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ÚVOD
Otázka vystoupení členské země z Evropské unie (EU) je fenoménem spíše posledních
let. Ostatně donedávna tuto možnost zakládající smlouvy ani neupravovaly. Občané Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska (Spojené království) se potom v červnu 2016
rozhodli převést ji z roviny akademických debat do všudypřítomné reality. Od té doby se jedná
o exponovanou, zahraničně-politickou notorietu a neuplyne den, kdy by se její jednotlivé
aspekty neobjevovaly v tisku po celém světě. Hospodářský, politický, společenský nebo
například právní dopad celého procesu je zkoumán z nejrůznějších úhlů. O příspěvek do
diskuze v oblasti posledně jmenované se snaží také tato diplomová práce, přičemž jejím
záměrem je prozkoumat problematiku v obecných souvislostech a u dílčích témat pak i více do
detailu.
Než bude řečeno, kterak se toho snaží dosáhnout, je třeba zaměřit se již na samotné
označení diplomové práce. V jejím názvu se nachází přívlastek „Britský“, což je dle autora
v zájmu zachování logiky ustáleného pojmosloví, kdy proces vystupování Spojeného království
je označován jako Brexit.1 Na začátku je ale vhodné uvést přívlastek na pravou míru. Není jím
pro účely práce myšlena pouze Velká Británie, jak by se mohlo zdát, tedy společenství –
konstituční monarchie – Anglie, Walesu a Skotska, nýbrž také Severní Irsko. Česká i zahraniční
literatura používá pojmy Velká Británie a Spojené království Velké Británie a Severního Irska
leckdy promiscue a nedbá tak zcela etymologické správnosti. Autor se proto rozhodl pro
zachování terminologické koherence v práci užívat převážně slovní spojení „Spojené
království“ (s nímž ostatně také odborná veřejnost pracuje ponejvíce), přičemž, jak je uvedeno,
do něj řadí všechny čtyři země. Užívá-li přesto ojediněle výraz „Británie“, případně jeho
odvozeniny, užívá jej synonymně.
Stejně tak si zaslouží vysvětlení pojem ústavní systém. Ten je zpravidla chápán ve
smyslu institucionálním, přičemž Aleš Gerloch k němu uvádí: „Do jisté míry se proměňuje v
čase reakcí na konkrétní situace, a to právě interpretací ústavních pravidel, důrazem na
zachovávání ustálené praxe, naopak argumentací pro nutnost odchýlit se od ní, případně
dokonce i zjevným porušováním ústavních norem různými ústavními orgány.“2 Právě vztahy
mezi jednotlivými ústavními aktéry, ať už je to na úrovni horizontální parlament a vláda či na
úrovni vertikální orgány Evropské unie a orgány národní (resp. orgány decentralizovaných

1

Vznik coby kombinace slov Britain (Great Britain) a exit.
Gerloch A. Ústavní systém rigidní nebo flexibilní? [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/ustavni-system-rigidni-nebo-flexibilni
2
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celků a orgány celé monarchie) jsou stěžejním tématem diplomové práce. Rovněž také ústavní
kazuistika a její proměny v čase a praxi tvoří nemalou část předkládaného textu.
Cíl práce je potom v zásadě trojí, přičemž motivaci pro stanovení těchto cílů by bylo
ještě možno dále rozdělit na vnitřní a vnější.
Za prvé je ambicí autora alespoň ve stručnosti ukázat, jak vlastně funguje ústavní právo
za Lamanšským průlivem, popsat jeho základní principy, poskytnout čtenáři jakési základní
vademecum a dále naznačit, kterak toto koexistuje dohromady s právem evropským. Jak patrno
i z použité, převážně zahraniční literatury, angloamerický právní systém a zejména pak ten ve
Spojeném království, není zrovna prioritním zájmem českých ústavních teoretiků či právních
historiků. Práce pochopitelně nemůže problematiku pojmout naprosto uceleně, protože tomu
by rozsahově odpovídala spíše celá kniha, ne-li několikadílná monografie. Těžištěm celého
textu je pak navíc spíše zkoumání současných a především budoucích otázek ostrovního
ústavního práva.
Dále se autor pokusí v prostřední části vymezit aktuálně nejpalčivější ústavněprávní
problémy, vyvstanuvší v souvislosti s vystoupením země z EU, analyzovat jejich řešení
v recentní judikatuře a patřičně tuto judikaturu interpretovat.
Poslední otázkou, na níž se autor bude snažit odpovědět, je, jak právně proběhne
samotný proces vystupování, čili jakási legislativní predikce a kterak se z pohledu platného
práva změní denní život obyvatel Spojeného království, tedy largo senzu otázka jejich
základních práv a svobod. Tato budoucí ústavněprávní architektura je poslední a zároveň
jednoznačně nejobjemnější částí. Autor tak postupoval, poněvadž právě ve snaze dešifrovat a
předpovědět vývoj následujících měsíců a let, vidí největší přínos. Vrátíme-li se k výše zmíněné
motivaci, pak její vnitřně orientovanou složkou je popis a rozbor právě probíhajícího
vystupování s důrazem na britská specifika, složkou vnější jsou pak obecné závěry, které
mohou být z pohledu své široké uplatnitelnosti významné v budoucnu, jestliže dojde kupříkladu
k exitu dalšího státu či více států. Coby první vystupující stát v historii bude zkrátka Spojené
království lakmusovým papírkem a vyplatí se bedlivě jej sledovat.
Co do struktury textu, je ještě nezbytné uvést, že chronologické dělení neplatí zcela
striktně. Jednotlivé části práce na sebe mnohdy volně navazují a odkazují na sebe. Takto je
například problematika aplikační přednosti práva EU řešena z pohledu evropského v první,
historické části práce, zatímco z pohledu práva vnitrostátního ve druhé části, týkající se
současnosti, byť spolu věcně úzce korespondují.
7

Jak jest zřejmé z popisu výše, první kapitoly budou převážně deskriptivního charakteru,
jejich zařazení je však z hlediska textu jako komplexu nutností. V dalších kapitolách dostane
následně prostor hodnocení platného právního stavu, doktrinální spory, jakož i úvahy de lege
ferenda, metodologicky pak primárně analýza a syntéza, okrajově také komparace.
Již bylo naznačeno, že materiály, jež byly pro rešerši použity, jsou převážně
zahraničního původu. Díky aktuálnosti tématu i jeho celospolečenskému přesahu není skutečně
obtížné nashromáždit velký počet zdrojů, ba právě naopak, jejich kvantitativní i kvalitativní
selekce se zdá býti leckdy obtížnou. Vyjma gigantického množství odborných článků v rámci
rozličných periodik se jistě patří vyzdvihnout práci analytických týmů, komisí, výborů aj., jak
na úrovni EU, tak na úrovni Spojeného království, které v relativně pravidelných intervalech
zpracovávají podrobné zprávy a informují o postupu, jehož bylo stran Brexitu dosaženo.
Elektronicky uložené, desíti i stostránkové dokumenty lze britskému státnímu aparátu jen
s povzdechem závidět a doufat, že jednou se podobně bude informovat o věcech veřejných také
v našich končinách. Nejen v posledních kapitolách jsou tyto materiály hojně využívány.
Naopak monograficky zpracováno nyní vystoupení Spojeného království z EU téměř není a
vlastně ani dobře být, za tak krátkou dobu, nemůže.
Čtenáři předkládaný text neaspiruje na zcela komplexní a detailní popis daného tématu,
což po mém soudu ani ve vyhrazeném rozsahu nelze. Jde spíše o zkoumání vybraných aspektů
ostrovní ústavnosti směrem do minulosti i pro futuro a snahu přiblížit právnické veřejnosti (a
snad nejen jí) dva neobvyklé jevy. Britský konstitucionalismus jako unikátní způsob
státoprávního uspořádání a Brexit jako jeho unikátní projev.
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1 HISTORICKÉ PŘEDPOKLADY A VÝVOJ: OSTROVNÍ A
KONTINENTÁLNÍ PERSPEKTIVA
1.1 BRITSKÝ ÚSTAVNÍ SYSTÉM
1.1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Nejspíš jen málokterá země evokuje slovo tradice tak jako Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, resp. historicky samotná Anglie. Pokud bychom Francii považovali
za vzor republikánství, Spojené státy americké za předobraz liberálního vývoje společnosti a
Sovětský svaz za prototyp socialistického směřování ve státě (omezeného rozsahu použitelnosti
takové konstrukce je si autor vědom), pak Spojené království reprezentuje kontinuitu, úctu
k minulosti a uvážlivou, evoluční cestu3. Tím se ostatně vymyká překotnému, revolučnímu
vývoji ve zbytku zmíněných, ačkoli i ono zná své velké historické zvraty; stačí vzpomenout
Olivera Cromwella.
Co pak na počátku jednadvacátého století lépe dokládá vyřčené, než existence „nevolené
parlamentní komory v podobě Sněmovny lordů (horní komory Parlamentu)? Proč nemohou
členové Parlamentu normálně podat rezignaci na svůj post, jako je tomu ve zbytku světa a místo
toho musí přijmout jmenování do Chiltern Hundreds?4 Jak bylo možné, že donedávna jedna
z komor Parlamentu (House of Lords – pozn. aut.) fungovala jakožto Nejvyšší soud navzdory
základním principům Montesquieuho učení o dělbě moci?“5 Těžko bychom hledali ekvivalenty
na ústavní úrovni v jiných liberálně-demokratických režimech. Významná postava veřejného
dění 19. století a šéfredaktor The Economist Walter Bagehot6, popisoval ústavní uspořádání
Spojeného království jako starého muže v šatech z mládí. Navenek vypadá muž stále stejně, ale
změna nastala tam, kde není vidět. Jestliže šlo o přiléhavou metaforu již před více než 150 lety,
dnes musí platit dvojnásob.
Pro

obecné

vymezení

uvedeného

autor

identifikoval

několik

klíčových,

ústavněprávních pojmů, na nichž by rád britskou výjimečnost demonstroval. Jejich výběr
probíhal na základě dvou hlavních kritérií - relevance a specifičnosti. Tedy jejich důležitosti

3

WEALE, A. Brexit and the improvised constitution. In: MARTILL, B., STAIGER, U. (ed.) Brexit and Beyond:
Rethinking the futures of Europe, UCL Press, 2018, s. 29.
4
Procedura, kterou musí podstoupit člen Parlamentu v podobě jmenování do úřadu, pokud se rozhodne
rezignovat. Jedná se o historický přežitek v podobě udělení sinekury, aby byl dotyčný ekonomicky zajištěn po
složení mandátu (dnes už spíše jen formálně).
5
Ibid. WEALE, s. 30 (překlad).
6
Encyclopedia Britannica: Walter Bagehot [online]. [cit. 2018-10-1]. Dostupné z:
https://www.britannica.com/biography/Walter-Bagehot.
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pro ústavní právo na ostrovech a důrazu kladeného na odlišnosti oproti ústavním systémům
kontinentálním. Jednotlivé pojmy a principy nejsou řazeny dle jejich významu.
Na prvním místě je nutné se definičně odrazit od pojmu ústavy samotné, kde platí:
„Anglická ústava je nepsaná a nemá charakter systematických ústav kontinentálních.“7 Tato
její

neobvyklá

forma

pak

velice

úzce

souvisí

s dalším,

typicky

ostrovním

ústavněprávním institutem ústavních zvyklostí (constitutional conventions), kdy nemalé
množství, leckdy i naprosto stěžejních otázek stran fungování státu není zachyceno v zákoně,
nýbrž je dodržováno jen a pouze s ohledem na jejich historickou roli a platnost. Jako názorná
ukázka může posloužit tzv. Salisbury’s convention, nazvaná podle Lorda Salisburyho,
konzervativního politika minulého století. Ten se ve funkci vůdce opozice ve Sněmovně lordů
zavázal v roce 1945 neblokovat zákony labouristické strany v horní komoře Parlamentu, ač
jemu, potažmo jeho straně, byla taková možnost přiznána platným právem v podobě jakési
modifikace suspenzivního veta Sněmovny Lordů. 8
1.1.2

VLÁDA ZÁKONA (RULE OF LAW)
O vládě zákona hovoří poprvé A.V.Dicey, ikona ústavněprávní teorie, ve svém zřejmě

nejslavnějším díle Introduction on the Study of the Law of the Constitution roku 1885. Směrem
k politickému zastoupení lze pravidlo chápat jako zavazující vládu, aby právně (nikoli
politicky) nikomu nestranila a své jednání měla vždy posvěceno (autorizováno) zákonodárnou
moci – Parlamentem.9
Jedná se o vůdčí princip britského ústavního práva a při jeho užívání se pracuje se třemi
výchozími koncepty:10
1. Každého jednotlivce lze trestat, jen pokud porušil právo, trestání z jiného důvodu nelze
provádět.
2. Rovnost před zákonem. Dicey ji demonstruje absencí odvětví správního práva
(„administrative law“ jako takové nelze pokládat za ekvivalent v kontinentálním
chápání) a správního soudnictví v Anglii. Ani záležitosti týkající se samotného státu
nebo jeho úředníků, nemohou být vyčleněny ke zvláštnímu projednání ve správním
soudnictví, mimo soudnictví klasické.

