomické oblasti, na vztahy
mezi členskými zeměmi EU i na mezinárodní vývoj. Týká se oblasti, která je považována tradičně za důležitou součást suverenity států, což je jeden z důvodů, proč integrace v této oblasti postupuje ve srovnání s oblastí ekonomickou pomaleji a rozvíjí se
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na bázi tradiční mezivládní spolupráce, která vyžaduje souhlasný přístup zúčastněných
států a nevede k vytváření nadstátních orgánů a institucí. Rozhodující úlohu při její formulaci a uskutečňování mají členské státy. Orgány Unie plní v podstatě roli vykonavatele politiky dohodnuté členskými státy. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
není tedy vybavena právními nástroji jako jsou nařízení nebo směrnice ES.
Společné zahraniční a bezpečnostní politice je věnována hlava V. Smlouvy o EU.
Cíle SZBP EU byly denovány takto:
l
zabezpečit společné hodnoty, základní zájmy a nezávislost Unie,
l
posilovat bezpečnost Unie a jejich členských států ve všech směrech,
l
chránit mír a posilovat mezinárodní bezpečnost v souladu s principy Charty OSN,
jakož i s principy helsinského Závěrečného aktu a cíli Pařížské charty,
l
podporovat mezinárodní spolupráci,
l
rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát a respektování lidských práv a základních svobod.
Radě EU byla svěřena rozhodující role při denování a provádění SZBP. Rozhoduje na základě jednomyslnosti s výjimkou procedurálních otázek, a otázek, pro něž
platí zásada rozhodování kvalikovanou většinou. Nástroje, které má k dispozici, zahrnují společná stanoviska, společný postup a společné akce Unie.
Maastrichtská smlouva vytvořila prostor pro aktivní prosazování společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Ukázalo se však, že přijatá ustanovení sice byla
značným pokrokem oproti předcházejícímu stavu, novým podmínkám v mezinárodním
společenství však v plné míře nevyhovovala. Existující úprava neumožňovala EU vystupovat na mezinárodní scéně dostatečně operativně a pružně, rozhodovací postupy byly
složité. Proto byla Amsterdamskou smlouvou, která vstoupila v platnost 1. 5. 1999, posílena akční schopnost SZBP zavedením nových nástrojů a účinnějších rozhodovacích
postupů. Amsterdamská smlouva:
l
zavedla společné strategie jako nový nástroj SZBP a určila úlohu institucí při
jejich formulování a realizaci;
l
zavedla tzv. konstruktivní neúčast – jde o neúčast, která neblokuje přijetí rozhodnutí ostatními členy Unie. Jestliže členský stát doprovodí svou neúčast formální
deklarací, není sice povinen se rozhodnutím řídit, musí však ve své politice vycházet z toho, že rozhodnutí zavazuje Unii jako celek a v duchu solidarity se zdržet
jakékoliv akce, která by byla v rozporu s opatřeními Unie, jež byla podle tohoto
rozhodnutí přijata;
l
zavedla tzv. pojistnou klauzuli, která umožňuje členským státům blokovat většinové hlasování ze závažných důvodů vlastní národní politiky. Rada může v takových případech, když členský stát vyložil své důvody, rozhodnout o věci kvalikovanou většinou s tím, že postoupí otázku Evropské radě k jednomyslnému rozhodnutí. Evropská rada v těchto případech vystupuje v roli odvolací instance;
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zavedla novou funkci Vysokého zmocněnce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, a spojila ji s funkcí Generálního tajemníka Rady.