SCHELLE, K., ŽIDLICKÁ, M., KADLECOVÁ, M., VLČEK, E., VESELÁ, R., VOJÁČEK, L. Právní dějiny,
II. vydání EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2005, s. 339.
8
KUKLÍK J., SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. 2 vydání. Praha: Leges, 2011, s. 177.
9
Ibid. WEALE, s. 33.
10
LINDGREN AM QC, K. Part 1: Defining the Rule of Law + Part 2: Dicey’s Rule of Law. Dostupné z:
(https://www.youtube.com/watch?v=XFd97kQmwUM, https://www.youtube.com/watch?v=rkwxljnogew).
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3. Ústavní práva jednotlivců v subjektivním smyslu nejsou garantována ex ante ústavními
zákony, jako se to děje prostřednictvím ústav jiných států tam, kde je psaná ústava
nejvyšším pramenem práva, ale až ex post soudy.11 Zde jde o spíše teoretický konstrukt.
1.1.3 SVRCHOVANOST PARLAMENTU
Spojené království nemá, jak již bylo řečeno, psanou ústavu a neexistuje tedy komplexní
a autoritativní text, který by stanovil co je a co není ústavním právem. V klasickém
doktrinálním pojetí je anglické ústavní právo chápáno jako „soubor pravidel, psaných a
nepsaných, které ovlivňují rozdělení a výkon pravomocí ve státě: zaprvé jsou to zákony
(vznikající v souladu se zásadou svrchovanosti Parlamentu), které jsou vymáhány soudy a dále
konvence (conventions), které určují chování státních institucí, ale nejsou soudy vymáhány.“12
Už zde tedy vidíme, že ústavu můžeme klasifikovat jako polylegální.
Suverenita neboli svrchovanost Parlamentu (na následujících stranách jsou oba pojmy
užívány ve shodném významu) je tak ústavněprávní alfou a omegou. Vymezení bychom mohli
hledat u Williama Blackstonea. Konkrétně potom v přelomovém právním díle z roku 1765
Komentář k zákonům Anglie (Commentaries on the Laws of England), podle kterého
„Parlament mění staré zákony, vydává nové, mění vlastnické poměry soukromých osob,
legitimuje nemanželské děti, ustanovuje státní náboženství“13 atd., což bylo památně vyjádřeno
frází, někdy nazývanou jako de Lolmova maxima - dle politického myslitele Jeana-Louise de
Lolmea – na základě níž „anglický Parlament může vše, kromě proměny muže v ženu a ženy
v muže.“14 Kdybychom dali na misky vah toto hyperbolické vyjádření a níže diskutovanou
Diceyho teorii o absolutní rovnosti právní síly všech zákonů Parlamentu, zjistíme, že jsou
z velké části dvěma stranami jedné mince. Z obou plyne úmysl nikterak nelimitovat Parlament
v jeho konání. Ve světle moderní judikatury dnes již omezeně platná zásada je také vyjádřením
flexibility ústavního zákonodárství, které tradičně podléhá kvalifikovaným většinám
v zákonodárných sborech či jiným podmínkám, což ovšem není případ teorie suverenity
Parlamentu.
Nauku o suverenitě Parlamentu je, dle Diceyho, třeba vnímat, v její nejzákladnější
podobě, jako právo Parlamentu přijmout a zrušit jakýkoli zákon čili neomezeně rozhodovat o
existenci a podobě právního řádu. Žádný jiný orgán či instituce nesmí být nadány stejnou
pravomocí, a tak žádný takový orgán či instituce nemohou změnit či zneplatnit platné právo
HATTENHAUER, H. Evropské dějiny práva. 1 vydání. Praha, C.H.BECK 1998, s.554
Klasická definice A.V. Dicey.
13
Ibid. SCHELLE, K. Právní dějiny, s.341.
14
Ibid. s.341.
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v objektivním smyslu přijaté Parlamentem.15 Soudy jsou povinny zákony přijaté Parlamentem
respektovat a vynucovat jejich plnění na jednotlivcích.16
V tomto konceptu neexistuje klasické dělení zákonů dle jejich síly, tedy na zákony
“obyčejné“ a zákony ústavní – zákony vyšší právní síly. Pro ilustraci lze uvést již legendární
citaci A.V. Diceyho: „Ani Zákon o unii se Skotskem (Act of Union with Scotland) ani Zákon o
zubařích (Dentist Act 1878) nemá žádný nárok být považován za nadřazený jeden druhému.“17
Absence psané ústavy a učení o suverenitě Parlamentu pak přirozeně ponechává velice široký
prostor pro interpretaci ústavního práva soudům. Přesto si autor textu troufá říci, že i přes
značnou odlišnost ve srovnání s kontinentálním ústavním právem, dochází dnes Spojené
království leckdy k judikatorně obdobným závěrům. Parlament je tak povinen vykonávat svou
legislativní činnost v rámci evropských liberálně-demokratických standardů, založených na
zásadách a dědictví common law. Stejně tak nesmí svou činností ohrozit základní lidská práva
a svobody či nezávislé soudnictví a zasahuje-li do obecně přijímaných a uznávaných principů
nebo zásad, bude takový zásah akceptován, jen pokud Parlament explicitně vysloví přání tak
učinit, tj. výslovné zruší zákon ustanovením zákona jiného. Tím dochází k popření další
common law zásady, tzv. implicitního rušení zákonů (viz část 2 práce).18
Suverenita parlamentu v tradičním podání tak byla, zejména v poslední době, podrobena
mnoha diskuzím a její význam se do velké míry změnil. První zásadní milník v tomto ohledu
představoval např. už Human Rights Act 1998, který zakotvil katalog základních občanských a
politických práv a závazný výklad těchto práv ESLP ve Štrasburku.19 Nejen o této, ale i dalších
výzvách pro Diceyho originální učení tato práce na různých místech pojednává.
Konečně i samotný Dicey si byl vědom, že ve státě může čas od času docházet k natolik
fundamentálním rozhodnutím, že Parlament, jakožto universálně oprávněný subjekt v jakékoli
věci, nemusí mít pro tuto dostatečnou legitimitu,20 zhmotněním čehož jsou v moderních dobách
právě všelidová hlasování o vystoupení Spojeného království z Evropských společenství, jakož
i o vystoupení z Evropské unie.

15

DICEY, A.V. An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Macmillan and Co, 1885, kapitola I.
HESTERMEYER, HOLGER P. How Brexit will happen: A brief primer on EU law and Constitutional law
questions raised by Brexit. Journal of International Arbitration, 2016, King's College London Law School
Research Paper No. 2016-36, s. 431.
17
Ibid. DICEY, Kapitola I (překlad).
18
REED, LORD. R. Re-thinking the UK Constitution. Journal of Constitutional History, 2017, roč. 34, č. 2, s. 74
19
Ibid. REED, s. 75.
20
BOGDANOR, V. Brexit, the Constitution and the alternatives, King’s Law Journal, 2016, roč. 27, č. 3, s. 314.
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1.1.4 DALŠÍ ZÁSADY A SPECIFIKA
King can do no wrong – Král se nemůže mýlit – je další ze základních idejí. Jedná se
o nepsané pravidlo, podle něhož za rozhodnutí centrální vlády nenese král odpovědnost,
přestože je jeho kontrasignace conditio sine qua non pro platnost aktů. Spolu s králem
podepisuje většinu jeho prerogativ, jakožto výlučných pravomocí, příslušný ministr a vytváří
se fikce, že Parlament souhlasí s tím, co král činí. Odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí tedy
nese kontrasignující osoba, zpravidla ministr a nikoliv král.21 Princip je v souladu s dalším
nepsaným pravidlem: The sovereign rules but does not govern – Král kraluje, ale nevládne.
Precedenty, ústřední to pojem angloamerické právní kultury a jeden z hlavních rozdílů
oproti právu kontinentálnímu. Jsou dobře známy i laické veřejnosti. Při jejich vytváření a
užívání dochází k aplikaci zásady stare decisis, tedy setrvání u jednou rozhodnutého v rámci
soudního přezkumu.22 V návaznosti na simplifikaci soudního systému z počátku 20. století byla
ve Spojeném království dále rozvíjena úloha precedentu23, který se tradičně těší výsadnímu
postavení v právu angloamerickém. Především v poválečné éře pak dochází k jeho podstatné
revizi, kdy bylo Lordem Gardnerem v deklaraci pravidel pro rozhodování Sněmovny lordů jako
odvolacího soudu prosazeno, že „příliš rigidní lpění na precedentu by mohlo v jednotlivých
případech vést i k nespravedlnosti a omezit žádoucí rozvoj práva“24, čímž se pro futuro
rozvolňuje princip závaznosti předchozích rozhodnutí a naopak rozšiřuje manévrovací prostor
pro soudcovské odchylky. Výsledkem je pak metoda „odlišností“ (distinctions)25 a
přehodnocení řady dosavadních precedentů.
Devoluce či decentralizace a asymetrické státoprávní uspořádání (asymetric
constitution) jsou dalšími specifickými prvky, ne zcela běžnými v ústavním právu dalších zemí,
resp. decentralizace samotná nikterak neobvyklá není, ovšem spíše na úrovni stát vs. oblast či
stát vs. region, nikoli monarchie vs. jednotlivé země. Pro Skotsko, Wales a Severní Irsko tedy
platí, že jsou částečně řízeny z centra a částečně byla pravomoc a působnost v různých
oblastech lidského života (a výrazně pak v posledních dekádách) přenesena samostatnými
zákony na lokální úroveň.26 Spletitá síť kompetencí je pak ještě více komplikovaná v důsledku
přenášení některých z nich na EU. S Brexitem však dojde k jejich navrácení a Londýn a

Ibid. SCHELLE, K. Právní dějiny, s.340.
Legal Information Institute. Stare decisis [online]. [cit. 2018-11-3]. Dostupné z:
https://www.law.cornell.edu/wex/stare_decisis.
23
Ibid. KUKLÍK, s. 173.
24
Ibid. KUKLÍK, s. 181.
25
Ibid. KUKLÍK, s. 182.
26
KEATING, M. Brexit and Devolution in the United Kingdom. Politics and Governance, 2017, roč. 5, č. 2, s. 1.
21
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decentralizované celky budou řešit jejich rozdělení po novu, přičemž rozhodně půjde o
vyhrocené rozhovory, což dokazuje i zdlouhavost a patová situace debat o otázce Severního
Irska mezi evropskými a britskými vyjednavači.

1.2 EVROPSKÉ HLEDISKO
1.2.1 VÝSTUPNÍ KLAUZULE A REFERENDUM
Před osvětlením podmínek samotného vystoupení, tedy právního základu obsaženého
ve Smlouvě o Evropské unii, uveďme, co celému procesu muselo předcházet, a sice vnitrostátní
legislativní provedení referenda. Ta byla obstarána na sklonku roku 2015 European Union
Referendum Act 2015. Stručný zákon nepředepisuje, jaké právní následky nastávají v případě,
že nadpoloviční většina hlasujících zvolí možnost Leave27, tedy odchodu z EU, ale ani
nezavazuje politickou reprezentaci k respektování případného Remain výsledku, tedy vyjádření
vůle setrvat ve svazku. Z podstaty se tudíž jedná o konzultativní referendum a vláda ani
Parlament se jím řídit nemusí. Těžko si však představit, že by takto okázalé přehlížení
demokratické volby voličů bylo politicky průchozí už jen z reputačních (ale i jiných) důvodů,
a tak můžeme s poukazem na Georga Jellineka uzavřít, že normativní síla fakticity (skutečnosti)
referenda nedává politikům na příliš na výběr a ti tak přes sílící hlasy po opakovaném referendu
prozatím nikdy nepřipustili jeho konání jako reálnou alternativu, alespoň ne na nejvyšší
politické úrovni.
Postupme nyní k samotnému právnímu pozadí. Záchranná brzda, výstupní klauzule
nebo také článek, který byl na dobové naléhání Spojeného království sice navržen do Ústavy
pro Evropu, ale ani samotný jeho autor nikdy nepočítal s praktickým využitím.28 Takto a
mnohem barvitěji je titulován článek 50 Smlouvy o Evropské unii. Jak nerealistickou možností
bylo donedávna vystoupení z EU, můžeme pozorovat na domácí odborné literatuře k danému
ustanovení. Autor práce nenaráží na obsah, nýbrž formu. V učebnicích, komentářích i dalších
zdrojích je tématu povětšinou věnován jeden či několik málo odstavců, maximálně pak pár
stran. Minimálně v tomto ohledu tak bude předmět evropského práva obohacen, jelikož
vystoupením Spojeného království vznikne nově mnoho studijního materiálu.

27

GORDON, M. Brexit: a challenge for the UK constitution, of the UK constitution, European Constitutional
Law Review, 2016, č. 12, s. 415.
28
Independent. Brexit: Article 50 was never actually meant to be used, says its author [online]. [cit. 2018-1020]. Dostupné z: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-referendum-britain-theresa-mayarticle-50-not-supposed-meant-to-be-used-trigger-giuliano-a7156656.html.
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Pro úplnost výkladu uveďme na začátku celé znění čl. 50 SEU:
1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.
2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny
Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím
k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o
fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po
obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo
nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po
dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.
4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát,
nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej týkají. Kvalifikovaná
většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.
5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle
článku 49.29

Institut vystoupení se do unijního práva dostal až Lisabonskou smlouvou30, přičemž byl
navržen, viděno perspektivou členských států, jako jednostranný. Samotná EU nemůže
jednotlivé státy vylučovat, neboť zakládající smlouvy znají jako nejpřísnější trest pouze unijní
pravomoc pozastavit výkon některých práv plynoucích z členství státu. Navíc jen v situaci, kdy
dochází k závažnému porušování unijních hodnot31, ačkoli by na tomto místě šlo uvažovat užití
obecných mezinárodněprávních instrumentů.32
Možnost opuštění celku byla však diskutována už před Lisabonskou smlouvou. Tehdy
jediným právem aprobovaným postupem byly normy mezinárodního práva veřejného,
konkrétně pak Vídeňská úmluva o smluvním právu (VÚSP). Část teorie byla sice proti
takovému řešení a poukazovala přitom na všudypřítomnou, úzkou, hospodářskou provázanost
již od počátků evropské integrace.33 Ovšem i za předpokladu odhlédnutí od VÚSP si lze
politicky obtížně představit setrvávání státu ve svazku, jehož nechce být nadále členem.
Nakonec i rok 1985 a vystoupení Grónska z Evropských společenství, kterýžto model byl

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii, Úřední věstník EU, C 326.
TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL R., DUMBROVSKÝ T. Evropské právo. 5. přepracované
vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 54.
31
STEHLÍK V., HAMUĽAK, O., PETR M. Právo Evropské unie: Ústavní základy a vnitřní trh. Praha: Leges,
2017, s. 39.
32
Především čl. 60 VÚSP, viz SYLLOVÁ J., PÍTROVÁ L., PALDUSOVÁ H. a kol. Lisabonská smlouva.
Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 186.
33
Ibid. TICHÝ, s. 54.
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mimochodem částí odborné veřejnosti doporučován i v souvislosti s vystoupením Spojeného
království34, vyvrací tento názor. Nadto dnes už víme, že v minulosti proběhlo i rozvázání
pevnějších vztahů a není třeba ani chodit za hranice, vzpomeňme na rozdělení České a
Slovenské Federativní republiky. Doc. Svoboda pak ve svém shrnujícím článku o Brexitu
k formulaci dnešního čl. 50 SEU konstatuje, že jde vlastně o lex specialis35 pro čl. 54-56 VÚSP,
kdy notifikace tak, jak s ní počítá unijní právo, je výpovědí dle práva mezinárodního
veřejného.36
Na začátku celé procedury je tedy informování (notifikace) Evropské rady, jejíž
povinností je takové oznámení přijmout. Nemůže tedy postup státu jakkoli zdržovat,
obstruovat.37 Naopak na konci by měla vzniknout dohoda, jak je stanoveno v odst. 2. Dohoda
sama o sobě nicméně jistě není jediným zdrojem budoucích závazků stran. Syllová k dohodě
uvádí: „Stanoví práva a povinnosti Unie a práva a povinnosti vystupujícího státu. Podmínky
vystoupení mohou zohlednit to, jaké vztahy bude mít vystupující stát vůči Unii po svém
vystoupení. Přepokládá se tedy uzavření dalších dohod mezi vystupujícím státem a Unií poté,
kdy z Unie vystoupí.“38 SEU mimo jiné ponechává co největší prostor politickým jednáním a
klade důraz na konsenzus, když nestanoví žádné materiální (hmotněprávní) podmínky.

39

Konkrétní znění dohody dojednává za EU vyjednavač, kterého pověří Rada EU a jemuž dává
pokyny Evropská rada. O výsledcích negociačního procesu je informován také Evropský
parlament. Ten nakonec musí vyslovit souhlas s dohodou, podobně jako Rada, která navíc
rozhodne kvalifikovanou většinou.40 Shrňme tedy, že členství v EU může být ukončeno
následovně:
a) Platností dohody o vystoupení dle odst. 3, která má status tzv. vnější smlouvy dle čl.
218 SFEU41
b) Nepřijetím dohody o vystoupení a uplynutím dvou let po notifikaci
c) Prodloužením dvouleté lhůty po notifikaci a následně jejím uplynutím / uzavřením
dohody o vystoupení.

Daniel Sarmiento. Brexit and the art of “doing a Greenland“ [online]. [cit. 2018-10-3]. Dostupné z:
https://despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2016/07/12/brexit-or-the-art-of-doing-a-greenland/.
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některé jeho následky, zejména pozn. pod. č. 14 téhož článku.
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SVOBODA, P. K právním aspektům brexitu, Právní rozhledy 22/2016, s. 784.
37
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1.2.2 VÝSTUPNÍ DOHODA A BUDOUCÍ VZTAHY
V čl. 50 se o dohodě hovoří v singuláru, konkrétně SEU stanoví, že vystupující stát
uzavře „dohodu o podmínkách jeho vystoupení“. Pokud však kalkulujeme s proběhlými
rozhovory mezi EU a Spojeným královstvím, zjistíme, že v praxi se pod ustanovením skrývají
minimálně hned dvě dohody.42 Primárně jde v užším smyslu o dohodu směrem do minulosti
tzv. Withdrawal agreement (WA), která vypořádá současné právní vztahy a umožní tak
definitivní odluku. Vedle ní pak stojí dohoda o vztazích budoucích nebo i více dohod, obvykle
v teorii označované jako (future) Trade agreements (TA) nebo forward-looking agreements, jež
nastaví hlavně základní parametry budoucí obchodní spolupráce. Ta ale bude uzavřena až po
vystoupení člena ze společenství, dříve to koneckonců ani není možné.
Pakliže bychom měli WA kategorizovat v systému mezinárodních smluv uzavíraných
EU, půjde o tzv. smíšenou smlouvu, pro níž platí: „Na rozdíl od dohod EU-only (tzv. výlučných
smluv) se jedná o dohody, jejichž obsah není plně pokryt výlučnými unijními pravomocemi a
zahrnuje též oblasti, které spadají zčásti nebo zcela do pravomoci členských států.“43 Tyto
dohody z definice musí být schvalovány nejen na unijní úrovni, ale i na úrovni jednotlivých
členských států a v souladu s jejich ústavněprávními požadavky.44
Sporná potom byla účast poslanců Evropského parlamentu vystupujícího státu na
schvalování případné WA. SEU ve čtvrtém odstavci řeší (ne)začlenění zástupců do vyjednávání
na Radě EU a Evropské Radě, o europoslancích však mlčí. Na první pohled by tak bylo relativně
racionální předpokládat, že i zástupci Spojeného království budou při projednávání dohody
vyčleněni. Takový závěr by byl nicméně mylný.45 V kontrastu k Radě EU a ER totiž poslanci
Evropského parlamentu nezastupují čistě zájmy domovských států, ale zájmy všech občanů
EU. Přestože tedy lze samozřejmě určitý střet zájmů dovodit, z pohledu zakládajících smluv
jsou evropští poslanci vystupujícího státu až do dne konečné odluky plnohodnotnými zástupci
každého občana EU a jako takovým by jim nemělo být upíráno právo účastnit se eventuálního
hlasování.
Vzhledem k faktu, že jde o absolutní novum, pojí se s vystoupením rovněž řada dále
nevyjasněných otázek, především stran působnosti SD EU (kontrola zákonnosti), jakož i
42
Legal implications of Brexit, European Parliament – Policy Department A: Economic and scientific policy,
Study for the IMCO Comittee, 2017, s. 8.
43
Vnější smlouvy EU v kontextu Brexitu, Analýza Ministerstva zahraničních věcí ČR, 31. 8. 2016. [online]. [cit.
2018-10-3]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Brexit_vnejsi-smlouvyEU_analyza-MZV_verze-pro-publikaci_.pdf.
44
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45
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způsobu a podmínek sjednávání budoucích vztahů vystoupivšího státu a EU. 46 Tyto
kontroverze a jejich řešení budou pochopitelně předmětem dalších kapitol.
Nejistota je mimo jiné akcelerována už první větou čl. 50, podle které je rozhodnutí o
vystoupení prováděno v souladu s národními ústavními předpisy. Flexibilní ústava Spojeného
království ovšem žádný precedent či zvyklost, týkající se určování podmínek pro takto
dalekosáhlé rozhodování, zatím nestanovila.47 Pro zemi samotnou je tedy současné dění trvale
významné nikoli jen z důvodu, čeho se věcně týká, ale i proto, že se jím budou pravděpodobně
inspirovat další generace, ocitnou-li se v podobně delikátním ústavněprávním postavení.
Než práce přikročí v další části k referendu uskutečněnému v červnu roku 2016 a jeho
dopadům, tedy do přítomnosti, patří se udělat ještě jedno historické intermezzo a připomenout,
že jedno hlasování o odchodu z evropského projektu mají Britové již za sebou. Uskutečnilo se
v roce 1975 a země tehdy rozhodovala o setrvání v Evropských společenstvích (ES). Paralely
mezi referendy, které dělí více než 40 let, bychom nepochybně mohli hledat ve veřejném
mínění, které se po většinu času klonilo spíše na stranu pokračování v členství v ES, resp. EU48,
ač výsledek byl nakonec diametrálně odlišný. Zatímco v 70. letech hlasoval lid více než dvou
třetinovou většinou pro setrvání, před nedávnem si tentýž odhlasoval Brexit.49
Při historickém rozboru a případné komparaci nás může zaujmout ještě jeden fakt, a to,
že kabinet u hlasování prvního, daleko více počítal s možnými negativními důsledky. Také
analyticky dlouho předem vyhodnocoval ekonomické, právní a jiné dopady.50 O svých závěrech
a připravenosti byl pak toliko přesvědčen, že ústy svého ministra zahraničních věcí Jamese
Callaghana, trval na co nejrychlejším vystoupení, optimálně již k začátku roku 1976.
Samozřejmě za předpokladu odmítnutí pokračujícího členství v ES referendem.51 Byť musíme
brát v potaz rozsah dnešního a tehdejšího acquis a vůbec celkové provázanosti, platí, že Spojené
království postupovalo před čtyřmi dekádami realističtěji. Naproti tomu, ministerského
předsedu Camerona nachytalo referendum v politických nedbalkách.
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1.2.3 APLIKAČNÍ PŘEDNOST EVROPSKÉHO PRÁVA
Ačkoli jádro práce spočívá v postavení Spojeného království v EU především z hlediska
vnitrostátní úpravy, už jen z logiky věci nelze alespoň v krátkosti nevymezit zásady aplikace
evropského práva (práva EU).
Ty jsou představovány principy přímého účinku, bezprostřední použitelnosti práva EU
a aplikační předností a jsou souvislým, vhodně se doplňujícím komplexem. Tedy nestojí samy
o sobě52, ba ani stát nemohou, protože jednotlivě by ztratily efektivitu, kterou mají v kombinaci.
Bez přímého účinku by se konstrukčně jednalo o tradiční mezinárodní právo veřejné, bez
přednostní aplikace by státy neměly povinnost respektovat jeho účinky.53
Základem pro jejich definici je judikatura Evropského soudního dvora (ESD). Zejména
jde samozřejmě o dnes již notoricky známá rozhodnutí ve věci Costa vs. ENEL54 pro
bezprostřední účinek a Van Gend & Loos55 pro bezprostřední použitelnost. V druhém
jmenovaném označil ESD právo Společenství za „nový právní řád mezinárodního práva“, když
připustil jeho schopnost stanovit práva a povinnosti jednotlivcům bez ohledu na zákonodárství
členského státu56, což následně rozvedl právě v Costa vs. ENEL. Zde již necharakterizuje
tehdejší právo Evropského hospodářského společenství (EHS) jako mezinárodní a konstatuje,
že přijetím Smlouvy o EHS jej členské státy přijaly do svých právních řádů a jako takové ho
musí aplikovat, a nelze již nadále uvažovat, že by vnitrostátní úprava mohla mít přednost. Právo
Společenství tak do budoucna bezprostředně zavazuje národní soudy, čímž se odlišuje od
obecného principu následné odpovědnosti v právu mezinárodním.57
Státy tedy nemohou svou legislativní činností omezovat účinky právního řádu, k jehož
dodržování se zavázaly a v tomto smyslu slovy soudu omezily svá suverénní práva. Jinak
řečeno: „Pokud dojde ke střetu mezi unijní a vnitrostátní právní normou, je nutné použít unijní
normu a nepoužít normu vnitrostátní.“58
Oba rozsudky pak byly mnohokrát rozvedeny do detailu v další judikatorní činnosti, pro
účely základního výkladu zmiňme však jen zřejmě tu nejvýznamnější, a sice rozsudek
Simmenthal59, který přichází se třemi klíčovými závěry. První z nich je aplikační přednost, čili
striktní distinkce mezi unijním a vnitrostátním právem a přiznání přednosti (nikoliv
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derogačních účinků) právu unijnímu. Druhým je oprávněnost příslušného domácího orgánu,
správního či soudního, rozhodnout o (ne)aplikaci, přičemž tento není povinen dle práva EU
kohokoli v dané věci dotazovat, je-li přesvědčen o neslučitelnosti. Předpokladem pro tyto dva
závěry, je pak závěr poslední, kterým je povinnost přímého účinku unijní normy, jestliže má
platit výše uvedené.60
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2 SOUČASNÁ KAZUISTIKA: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ NA
POKRAJI VYSTOUPENÍ Z EU
V druhé části práce budou popisovány převážně ústavněprávní otázky, které vyvstaly
v souvislosti s Brexitem v posledních 3 letech. Drobná výjimka bude hned v první kapitole, kde
se čtenář bude moci seznámit s judikaturou týkající se konfliktu národního práva a práva EU
perspektivou vnitrostátních soudních orgánů, což poslouží jako vhodný kontrapunkt pro shora
vyloženou aplikační přednost, jak ji chápe ESD (nyní SD EU). Následovat bude téma
závaznosti referenda, potažmo otázka, který subjekt by měl být povolán k notifikaci dle článku
50 SEU, hypotetická možnost odvolatelnosti takové notifikace a na závěr odpověď na to, kdo
je příslušný ke schvalování výstupní dohody. U jednotlivých kapitol budou vždy zpočátku
uvedena teoretická východiska a eventuálně autoritativní řešení problému, pokud již nastalo.