Důležitou změnou v pojetí a charakteru společné zahraniční a bezpečnostní politiky
EU unie bylo zahrnutí tzv. Petersbergských úkolů ZEU, tj. „humanitární a záchranné
mise, mise k udržení míru a mise bojových jednotek k řešení krize, včetně nastolování
míru“ do ustanovení smlouvy o EU, jež se týkají druhého pilíře EU. Tím byl vytvořen
právní rámec pro rozvíjení obranné dimenze EU a pro „začlenění“ ZEU do EU.
Po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost pak byla přijata řada závažných
opatření ve druhém pilíři EU, která vedou k vytváření evropské bezpečnostní a obranné
politiky (ESDP).
Vytváření evropské bezpečnostní a obranné politiky EU je významným pokrokem
v evropské integraci. Rozvíjí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Evropská bezpečnostní a obranná politika je nástrojem společné zahraniční a bezpečnostní
politiky EU. Cílem této politiky je prosazování a obrana hodnot, které jsou základem
evropské civilizace, mezi něž patří tolerance, demokracie a respekt k lidským právům.
Vývoj potvrdil, že EU – má-li hrát v mezinárodní politice roli odpovídající její ekonomické síle – potřebuje disponovat prostředky, aby mohla svou zahraniční a bezpečnostní
politiku prosazovat, souhrnně ji prezentovat a účinně uvádět v život. V oblasti bezpečnostní politiky vytváří soubor potřebných nástrojů, který zahrnuje síly rychlé reakce,
systém určený k předcházení koniktům, jakož i účinnější využívání tradičních nástrojů,
mezi něž patří diplomacie a hospodářská pomoc. Evropská bezpečnostní a obranná politika se vytváří s cílem realizovat tzv. Peterbergské úkoly. Smysl evropské bezpečnostní
a obranné politiky není v kolektivní obraně (alespoň prozatím) ani ve vytváření
společné evropské armády.
Právní nástroje společné zahraniční a bezpečnostní politiky jsou:
l
Společné strategie, které stanoví Evropská rada (hlavy států a vlád členských zemí
EU) v oblastech, kde mají členské státy důležité společné zájmy. Vymezují rovněž
cíle, dobu trvání a potřebné prostředky. Na základě obecných směrů vymezených
Evropskou radou přijímá Rada konkrétnější rozhodnutí;
l
Společné akce slouží k řešení specických situací. Rozhoduje o nich Rada EU
(ministři členských zemí EU). Ta také stanoví jejich cíle, prostředky a dobu trvání.
O společné akci může být rozhodnuto i mimo rámec společné strategie, pokud tato
v dané věci neexistuje. Jako příklad společné akce lze uvést jmenování zvláštního
vyslance pro mír na Blízkém východě nebo embargo na vývoz zbraní a munice do
Afghánistánu, obojí v roce 1996;
l
Společný postoj (stanovisko) stanoví k jednotlivým problémům Rada EU, a to
závazně pro členské státy. Příkladem společného postoje bylo omezení hospodářských styků s Jugoslávií;
l
Mezinárodní dohody – v případech, kdy je třeba uzavřít mezinárodní dohodu
s jedním nebo více státy o otázkách, které spadají do sféry zahraniční a bezpečnostní politiky, může Rada pověřit předsednický stát, aby zahájil a vedl příslušná
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l

jednání. Předsednickému státu pomáhá Vysoký zmocněnec pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Evropská komise. Na doporučení předsednického
státu uzavírá poté s třetím státem nebo třetími státy příslušnou mezinárodní dohodu
Rada, která vystupuje jednomyslně.
Deklarace – vyjadřují veřejné stanovisko, požadavek nebo očekávání EU vůči třetí
straně nebo vůči mezinárodní organizaci. Jde o pružný nástroj umožňující EU reagovat na rychle se měnící situaci v jednotlivých částech světa a vyjadřovat k ní svá
stanoviska.

Kontakty s třetími zeměmi mají obvykle charakter politického dialogu nebo
demarší. EU rozvíjí politický dialog s velkým počtem zemí nebo skupinami zemí o rozličných otázkách mezinárodní politiky. Jednání probíhají na různých úrovních. K demarším se EU uchyluje v případech, kdy považuje za potřebné vyslovit své stanovisko
k situaci ve třetích zemích. Jejich předmětem jsou zpravidla otázky vztahující se k lidským právům, demokracii nebo k humanitárním akcím. V závěru této části se chci jen
zmínit, že EU zatím nemá povahu organizace kolektivní sebeobrany.

4. Právní aspekty vyslání sil ČR do operace EU
Po našem vstupu do EU (1. 5. 2004) se pro nás v tomto ohledu nic nezmění.
I nadále se bude v případě rozhodování o vysílání ozbrojených sil ČR mimo území ČR
uplatňovat vnitrostátní mechanismus. Ten je upraven čl. 43 Ústavy ČR, který ve svém
odstavci 3 písm. a) obecně stanoví, že k vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR
je zásadně zapotřebí souhlasu Parlamentu, s výjimkou případů, kdy rozhoduje vláda. Ta
rozhoduje o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR na dobu nejdéle 60 dnů, pokud
jde o:
l
plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
l
účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR
členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
l
účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.
O těchto rozhodnutích vláda neprodleně informuje obě komory Parlamentu, který
může její rozhodnutí zrušit. Ke zrušení přitom postačí nesouhlasné usnesení jedné
z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory. V současné době se připravuje návrh ústavního zákona, který by tento článek 43 měnil a umožňoval by vládě za
výše stanovených podmínek rozhodnout též o účasti v operacích sil rychlé reakce podle
rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem.
Pokud by Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna, pak podle čl. 11 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, přísluší vyslovit souhlas s vysláním
ozbrojených sil ČR mimo území ČR Senátu, opět za předpokladu, že takové rozhodnutí
není vyhrazeno vládě.
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K tomu je třeba dále dodat, že ČR potvrdila ve své Bezpečnostní strategii (prosinec
2003) připravenost podílet se na případných donucovacích akcích mezinárodního společenství, podniknutých s cílem zabránit masivnímu porušování lidských práv a zejména
genocidě a deklarovala závazek připojit se k donucovacím prostředkům včetně použití
síly v souladu s aliančními či unijními závazky a v souladu s principy Charty OSN,
pokud selže prevence a úsilí o mírové řešení situací ohrožujících nebo porušujících
mezinárodní mír a bezpečnost.