2.1 APLIKAČNÍ PŘEDNOST EVROPSKÉHO PRÁVA Z POHLEDU
SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Vzhledem k tomu, že Spojené království si zachovává své historické specifikum, a sice
velice raritní nepsanou ústavu, je nutné brát při studiu jakéhokoli ústavněprávního problému
v potaz judikaturu historickou i soudobou ještě více než v kultuře kontinentální, jak zdůrazňuje
např. Mark Elliot v jedné ze svých Brexitových esejí.61 Autor práce se proto nyní zaměří na
významná soudní rozhodnutí, týkající se konfliktu vnitrostátního a evropského práva i
ústavního práva obecně. Z poslední doby je v tomto kontextu nezbytné věnovat pozornost
rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci R (HS2 Action Alliance Ltd) v. Secretary of the State for
Transport (HS2), kde si Elliot všímá tří významných momentů62:
1. oddělení běžné/řádné legislativy („ordinary legislation“) a té s ústavním rozměrem
(„constitutional legislation“), což je koncepce, která nebyla v britském právním
prostředí donedávna vůbec uznávána, jak ukázala kapitola 1.1.3. o svrchovanosti
Parlamentu.
2. Pod hlavičkou druhé kategorie, tedy ústavní legislativy můžeme dále hierarchizovat na
základě právní síly jednotlivých ústavních předpisů Ergo, některá ústavní pravidla lze
nadřadit jiným ústavním pravidlům pro jejich esenciální (fundamentální) charakter.
Nicméně určitě nelze za tímto účelem arbitrárně stanovit kategorizaci a tou se

ELLIOT, M. Constitutional legislation, European Union law and the nature of the United Kingdom’s
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neomezeně řídit, tj. nelze dvě práva, resp. dva zákony, poměřovat z hlediska jejich
ústavní síly mechanicky, nýbrž vždy individuálně a v kontextu.63
3. Oslabování principu svrchovanosti Parlamentu tak, jak byl popsán v klasickém učení u
Blackstonea a Diceyho (viz úvodní část práce).
Skutečnosti uvedené pod bodem 3 jsme si již mohli všimnout v předchozí judikatuře
Nejvyššího soudu, konkrétně ve zcela zásadním rozhodnutí z hlediska vztahu vnitrostátního a
mezinárodního práva (práva EU) ve věci R (Factortame Ltd) v Secretary of State for Transport.
Plyne z něj závěr, že za určitých okolností, může mít právo EU přednost před právem
vnitrostátním a soudy mohou pro tyto případy odmítnout aplikaci dotčeného vnitrostátního
předpisu. Celá konstrukce je pak odůvodněna s odkazem na omezení Parlamentu, který k této
limitaci přistoupil dobrovolně a je jí tudíž vázán, ač si nadále zachovává svou svrchovanost. Na
takto dalekosáhlé rozhodnutí trpí bohužel Factortame do značné míry „nedostatečnou analýzou
a řádným vysvětlením a přináší tak bohužel více otázek než odpovědí“64 a nebyl proto
právnickou veřejností zrovna bezvýhradně přijímán, což by u takto zásadního rozsudku bývalo
bylo případné. HS2 pak právě částečně nahrazuje nedostatky Factortame a jasněji artikuluje
argumenty, proč se Nejvyšší soud rozhodl pro tuto interpretaci a obšírněji se také zaobírá
problematikou nadřazenosti práva EU.
Děje se tak s odkazem na bod 1. výše, ačkoliv je třeba uznat, že s touto myšlenkou bylo
judikatorně pracováno již dříve, kdy ve věci Thoburn v. Sunderland City Council, 2002 EWHC
195, QB 151 (2003) došlo k definování ústavní legislativy:
a) jako vymezující „právní vztah mezi jednotlivcem a státem v určité zcela základní
záležitosti (ovearching matter)“ nebo
b) jako zákonů, v důsledku kterých dochází k „rozšíření či omezení základních ústavních
práv“65. Do takové množiny pak byl příkladmo zařazen i European Communities Act
1972 (EC Act 1972), což byla základní norma ve vztahu k právu EU.66
Constitutional legislation ovšem nelze vnímat jako apriorně nadřazenou kategorii a tím
pádem vyžadující kupříkladu složitější procedury nebo omezení pro její přijímání, úpravu či
rušení. Takto přijatý zákon lze stále běžným zákonem klidně zneplatnit. Rozdíl mezi oběma
kategoriemi tkví v tom, že pro případ jejich rozporu bude dána přednost prvně jmenovanému,
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avšak pouze za podmínky, že pozdější – byť třeba ne zákon kategorie ústavních – nestanoví
výslovné zrušení zákona předchozího.67 V judikatuře Thoburn či HS2 tak můžeme hovořit o
aplikaci jakési modifikované podoby tradiční římskoprávní zásady lex posterior derogat legi
priori, kdy při výslovném, explicitním přání zákonodárce, zachyceném v příslušné normě,
dochází ke zrušení jakéhokoli obmyšleného zákona. Na druhé straně pozorujeme naopak
umenšení významu důležité britské ústavní zásady - implicitního rušení (implied repeal68)
starších zákonů zákony novějšími, která se nově neuplatní ve svém dřívějším, neomezeném
rozsahu.
Výše zmíněné však nelze bez dalšího užít pro vysvětlení vztahu národního práva a práva
EU ve smyslu nadřazenosti práva EU, rozvíjeném SD EU.69 Samotná aplikační přednost je
totiž, dle soudce Lorda Reeda v HS2, závislá na předchozím přijetí zákona, kterým je recepční
EC Act 1972.70 Soud tedy nepopřel závěry soudního dvora EU, ale jejich aplikovatelnost
podmínil výslovnou zákonnou akceptací v rovině práva vnitrostátního, což ve Spojeném
království nastalo zmiňovanou normou roku 1972. Do určité míry tak soudci vykompenzovali
závislost vnitrostátního práva tím, že konstruují závislost práva (i judikatury) EU na zákonu
přijatém Parlamentem.71 Tento názor byl také, ještě během rozhodování případu, legislativně
podpořen v European Union Act 2011, konkrétně Section72 18, který se zabývá statutem práva
EU a připouští jeho aplikovatelnost pouze prostřednictvím zákona.73 Důvodová zpráva coby
politická proklamace tehdejšího kabinetu pak k danému uvádí, že textace zákona má odpovídat
právě na obavy ze ztráty suverenity a oslabování principu svrchovanosti Parlamentu. Potvrzuje,
že cesta evropského práva do právního řádu Spojeného království vede jen skrze vůli
Parlamentu vyjádřenou v zákonech.74 Případně může vést dále přes nástroje pro transpozici
práva EU, kde hraje nezastupitelnou roli Statutory Intruments Act 1946, upravující přijímání
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podzákonných předpisů vládou nebo i jednotlivými ministry.75 Doplňme, že důvodová zpráva
vzápětí dodává, že zmíněné ustanovení nemá ambici přepisovat historickou, ani recentní
judikaturu v oblasti konfliktu vnitrostátního práva a práva EU (což ovšem dělá, když
požadavkem vnitrostátní recepční normy jde proti judikatuře SD EU), čímž vydává dokonale
ambivalentní signály a čtenáři tak poskytuje pouze více nejistoty.76
Nad rámec popsaného je třeba dodat, že po určitou dobu ve Spojeném království
probíhala zejména v akademických kruzích debata, zda referendum tak, jak bylo nakonec
vyhlášené, je z pohledu ústavního práva jediným a správným nástrojem, jak efektivně
dosáhnout vystoupení z EU. Pomineme-li totiž případný nesporný demokratický deficit
v případě jeho nevyhlášení77, Parlament je jistě nadán, a to v Diceyho pojetí i pojetí
modernějším, jak jej vykládá Nejvyšší soud, pravomocí bez dalšího vydat zákon rušící členství
Spojeného království v EU i bez předchozího referenda. Hovoříme zde stále o vnitrostátním
rozměru, neboť unijní právo do vnitřních procesů států nezasahuje a nechává zcela na nich, jak
k rozhodnutí o vystoupení dospějí.78
Posledním významným momentem, který je třeba si odnést z HS2, bude konstatování
soudu, že samotné soudy Spojeného království jsou do budoucna nadány pravomocí odmítnout
použití evropského práva, pokud by došly k závěru, že právo EU je v rozporu s ústavním
zákonem esenciálnějším (fundamentálnějším) pro chod ústavního systému, než je recepční
ECA 1972.

2.2 ZÁVAZNOST REFERENDA A NUTNOST NOTIFIKACE
Co se týče závaznosti samotného referenda, šlo rozdělit odbornou debatu na tři hlavní
tábory, kdy první zastávala stanovisko, že referendum, ač navrženo jako konzultativní, je
závazné samo o sobě a mohlo být jako takové považováno za notifikaci ve smyslu práva EU.
Přestože je takový názor menšinový, mohli jsme jej zaregistrovat i na evropské úrovni, kde se
k němu na počátku přikláněl Evropský parlament.79
Zde jen krátká vsuvka. Společenský konflikt vyvolává taktéž možnost opakovaného
referenda, jen při vědomí současného, dlužno říci neutěšeného, stavu. V táboře zastánců EU je
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jeho vyvolání racionalizováno různě, ať už jde o nečestnost kampaně, která byla ex post
přiznána i jedním z jejích hlavních tvůrců80, poukazování na neinformovanost voličů nebo
jejich následné “prozření“, když vyplulo na povrch, jaké důsledky bude Brexit mít.
A konečně, i referendum je jen nástroj, jak zjistit preference voličů, podobně jako volby,
které se také s jistým časovým rozestupem opakují81 a právní řád to, při vědomí legální licence,
umožňuje. Viděli jsme ostatně v nedávné historii více příkladů změny vůle obyvatel během
krátké doby82a nejeden diktátor se k moci dostal naprosto demokratickou cestou. Slovy klasika
dav často zrazuje lid83 a přesně takto vnímá bohužel nastalou situaci také zhruba polovina
obyvatel za kanálem.
Politicky jde však, podle všech indicií, o fait accompli a dá se de facto se stoprocentní
jistotou tvrdit, že opakované hlasování neproběhne, nedojde-li ke skutečně mimořádné změně
okolností kombinované s radikální obměnou politické reprezentace.
Nyní se vraťme k procesu notifikace. V úvahu přicházely, vyjma implicitní notifikace
referendem, alternativně vláda (government) a Parlament. Otázka byla nakonec zodpovězena
až Nejvyšším soudem v rozhodnutí Miller84na počátku roku 2017. Ač bychom se mohli omezit
na deklaraci výsledku předmětného sporu, protože pouze ten je ve finále autoritativní a pouze
tím se také premiérka Theresa May řídila, považuje autor za více než vhodné nastínit, alespoň
ve stručnosti, stanoviska obou částí ústavněprávního spektra. Často totiž přesahují řešenou
otázku a fungují velmi ilustrativně pro pochopení podstaty britského ústavního systému, když
se zabývají tématy svrchovanosti Parlamentu či královských prerogativ. Pro přehlednost a
orientaci v textu zde uvádím, že pasáž diplomové práce zabývající se problematikou
odvolatelnosti notifikace se notně překrývá s následujícími odstavci. Může být proto žádoucí,
pro pochopení souvislostí, nahlížet do následující kapitoly.
Základní premisou pro zastánce dostatečnosti notifikace učiněné vládou je podstata
samotného Brexitu, která dle jejich názoru tkví v určování zahraničně-politického směřování
země, což je tradičně výsostná vládní pravomoc, vykonávaná, coby královská prerogativa, za
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panovníka.85 Zde je však nutné vzít v potaz jedinečné a v zásadě unikátní postavení EU, kde
pozice Spojeného království není ovlivňována jen navenek, ale má v souladu se svým členstvím
dalekosáhlé následky i směrem dovnitř státu – přenos pravomocí na Unii a přednost práva EU
či přímý účinek, jak jej zná evropská judikatura. P. Hestemeyer, z King’s College London,
dokonce v této souvislosti píše o ústavní revoluci, pokud by měla podobně závažnou záležitost
rozhodovat jen vláda, bez účasti Parlamentu.86
Nadto, aby šla udržet tato pozice, je nutné vyrovnat se s ústavním principem
formulovaným ve věci Fire Brigades Union87, který zakazuje vládě jakýmkoli způsobem
zasahovat do zákonem zaručených konkrétních práv (tzv. statutory rights), neboť to je výsadou
pouze Parlamentu. Stoupenci “vládní teorie“ se s touto judikaturou vypořádávají tak, že právo
EU nestaví na roveň právu vnitrostátnímu, alespoň tedy ve smyslu jeho tvorby, protože právo
evropské má svůj původ mimo britský Parlament a ten mu pouze na základě své vůle a
adekvátním prostředkem (tedy skrze EC Act 1972, jehož recepční úloha je popsána v kapitole
2.1) poskytuje platformu pro vstup do práva Spojeného království.88
V konečném efektu tedy touto optikou právo EU není stricto senzu zákonným právem ve
smyslu statutory rights a proto ani není třeba účasti Parlamentu na notifikování. Popsané
zdůvodnění později přebrala i vláda jejího veličenstva, když případ Miller doputoval
k Nejvyššímu soudu.
Na opačné straně Barber, Hickman a King ve společném článku argumentují pro nutnost
schválení Parlamentem, protože rozhodnutí ve svém výsledku ukončí platnost/zruší European
Communities Act 1972, kterým Spojené království přistupovalo k Evropským společenstvím.
Přicházejí tak s hypotézou, že pokud by rozhodnutí učinila vláda samotná, jednalo by se o
jednání v rozporu s ústavním principem suverenity parlamentu, protože pouze ten je nadán
pravomocí přijímat a rušit zákony, jak bylo vysvětleno výše a vláda by tak – při výkonu
královské prerogativy – přesáhla svou pravomoc.89
Zásadním problémem této myšlenky je nicméně fakt, že samotnou notifikací nedochází
ke zrušení zákona, ale pouze k zahájení celého procesu vystoupení a celá konstrukce se tak
pohybuje v dosti abstraktní rovině, když pracuje s tímto potenciálním (final effect) stavem.90
85
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Další z teoretiků pak přicházejí se stejným závěrem91, tedy nutností notifikace Parlamentem,
nicméně zakládají jej na European Union Act 2011, konkrétně jeho Section 2, která zakotvuje
povinnost schválení Parlamentem v případě změny nebo nahrazení SEU a SFEU. I zde ovšem
panují pochybnosti o správnosti úvahy, protože samotnou notifikací ke změně ani nahrazení
těchto smluv opět nedochází, ty zůstávají platné v nezměněné podobě až konečného vystoupení.
Dostáváme se již k samotnému rozhodnutí ve věci Miller. Pozice vlády coby proponenta
řešení, v němž není nutné schválení Parlamentu, byla již celkem zevrubně popsána výše.
Dodejme nicméně, že i přes relativní vnitřní koherenci celého konstruktu stavícího na
zprostředkovaném vnitrostátním působení práva EU, se vláda nikterak nevypořádala
s historickou ani dobovou judikaturou92, která jej mnohdy považuje za platnou a rovnocennou
součást národního práva.
Rozveďme dále ještě argumentaci protistrany – proponentů Parlamentní notifikace, kteří
s odvoláním na výše zmíněný Fire Brigades Union rezolutně odmítali zbavování zákonných
práv jednotlivců jen prostřednictvím prerogativa. Svou pozici posilovala za pomoci reference
na případ Thoburn, kde byl EC Act 1972 uveden ad exemplum dokonce jako zákon ústavní
(constitutional statute), pročež není logické, aby soud vůči jeho faktickému obsahu, tedy
normám práva EU, postupoval nyní jako vůči podzákonným předpisům.93
Soud se v poměru 8:3 přiklonil k závěrům navrhovatele, čili k Parlamentní variantě.
Právo EU uznal či spíše jej potvrdil, v souladu se svou dosavadní praxí, jako pramen práva a
konstatoval jeho aplikační přednost při respektování rozsudků SD EU 94. Závaznost i aplikační
přednost shledal soud zcela kompatibilní s učením o svrchovanosti Parlamentu, neb ten sám
obé umožnil vydáním ECA 1972.
Část akademické obce má za to, že Nejvyšší soud vede skrze Millera paralelu mezi
kontinentálním a angloamerickým právem, když rázně odmítá, že by měla otázky základní
orientace a rázu země, měla určovat vláda bez zákonodárného tělesa. Jen to je, zpravidla, na
kontinentě nadáno pravomocí – typicky za pomoci kvalifikovaných většin – rozhodovat
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nejzásadnější záležitosti, záležitosti ústavního významu95. S tím rozdílem, že jejich výčet, jakož
i postup, kterak ústavní změny provádět, je kodifikován v psaných ústavách.
Notifikaci Parlamentem lze tedy považovat za jistě ústavně nejkonformnější postup,
ačkoliv na uvedených příkladech a názorech ústavních expertů je možné doložit, že zdaleka
ne za jediný možný.

2.3 ODVOLATELNOST NOTIFIKACE DLE ČLÁNKU 50
Další ústavněprávní otázka, která není jednoznačně zodpovězena, je otázka odvolání
notifikace (oznámení) dle článku 50 SEU. Třebaže možnost aktivního zpětvzetí notifikace
vystupujícím státem má více zastánců než nemožnost takového postupu96, rozhodně nelze
hovořit o jednoznačnosti. Připuštění odvolatelnosti oznámení lze zaznamenat i v české
doktríně,97poukazujíc přitom na znění čl. 50, kde se o nemožnosti tohoto postupu nehovoří,
tedy je zásadou legální licence dovozováno, že tak lze učinit.
Paul Craig, profesor Oxfordské university a expert na ústavní právo98, se kloní
k přípustnosti odvolání, přičemž svůj názor zdůvodňuje, ve shodě s převažující částí odborné
veřejnosti, zejména logickým, historickým a teleologickým výkladem. Nabízí také několik
argumentů k podpoře tohoto stanoviska, z nichž jsem vybral, dle vlastního uvážení, trojici těch
nejpádnějších.99
V první řadě je třeba trvat na tom, že vystupující člen musí postupovat po celou dobu
ústavně souladným způsobem.100 To může znamenat, v závislosti na znění toho kterého
ústavního textu členského státu, například nutnost schválení vyjednané dohody o vystoupení
(withdraval agrement) referendem či zákonodárným sborem.101 Jestliže bychom tedy setrvali
na názoru, že jednou podanou notifikaci nelze vzít zpět, museli bychom zároveň přiznat
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nadbytečnost takového rozhodování. V případě zamítnutí navrhované dohody a na to navázané
změně postoje v otázce samotného vystoupení, by nešlo vystupujícím státem takové rozhodnutí
reflektovat a stát by byl nucen, ad absurdum, opouštět EU v rozporu se svými ústavněprávními
požadavky.
Na druhém místě vyvstává hypotetický problém demokratické legitimity v případě
nových voleb.102 Pokud dojde ve dvouleté lhůtě běžící po notifikaci k nové volbě
zákonodárného tělesa a zvítězí (pro dramatičnost situace dodejme, že drtivě) strana od počátku
odporující vystoupení a naopak podporující setrvání v EU, nebude tato moci cokoliv učinit stran
opuštění evropského společenství. Může tak dojít k potlačení vůle libovolně velké většiny
obyvatel. Dodejme, že na vzoru Brexitu můžeme až nyní s odstupem vidět a analyzovat (a to
stále jen částečně), jak významné ekonomické a právní dopady již rozhodnutí mělo, jak obtížně
se rodí každý dílčí konsenzus s EU. Pakliže se voliči rozhodnou zohlednit tyto skutečnosti a
eventuálně změnit své dřívější rozhodnutí, nemohl by být jejich přání promítnuto do stažení
notifikace, neboť by rozhodnutí nebylo revidovatelné, jakmile je jednou učiněno.
Za třetí, také historický výklad dává za pravdu zastáncům odvolatelnosti notifikace. Pro
jeho vysvětlení je třeba jít ještě před současné znění článku 50 SEU, a sice k jeho předchůdci –
článku 60, hlavě IX, části I Smlouvy o ústavě pro Evropu.103 Ten se stal předobrazem dnešního
ustanovení týkajícího se vystoupení z EU. Při jeho tvorbě Lord Kerr a Giuliano Amato, kteří
jej měli na starosti, sami hovořili o možnosti odvolatelnosti a samotný článek také nazvali
„Dobrovolné vystoupení z Unie“, čímž tento záměr, podle svých slov, demonstrovali.104
Zmíněné lze navíc podpořit vypuštěním ustanovení o nedobrovolném opuštění Unie105, tedy
jakémusi vyloučení ze spolku, které se původně zvažovalo jako protiváha k diskutovanému
článku. V neposlední řadě je potom nutné, při intepretaci smluv, mít na mysli nejvyšší cíl EU a
tím je rozhodně spíše integrace než výklad pravidel způsobem, který v konečném důsledku vede
k dezintegraci.
Argumenty oponentů, tedy podporovatelů varianty, kdy po notifikaci nelze již proces
vystoupení jednostranně notifikujícím státem zvrátit, se autorovi zdají být kvalitativně i
kvantitativně slabší. Hlavní hrozbu v podobě vykonané notifikace, následného stažení této
notifikace těsně před vypršením dvouleté lhůty (pokud nedojde pro členský stát k výhodné
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dohodě) a opakováním celého procesu, lze zpochybnit z pohledu právního i faktického. Jednak
by dotčený stát jen velice obtížně dokazoval, že proces vstupování zahájil a především ukončil,
stáhnul návrh, v dobré víře106 a jednak lze předpokládat velmi kritický náhled EU na jednání
takového státu, bylo-li by zjištěno, že článek 50 SEU byl zneužit pro sjednání lepších podmínek.
Politická daň za podobné rozhodnutí by jistě byla značná, ať už z kapacitních (finanční,
personální, administrativní zátěž pro obě strany) nebo preventivních důvodů – snaha EU do
budoucna odradit státy od takového jednání.