5. EU SOFA, Bezpečnostní dohoda NATO–EU, Rozhodnutí
Rady, kterým se přijímají bezpečnostní pravidla Rady
Důležitým dokumentem pro ozbrojené síly ČR, o kterém bych nyní rád něco řekl,
je tzv. EU SOFA, tedy „Dohoda mezi členskými státy EU o statusu vojenského a civilního personálu přiděleného k institucím EU, o statusu velitelství a sil, které mohou být
použity pro EU v kontextu přípravy a plnění úkolů podle čl. 17 (2) Smlouvy o EU,
včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států vyslaných
na návrh EU jednat v tomto kontextu“. EU SOFA obsahuje obdobnou úpravu jako tzv.
NATO SOFA. Člení se na 4 části, přičemž první část obsahuje ustanovení společná jak
pro vojenský, tak pro civilní personál a zabývá se povinností dodržovat zákony přijímajícího státu, uznáváním řidičských průkazů, poskytováním lékařské a zubní péče,
nošením uniformy a označením vozidel. Druhá část se pak týká pouze vojenského nebo
civilního personálu přiděleného k institucím EU a zabývá se držením a nošením zbraní
a imunitou tohoto personálu. Třetí část je pak aplikovatelná pouze na velitelství a ozbrojené síly a vojenský a civilní personál s nimi pracující a obsahuje ustanovení o poskytování lékařské a zubní pohotovosti, uzavírání dohod o zajištění budov a pozemků mezi
vysílajícím a přijímajícím státem a o jejich hlídání, o nošení zbraní, o nedotknutelnosti
archivů a jiných ociálních dokumentů, zabránění dvojího zdanění, výkonu trestní a disciplinární jurisdikce, o případech způsobení škody a další. Čtvrtá část se nazývá „závěrečná ustanovení“ a zabývá se vstupem této Dohody v platnost, její aplikovatelností,
přístupem třetích států a možností změny Dohody. K této Dohodě není třeba přistupovat,
neboť na základě článku 5 Aktu týkajícího se podmínek přístupu nových členských zemí
a úpravy Smluv, na kterých je EU založena, přistupují nové členské státy k rozhodnutím
a dohodám přijatým zástupci vlád členských států v Radě dnem vstupu do EU.
Dalšími významnými právními dokumenty, o kterých bych se chtěl zmínit, je
jednak rozhodnutí Rady, kterým se přijímají bezpečnostní pravidla Rady a jednak
bezpečnostní dohoda NATO–EU.
Co se týče rozhodnutí Rady, ukládá členským státům, aby v souladu s národními
předpisy zajistily, pokud bude zacházeno s utajovanými informacemi, respektování pravidel obsažených v příloze tohoto rozhodnutí. Obsahem této přílohy jsou základní principy a minimální standardy bezpečnosti, organizace bezpečnosti v Radě EU, klasikace
a označování těchto informací, jejich fyzická ochrana, příprava, distribuce, předávání,
úschova a ničení utajovaných materiálů EU a další.
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OBRANA A STRATEGIE

Bezpečnostní dohoda mezi NATO a EU byla uzavřena v roce 2003 za účelem
ochrany utajovaných informací nebo materiálů v jakékoliv formě buď poskytovaných
nebo vyměňovaných mezi stranami. Strany se vzájemně zavázaly chránit utajované
informace nebo materiály poskytované stranami, zajistit, že si tyto materiály či informace udrží přidělenou klasikaci a že všechny osoby, které mohou mít přístup k informacím či materiálům označeným jako důvěrné nebo vyšší, budou mít příslušnou
bezpečnostní prověrku.
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