2.4 SCHVALOVÁNÍ VÝSTUPNÍ DOHODY
U institutu vystoupení obecně i konkrétně nyní u Spojeného království, je potřebné
rozlišovat dva momenty a k nim se vážící následky, jak je popsáno v kapitole o čl. 50 SEU
výše: Dohodu o vystoupení (withdraval agreement), řešící zejména dosavadní vztahy státu a
EU a případnou novou obchodní dohodu či více dohod (trade agreement) vypořádávající
budoucí vztahy.
Dohoda o vystoupení měla, dle expertní parlamentní komise,107 čtyři základní varianty,
z nichž jednu, resp. její modifikaci, muselo Spojené království a obecně každý vystupující stát
ve finále zvolit. Jedná se o tyto možnosti účasti: Evropský hospodářský prostor, celní unie, tzv.
Kanadský model a vystoupení bez dohody. Po takřka dvou letech rozhovorů již víme, že Brusel
a Londýn se dospěly k určité, méně integrované formě dohody, o níž bude teprve rozhodováno
a která bude rozebrána v závěrečné části práce. Zaměřme se nyní na postup přijímání dohod a
jeho ústavněprávní přesah.
Platné ústavní právo Spojeného království z pochopitelných důvodů neřeší tak
specifickou situaci, jako je schválení dohody o vystoupení z EU. Ba právě naopak, je vystavěno,
jak již bylo mnohokrát uvedeno, na obecných zásadách. Jednou z nich je legitimita politických
institucí, která hraje prim právě v tomto případě, jak připomíná P. Eleftheriadis, oxfordský
profesor veřejného práva UK, který dále tvrdí, že pro finální schválení dohody by mělo být
vypsané nové referendum anebo “přinejmenším“ dotázán Parlament.
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použity v předchozí větě záměrně, protože se stále pohybujeme na půdě britského práva a v něm
Parlamentu jako suveréna. Ten může požívat v určitých časech menší legitimity, právě
kupříkladu ve srovnání s referendem, jeho vůle je však de facto neomezitelná. Svůj pohled na
věc podpírá Eleftheriadis argumentem, že lid byl v proběhlém referendu tázán, zda si přeje
setrvat v EU či z ní vystoupit, nikoli však již na podmínky takového vystoupení. Tudíž, že lid
byl toho času postaven před, beletristicky řečeno, šedou teorii binárního rozhodnutí (ano/ne),
zatímco zelený strom praktického vystupování mu byl poodkryt až později, a proto si zaslouží
o něm znovu rozhodovat.
Mimo to, že „tvrdý Brexit nebyl na volebním lístku“109 při referendu pak nelze, podle
Eleftheriadise, dovozovat legitimitu Theresy May, potažmo konzervativního kabinetu ani
z voleb 2015, protože samotní Toryové horovali do poslední chvíle ústy Davida Camerona pro
setrvání. Zde je autorovou povinností uvést, že článek byl sepsán roku 2017 (proto nezahrnuje
do úvahy volby110 konané téhož roku) a nadto jde o zavádějící argumentaci. Premiér Cameron
se totiž skutečně stavěl proti Brexitu, ovšem volby vyhrál s příslibem vypsání referenda a po
tak trochu kopernikánském obratu začal plně pokračování v evropském projektu podporovat až
po příslibu ústupků ze strany EU, relativně těsně před samotným lidovým hlasováním.
Ani z červnových voleb 2017 ovšem nemohla ministerská předsedkyně Mayová čerpat
legitimitu, když po Pyrrhově vítězství nedokázala dosáhnout ani vyrovnání výsledku
předchozích voleb. Nástupkyně Davida Camerona tak navzdory volebnímu systému first-pastthe-post, který je navržen tak, aby vítěz získal větší počet mandátů než by odpovídalo
klasickému poměrnému zastoupení a generoval akceschopné vlády111, nezískala absolutní
většinu hlasů voličů, ba ani většinu křesel v dolní komoře Parlamentu a její mandát v očích
obyvatel tak zákonitě oslabil. Bokem prozatím ponechejme skutečnost, že vedena snahou o
alespoň koaliční většinu uzavřela tzv. Dohodu o zajištění důvěry a podpory s Demokratickou
unionistickou stranou, čímž hypoteticky ohrozila další z důležitých ústavních zásad, a sice
neutralitu v otázce Severního Irska, jelikož se sama na dosti úzce profilované unionistické
straně stala zcela závislou.112 Tím vším spíše by, dle mého, tedy vláda měla přizvat další subjekt
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k rozhodování, minimálně onomu finálnímu113, chce-li postupovat demokraticky a s patřičnou
legitimitou.
Oním subjektem by potom dle názoru autora měl být spíše Parlament než lid v
referendu. A sice ze dvou důvodů. Za prvé není možné souhlasit se závěrem, že v referendu
nebylo určeno, jak rychle se má samotné vystoupení odehrát, což naznačuje část teoretiků.114
Rozhodnutí implicite předpokládá, že pokud byla vyjádřena určitá vůle, reprezentanti ji naplní
bez zbytečného odkladu, samozřejmě nebude-li hrozit konsekventně větší ekonomická,
sociální, právní či jiná újma, čemuž poslouží lépe akceschopný Parlament než referendum.
Kromě toho bychom mohli ad absurdum říci, že vystoupení by šlo za použití čl. 50 odst. 3115,
odložit např. o 100 let, třebaže se to jeví nepravděpodobně.116
Za druhé pak vycházím z myšlenek zastupitelské demokracie, a tedy dovozuji, že lid má
být povolán jen ke zcela fundamentálním otázkám fungování státu, nikoli technikáliím. Čili
v našem případě: referendum o setrvání v EU ano, modus operandi pro samotné vystoupení a
jeho potenciální výsledek už nikoli. Připouštím nicméně, že při tomto závěru může dojít
k paradoxní situaci, kdy referendum samotné posiluje v konečném efektu moc výkonnou.117
Z jejího reprezentanta – vlády – totiž v politické realitě mimoděk snímá odpovědnost
za výsledky Brexitových jednání, protože ať už tato dopadnou jakkoli (tvrdý Brexit/maximální
možná dohoda), postup vlády vždy směřuje k ultimátnímu cíli, který si žádá lid a to je
vystoupení z EU. Nemůžeme tedy vyloučit, že v kruciálních záležitostech, kdy by jinak měli
vládnoucí konzervativci tendenci konzultovat tyto více s Parlamentem, anebo naslouchat
pozorněji veřejnému mínění, budou zaujímat rozhodné, nezvratné závěry a činit zásadní
rozhodnutí již na úrovni vlády. Ve zkratce „Brexit means Brexit“.118 O to naléhavější je situace,
že Mayová v předčasných volbách spíše ztratila legitimitu než by ji nabyla či posílila.
Tak či onak šlo při rozhodování o příslušnosti pro schválení finální dohody
ústavněprávně o Sophiinu volbu. Přizve-li občany, bude čelit kritice, že nejenže nerozhodovala
V teorii (Brexit a některé jeho následky, zejména p.p.č. 15) lze zaznamenat i názor, že by parlament měl
schvalovat dokonce každý významnější krok vlády, což samozřejmě není zcela nelegitimní požadavek.
Komplikace plynoucí z takového opatření ve formě zpomalení, ev. celkové paralyzace vyjednávání, jsou však
velmi snadno představitelné, a proto značně oslabují validitu této argumentace.
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o pokračování v EU, ale není ani schopna rozhodnout o uspořádání vztahů s ní, což už je
problematika marginálnější a tedy dále přesunováním odpovědnosti nabourává principy
reprezentativní demokracie a silné vlády. Na místo toho uvádí ve větší míře v život myšlenky
přímé demokracie, resp. zavádí do systému principy jakési „svrchovanosti lidu“119, kteréžto
nikdy nedostávaly v ústavním právu Spojeného království příliš prostoru, jakkoli zvláštně to
může znít.120
K „Parlamentní“ variantě se nakonec přiklonil i vládní kabinet. Podle nejaktuálnějšího
dostupného dokumentu z dílny Dominica Raaba, ministra pro opuštění Evropské unie (Brexit),
zabývajícího se potřebnou legislativní činností v souvislosti s vystoupením Spojeného
království, bude EU (Withdrawal agreement) Bill předložen Parlamentu, jakmile budou jeho
podmínky konkretizovány dohodou s Bruselem.121 Nezbytnou zákonnou formalizaci pak
provedl zákon EU (Withdrawal) Act 2018, který v Section 13 řeší nutné procedurální kroky
v Parlamentu do detailu.122 Dle posledních informací se má hlasování konat v první polovině
prosince. Po něm by mělo být už více jasno a alespoň zčásti by měl zmizet současný stav totální
legislativní nejistoty.
Co však bohužel přetrvává a zřejmě nevymizí ani v nadcházejícím období, je polarizace
společnosti a zde si autor dovolí malý dovětek. I v odborných periodikách se například
dočteme: „In the simplified Breiters world, everything is easy.“123 Kampaň samozřejmě byla
doslova prodchnuta mnohými dezinformacemi a záměrně užívanými nepřesnostmi, ale na
zmíněné větě je dobře ilustrovatelný jeden z průvodních jevů, který jsme mohli pozorovat nejen
při Brexitu a tím je odcizení společenských elit (v tomto případě dvou vysokoškolských
pedagogů) od – a je nutné si přiznat, že leckde jde o většinu – zbytku společnosti. Podobně pak
také P. Eleftheriadis, v článku rozebírajícím legitimitu referenda,124 uvádí, že příznivci
vystoupení Spojeného království coby dříve „irelevantní a extremistická menšina“ zneužívají
institutu referenda, aby dosáhli svého záměru a „za účelem přetrhání všech vazeb s Unií řeknou
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cokoli“, přičemž jejich záměrem rozhodně není „usilovat o artikulaci nových principů britské
demokracie (skrze referendum)“, ale tuto poškozovat.125
Cílem autora textu není pouštět se do složitějších politologických hodnocení a naopak
se v práci snažil držet striktně ústavněprávního rozměru celé problematiky, nicméně domnívá
se, že podobně zjednodušující a odsuzující věty, jako je ta jinak samozřejmě ctihodných
akademiků, rozhodně nepřispívají k dnes již notoricky proklamovanému zakopávání příkopů
mezi stoupenci a odpůrci Brexitu. Jsou, po mém soudu, zbytečným políčkem druhé názorové
straně, nikoli věcně orientovaným apelem a bohužel podobný tón byl patrný z mnoha dalších
odborných textů, byť právě v nich by měly být invektivy a subjektivní vnímání skutečnosti
redukovány na minimum.
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3 QUO VADIS SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ?
Dostáváme se v textu k ústřední a závěrečné části práce, tedy k budoucímu uspořádání
ústavněprávních záležitostí ve Spojeném království. Vývoj výstupních rozhovorů je
pochopitelně notně dynamický a pro celé právní prostředí na ostrovech bude určující, zda bude
ve finále uzavřena výstupní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím. Následující stránky
vznikaly na podzim roku 2018, přičemž je v nich kalkulováno spíše se scénářem jejího
uzavření, jelikož se to autorovi jevilo jako pravděpodobnější. Byť tedy není rozhodně
v nadcházejících kapitolách varianta tvrdého (divokého) Brexitu opomíjena, hlavními
rešeršními materiály zůstávají strategické dokumenty EU a Spojeného království z července
tohoto roku týkající se prozatímního postupu ohledně výstupní dohody. 126 Nakonec, i když
výstupní dohoda uzavřena nebude, lze po finálním vystoupení dříve či později očekávat
smluvní úpravu budoucích (především obchodních) vztahů obou subjektů. Je pravděpodobné,
že taková smlouva by z nemalé části vycházela z dnešní výstupní dohody.
Kromě budoucího právního vývoje obecně, určení legislativního harmonogramu, popisu
procesu nacionalizace práva ve Spojeném království, jsou autorem vybrány tři oblasti zkoumání
pro detailnější pohled. Jsou jimi otázka základních lidských práv po Brexitu coby esenciální
součást práva ústavního, otázka uzavírání mezinárodních dohod, coby hojně diskutovaného
tématu (samostatnost v jejich uzavírání byla ostatně jedním z hlavních impulsů pro odchod
z EU) a otázka devoluce, resp. decentralizace, coby Achillova pata rozhovorů a ožehavé
ústavněprávní a společenské téma.

3.1 POBREXITOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Ve svém projevu ze 17. září 2017 vyjádřila premiérka Theresa May úmysl navázat „nové

strategické partnerství se Evropskou unií, včetně rozsáhlé a ambiciózní dohody o volném
obchodu“ a také se zasadit o „vzájemně výhodnou celní dohodu“.127 Zároveň si ovšem přála
dostatečnou autonomii v záležitostech, které si Spojené království vyhradí a dostává se tak do
místy schizofrenní situace, kdy v rámci vládních analytických podkladů jsou jednotlivými
britskými ministerstvy vyzdvihovány přednosti stávající celní unie, aby vzápětí bylo poukázáno
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na fakt, že si Britové nepřejí model, v němž by byli vázáni společným celním sazebníkem. Po
jeho přijetí by totiž nemohli, nedostanou-li výjimku, samostatně sjednávat obchodní dohody.128
Dnes, po více než roce intenzivních jednání a bez ohledu na jejich konečný výsledek
můžeme uzavřít, že nejvzrušenější rozhovory byly vedeny prioritně o třech velkých skupinách
práv a povinností: finančním vyrovnání, právech občanů (jak Spojeného království, tak EU) a
situaci Irského ostrova.129 Poslední dvě kategorie pojednává zevrubně text dále, kategorii první
se tato práce nevěnuje, neb se jedná o převážně ekonomickou, nikoli právní problematiku.
3.1.1 VÝCHOZÍ POZICE
Jak bylo již nepřímo naznačeno výše, Spojené království lze z hlediska vztahu práva EU
a práva vnitrostátního definovat jako systém dualistický. Pro odpověď na otázku závaznosti
aktů EU je zásadní prvotní určení, kterak byly do právního řádu implementovány. Jedná-li se o
právní předpisy, které Spojené království samo transponovalo do svého právního řádu tak, že
Parlament přijal samostatný zákon upravující práva a povinnosti ve smyslu zdrojové normy,
pak i po jejím vystoupení bude tento zákon nadále platný a účinný. Vystoupení samo o sobě na
tomto faktu nic nezmění.130 Nejtypičtějším příkladem budou např. směrnice EU, kde je třeba
jejich národního provedení.
Na druhé straně přímo aplikovatelné předpisy – typicky zejména nařízení – jejichž užití
se ve Spojeném království doposud dělo prostřednictvím Section 2 (1) EC Act 1972, měly
původně zmizet z právního řádu. Alespoň takový byl status quo v roce 2016.131
Zvláštní kategorii pak tvořila práva, jež občané nabyli na základě zákona přijatého
Parlamentem, která ovšem zároveň nemohou být vykonávána, neboť je zde nezbytná
participace nebo kooperace EU. Za všechny lze jmenovat European Parliamentary Elections
Act 2002. Ten sice umožňuje obyvatelům Spojeného království nadále se účastnit voleb do
Evropského parlamentu, ale jde o právo z logiky věci nevymahatelné, když potenciálně zvolení
poslanci nebudou do budovy Evropského parlamentu vůbec připuštěni, protože evropské právo
s těmito již nebude počítat.132 A pochopitelně nejde jen o tuto v určitém slova smyslu komickou
záležitost. Podobné situace mohou nastávat prakticky denně v méně zřejmých, ale o to
závažnějších situacích a bylo samozřejmě žádoucí, aby jejich množství bylo minimalizováno.
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3.1.2 NACIONALIZACE PRÁVA EU – GREAT REPEAL ACT
Dnes po mnoha vypjatých politických jednáních víme, že komplikovanou situaci stran
platnosti práva EU na území Spojeného království řeší European Union (Withdrawal) Act
2018133, někdy také nazývaný Great Repeal Act (GRA). Zákon, přijatý s vidinou potenciální
právní nejistoty, kterou by působilo např. bezprostřední vymizení všech nařízení EU (jak je
naznačeno shora), nakonec volí jakési provizorní řešení. Ponechává si „korpus“ evropského
práva v jeho celém rozsahu, přičemž počítá s navazujícím vyhodnocením potřebnosti té které
normy po vystoupení z EU a eventuálním pozdějším odstraněním dotčených norem.
Gigantičnost takového projektu lze dobře ilustrovat právě na příkladu nařízení EU, jichž by
mělo být více než 12 tisíc.134 Mimo primárního a sekundárního práva EU přebere při nejmenším
dočasně pokyny Evropské komise (EC Guidances) nebo se bude dále řídit rozhodnutími SD
EU.135
Zde jen dovětek pro objasnění situace. Pro pochopení toho, která norma v právním řádu
Spojeného království zůstane, je zcela zásadní rozlišovat mezi vnitrostátní a mezinárodní
(evropskou) dimenzí. První je reprezentována GRA a znamená momentální transpozici
veškerého práva EU. Jakákoli jeho část ale může být kdykoli vyňata, tj. zrušena anebo
nahrazena novým právním předpisem, poněvadž právo EU zde bylo pouze jednostranně
akceptováno.
Naproti tomu druhá, evropská dimenze, se týká právě dojednávané dohody o vystoupení
(withdraval agreement). Jde o jednání dvoustranné, mezi Spojeným královstvím a EU a dojdeli ke shodě alespoň v minimální formě, tedy nikoliv ve variantě tvrdý Brexit, bude jí Spojené
království vázáno navenek. Práva a povinnosti vyplývající z této dohody nebude moci
jednostranně upravovat či rušit. Po 29. březnu 2019 tedy zůstane např. obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) v platnosti na území Spojeného království tak či onak.
Nicméně pro domácí zákonodárce bude rozdíl v tom, zda jej mohou v první vteřině vystoupení
zrušit (varianta tvrdý Brexit) anebo nemohou, protože musí nadále ctít dojednané závazky
(varianta dohoda). Právě uvedené neuvažuje variantu, kdy by sice vznikla dohoda při
vystoupení, ale závaznost konkrétní normy, v našem příkladu GDPR, by v ní nebyla stanovena.
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Uvažujeme-li naznačenou konstelaci, záhy zjistíme, že vyvstává několik komplikací, s nimiž
se bude muset domovské právo vyrovnat.
Na úvod začněme tím, že právní řád EU podléhá, stejně jako kterýkoli jiný právní řád,
určité dynamice a mění se proto v čase. GRA tak zajistí konzervaci materie evropského práva
ve Spojeném království ke dni vystoupení, ale pozdější novelizace toho kterého právního
předpisu EU už nebude automaticky vnitrostátně reflektována. Bude tedy nutné přijít
s mechanismem dohlížejícím na změny v unijním právu136. Tvrdý Brexit by pak vyžadoval
kompletní legislativní monitoring, bude-li Spojené království chtít držet krok s celkem, což je
úkol olbřímích rozměrů. Unijní právo se totiž podílí zásadní měrou na celkové přijaté
legislativě. Můžeme říci, že jeho poměrné zastoupení v jednotlivých státech se v rámci
veškerého platného práva liší, jistě ale lze uzavřít, že jde minimálně o desítky procent.137
Unijní právo totiž nereguluje jen oblasti plnící nadpisy novinových článků typu migrace
nebo zelená energie. Ba právě naopak. Většina práva EU je ekonomické povahy a týká se všech
aspektů našeho života – automobilový průmysl, farmacie, výroba plastu, pesticidy aj., přičemž
se jedná zpravidla o

dosti

hutné, technicistní

normy, dlouho

projednávané v

nejrůznějších odborných komisích, orgánech a výborech. V legislativním procesu a to na
evropské i národní úrovni, jsou už leckdy upravovány spíše méně. Jenže zatímco doposud mělo
Spojené království v různých komisích a panelech své zástupce, kteří pochopitelně
zohledňovali lokální specifika a dohlíželi, aby navrhovaná legislativa odpovídala zájmům jejich
země, nyní přítomnost a vliv v těchto orgánech ztratí. Pokud by se Londýn zavázal dohodou
dodržovat alespoň část novelizovaného evropského práva i po Brexitu, popřípadě pokud se tak
rozhodně navzdory tvrdému Brexitu, protože se bude snažit držet s EU krok za účelem
kompetitivnosti (ekonomická, konkurenční motivace), bude muset u každého jednotlivého
předpisu bedlivě přezkoumávat, zda je v jeho vlastním zájmu a to až dodatečně, nikoli ex ante
jako do nynějška.138
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3.1.3 HENRY VIII. CLAUSES
Kritice se nevyhnulo ani další opatření, se kterým přichází GRA a které se blízce váže
k předchozím odstavcům, a sice zakomponování tzv. Henry VIII. Clauses139, jež opravňují
ministry vydávat podzákonné právní předpisy (tzv. Statutory Instruments) upravující nebo
rušící zákony.140 Netřeba přílišně vyzdvihovat, že taková ustanovení dávají velmi silný nástroj
do rukou exekutivy na úkor zákonodárce a že tak dochází k flagrantnímu narušení principu
svrchovanosti Parlamentu.141 Naopak sympatizanti popisovaného řešení zase namítají běžně
přítomnou zdlouhavost legislativního procesu, což by mohlo snadno ohrozit chod země
s ohledem na předpokládanou derogaci obrovské masy zákonů. Albert Weale ve svém článku
Brexit and the improvised Constitution142 uvádí prostý příklad, kdy na základě recepčního
zákona budou britské orgány povinny zasílat informace nejrůznějšího ražení orgánům EU,
podle toho, do jaké gesce spadají. Vládní kabinet se jistě do doby vystoupení pokusí tyto
“mezery“ vymýtit, avšak nelze očekávat stoprocentní úspěšnost. Orgány by tak musely buď
zákon nedodržovat anebo se pokoušet o jeho křečovité výklady konformně s pobrexitovým
uspořádáním. Efektnější i efektivnější řešení než vymýšlení legislativní ekvilibristiky, je jistě
mít zákon raději obratem ve správném znění, čehož je Spojené království schopno docílit
promptním konáním vlády za použití Henry VIII. Clauses.
Lze tedy v souhrnu říci, že zde stojí v konfliktu zájem společnosti na rychlém,
efektivním procesu tvorby či úpravy práva (v širším slova smyslu efektivní správě věcí
veřejných) a zájem na jeho vytváření nejpovolanějším subjektem. Spor byl očividně, alespoň
tedy dočasně, vyřešen ku prospěchu prve uvedeného. Danému řešení, ač otázka zda ústavně
správnému, slouží ke cti, že flexibilita je tady skutečně žádoucí a kupříkladu dle Iana Forrestera,
soudce SD EU, by Westminsterskému paláci trvalo roky, ne-li desítky let, kdyby se opravdu
měl zabývat každou úpravou zákona v důsledku Brexitu.143 O takovou parlamentní paralýzu
samozřejmě nikdo ve Spojeném království nestojí.
Dále dodejme, že do velice svízelné situace se při tvrdém Brexitu nebo minimalistické
dohodě mezi Spojeným královstvím a EU, dostávají vnitrostátní soudy. Ty dnes musejí
provádět eurokonformní výklad a jsou vázány rozhodnutími SD EU, což bude případně platit
(scénář bez dohody) až do vystoupení, čili do března 2019, ale dále už nikoliv. Byť, jak bylo
Překlad: Klauzule (ustanovení) Jindřicha VIII., podle věhlasného tudorovského panovníka první poloviny 16.
stol. (https://www.parliament.uk/site-information/glossary/henry-viii-clauses/).
140
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141
Ibid. FORRESTER, s. 49.
142
Ibid. WEALE, s. 34.
143
Ibid. FORRESTER, s. 50.
139

39

popsáno, GRA coby recepční zákon zajišťuje, že k obsahové změně práva nedojde. V extrémní
podobě tedy může nastat situace, kdy identické případy budou interpretovány rozdílně ve
Spojeném království a na kontinentu nebo dokonce kdy dojde k odlišné intepretaci shodných
případů v britské jurisdikci, neboť se jeden odehrál před vystoupením z EU a druhý až po
něm.144 Je ovšem logické, že soudci budou eventuálně v takových případech vyvíjet maximální
úsilí, aby zachovali právní jistotu.
Nacionalizace evropského práva skrze GRA je tak pro vládnoucí konzervativce jakýmsi
šalamounským řešením. Marketingově řečeno došlo k “re-brandingu“ stávajícího právního
řádu, tak aby bylo učiněno za dost vítězné většině v referendu, ale fakticky, zatím, k oné zásadní
změně, radikálnímu řezu, dle mého nedojde, alespoň co se týče denního chodu Spojeného
království. Opět ponechávám stranou hospodářskou stránku celé věci, ta může být fatální.
Změní se tedy genetický kód platného práva z evropského na tuzemský a vládě Theresy
May zbytní pravomoc (viz Statutory Instruments shora), ale i odpovědnost. Nadále již nebude
možné pozorovat, co by parafrází okřídleného sousloví šlo popsat jako „nacionalizace zisků a
europeizace ztrát“, tedy sbírání politických bodů za populární evropskou legislativu typu
ukončení poplatků za volání ze zahraničí nebo ochrana evropského spotřebitele a naopak
shazování viny na Brusel za neoblíbená opatření. Uvedené se samozřejmě může významně lišit
v případě skutečně komplexní dohody o vystoupení, resp. následných obchodních dohod,
kopírujících kupříkladu status Norska. Takové reciproční uspořádání se však v době
dokončování práce (listopad 2018) nezdá býti reálným.

3.1.4 DOHODA S EU
Odrazem zmiňované evropské dimenze se v národním měřítku stane další zákon – EU
(Withdrawal Agreement) Bill, který se v současnosti nachází ve stádiu legislativního návrhu a
který by měl vhodně doplnit GRA 2018 a navázat na něj. Jeho existence je však navázána na
existenci závazné výstupní dohody. Jestliže tedy dojde k tvrdému Brexitu, v platnost vůbec
nevstoupí.
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Kdybychom měli tedy načrtnout stručný harmonogram legislativních opatření a jejich
funkcí, vypadal by následovně:
•

Březen 2017 – oznámení (notifikace) Spojeného království směrem k EU

•

Červen 2018 – vstup GRA 2018 v platnost – vnitrostátní úprava evropského práva
bezprostředně po vystoupení (tzv. implementační období) i dále do budoucnosti –
recepční norma

•

Březen 2019 – vystoupení země z EU (v případě tvrdého Brexitu dochází
k nacionalizaci – překlopení EU práva do právního řádu Spojeného království)

•

Březen 2019 – prosinec 2020 – implementační období – právo EU zůstává platné v
téměř nezměněné formě na území Spojeného království, justiční systém EU zůstává
v platnosti na celém území145, příprava na nacionalizaci práva EU podle vzoru výše*

•

Leden 2021 – ukončení implementačního období – právo EU se mění na právo
vnitrostátní*

•

zatím neznámo – přijetí EU (Withdrawal Agreement) Bill – vnitrostátní legislativní
promítnutí (potenciální) výstupní dohody, úprava, doplnění a nahrazení GRA Act 2018*

•

zatím neznámo – ratifikace výstupní dohody kabinetem – po přijetí EU (Withdrawal
Agreement) Bill*
Z harmonogramu je patrné, že pokud dojde k dohodě, ústřední roli budou hrát 2 zákony:

GRA 2018 a budoucí EU (Withdrawal Agreement) Bill. Společně by měli monarchii provést
obdobím nejistoty záhy po exitu na jaře příštího roku a nastavit vhodnou konfiguraci pro další
léta.146 Takto například návrh EU (Withdrawal Agreement) Bill prodlužuje k nelibosti opozice
pravomoc vydávat Henry VIII. Clauses, popsané v této kapitole, o další dva roky (oproti
původnímu záměru GRA 2018) a vláda tak bez účasti Parlamentu bude moci zasahovat do
zákonů až do konce roku 2022.
Ratifikace eventuální dohody s EU bude až závěrečným úkonem v celém postupu. Poté,
co Parlament schválí předmětné zákony, bude mu předloženo kompletní znění dohody a
v souladu s Constitutional Reform and Governance Act 2010 (CRGA) budou mít obě komory
21 jednacích dní (obdoba schůze českých parlamentních komor), aby se k výstupní dohodě
vyjádřili. Zmíněná doba není zvolena libovolně, CRGA kodifikoval dlouho aplikované tzv.

* Scénář platný v bude-li přijata výstupní dohoda.
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Ponsonbyho pravidlo, stanovující právě takto dlouhý časový úsek.147 Nebude-li poté vydáno
negativní stanovisko ani jednou z nich, může vláda přikročit k ratifikaci.148
To je ovšem stále hudba budoucnosti a oba vyjednávací týmy by měly být pamětlivy
kontraktační zásady, že dokud není ujednáno vše, není ujednáno nic. Původně chtěli mít
zástupci obou stran na stole vypracovanou dohodu v létě, poté do konce října, aby nakonec
v listopadu konečně vznikla, takže rozhovory zjevně neprobíhaly tak hladce, jak by mohly či
měly. Pořád je aktuální scénář tvrdého Brexitu a to již v horizontu několika měsíců. Vše má
nyní v rukou Parlament Spojeného království a hlavně Konzervativní strana. Z dikce
strategických dokumentů jak Spojeného království, tak EU (pokyny EP a Rady EU, vládní
materiály UK atd.) lze však vnímat evidentní snahu o kvalitní a dlouhodobou spolupráci. Podle
názoru autora je stále realistické očekávat uzavření výstupní dohody alespoň v podobě, na níž
momentálně panuje konsenzus, s jakýmsi dočasným řešením u kontroverzních témat. Tedy
k dnešku v podstatě pouze v záležitosti Irského ostrova a působnosti SD EU. Obě strany mají
zřetelný zájem dospět do fáze implementačního období, která je alespoň pro tentokrát vykoupí
z časové tísně a dá jim více času učinit a politicky zprůchodnit takto dalekosáhlá rozhodnutí.149
Pokud ale Parlament setrvá na svém momentálním negativním postoji a dohodu
neschválí, bude se muset Spojené království uchýlit k pravidlům Světové obchodní organizace
(WTO). Na ostrovech by tudíž vnitrostátně zůstala platná pravidla EU v důsledku
nacionalizace, směrem navenek by však, alespoň v obchodních vztazích, byla v různé
míře150vázána právem WTO. Vyloučit takový vývoj pochopitelně nelze, avšak jeho
pravděpodobnost je momentálně nižší. Jednak již oba vyjednávací tábory investovali obrovské
kapacity do společné dohody a v drtivé části na jejím obsahu panuje shoda151, jednak by tím
došlo ke značnému právnímu, ekonomickému i sociálnímu otřesu a odhadovat jeho výsledky a
právní konsekvence by bylo často věštěním z křišťálové koule. Proto se práce na předchozích i
následujících stranách převážně zaměřuje na znění draftu výstupní dohody a s tímto, jakožto
legislativním východiskem, operuje. Na konec kapitoly doplňme pro úplnost, že dohoda o
147
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vystoupení má režim analogický smlouvám dle čl. 216 SFEU152, tedy režim smluv se třetími
státy, protože samo Spojené království přirozeně v době jejího sjednávání třetím státem není a
zůstává právoplatným členem až do svého vystoupení.153
3.1.5 ZMĚNY EU PO BREXITU
Spojené království samozřejmě nebude jediným subjektem, jehož ústavní architektura se
Brexitem změní. U smluv uzavíraných ve výlučné pravomoci EU dojde ke změně jejich
teritoriální působnosti, poněvadž vystoupením Spojeného království nastane omezení
použitelnosti těchto smluv o oblast její územní jurisdikce.154
Fabbrini nebo v našich končinách doc. Svoboda si všímají, že i EU čekají v důsledku
posledních událostí důležité institucionální změny, alespoň co se týče obsazení Evropského
parlamentu a rozpočtových záležitostí.155 SEU bude ale nezbytné upravit už např. v článku 52,
který řeší osobní působnost zakládacích smluv, tedy na jaké státy se vztahují. Podle čl. 48
upravujícího postup pro přijímání změn navíc bude nutné podstoupit postup řádný, protože
postup zjednodušený nelze v daném případě aplikovat.156 Při vědomí skutečnosti, že se do SEU
a SFEU bude beztak muset zasáhnout, může s odchodem Spojeného království ze spolku
vzniknout prostor pro debatu o ústavním uspořádání EU. Namátkou zmiňme problematiku
vícerychlostní EU.
Brexitem přijde evropský projekt o jednoho ze svých nejsilnějších i nejkritičtějších členů,
častého uživatele nejrůznějších výjimek (tzv. opt-outů)157a mohlo by se zdát, že eurooptimisté
získávají větší prostor pro federativní ideje. Avšak neměli bychom se nechat mýlit. Systémová
opatření a nastavení základního směřování jsou v EU vyhrazena jednohlasnému rozhodování.
A sledujeme-li dění na evropském kontinentě, zejména v Polsku a Maďarsku, jakož i kroky,
které EU v této oblasti podniká, nemůžeme zde zřejmě očekávat horoucí podporu pro myšlenky
užší integrace. Nadto proti větší federalizaci by se nyní stavěly nejen tyto dva státy. Naproti
tomu stojí sice četné sociologické průzkumy, které dokládají, že opt-outy nebo jiné

Článek 216 SFEU:
1. Unie může uzavřít dohodu s jednou nebo více třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, stanoví-li
tak Smlouvy nebo je-li uzavření dohody buď nezbytné k dosažení cílů stanovených Smlouvami v rámci politik
Unie, nebo je stanoveno právně závazným aktem Unie, nebo se může dotknout společných pravidel či změnit
jejich oblast působnosti.
2. Dohody uzavřené Unií jsou závazné pro orgány Unie i pro členské státy.
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dezintegrující prvky (Brexit) mají mnohdy paradoxně tmelící efekt na zbytek společenství158,
ale politická realita se zdá být dnes přeci jen jiná. Autor tedy očekává, že bude do smluv
zasaženo jen v nutném rozsahu a k podstatnějším ideovým změnám ústavního uspořádání EU
nedojde.

3.2 UZAVÍRÁNÍ MEZINÁRODNÍCH DOHOD

Uzavírání výhodnějších obchodních smluv bylo jedním z hlavních motivů v Brexitové

kampani. Jak však vypadá postavení Spojeného království čistě z pohledu práva a co si
momentálně může a nemůže dovolit vyjednávat s třetími zeměmi či mezinárodními
organizacemi? Odpověď najdeme v zakládajících smlouvách, jak je rozvedeno níže. Výchozím
bodem je rozdělení na výlučnou a sdílenou pravomoc.
V oblasti výlučných unijních pravomocí má Spojené království velmi omezenou pozici.
Až do úplného vystoupení zůstává členem a je tak vázáno obsahem mezinárodních smluv
uzavřených EU, bez možnosti uzavírat takové či podobné mezinárodní smlouvy, dokud samo
formálně nebude stát mimo celek.159 Také u sdílených pravomocí je však situace nesnadná
z pohledu členské země. Tyto je nutno dále rozdělit na tzv. pre-emptive, kde členské státy
mohou jednat, pouze pokud již v této oblasti nekonala EU a non-pre-emptive, kde členské státy
mohou jednat, i pokud EU vykonává v této oblasti svou pravomoc.
Z hlediska možnosti sjednávání mezinárodních smluv před vystoupením je zásadní čl.
4(3) SEU160, zakotvující zásadu loajální spolupráce, která stanovuje povinnost kooperace jak
pro EU, tak pro členské státy. Zásada je vnímána jako oboustranná povinnost také SD EU, např.
ve věci C-45/07 Komise vs. Řecko161, v němž Řecko usilovalo o reglementaci ochrany
mořského prostředí ze strany Mezinárodní námořní organizace. Již jen pouhý podnět
k organizaci, aby byla ve věci činná, byl shledán jako rozporný s evropským právem ve smyslu
neloajality. Došlo tak k upřesnění a zpřísnění závěrů obsažených v předchozí judikatuře SD
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EU162, kdy tento konstatoval nedodržení zásady loajality až v momentně vyjednávání, resp.
uzavírání mezinárodní smlouvy.
Zásada v sobě skrývá kromě proaktivní povinnosti spolupráce, ve snaze dosáhnout
jednotného vnějšího vystupování, také povinnost negativní, tedy nijak nebránit vykonávání
pravomocí EU a zdržet se aktivit, které by mařily dosahování cílů vytýčených Unií.163
V britském diskurzu byla zaznamenána snaha vyložit zásadu loajální spolupráce jako zásadu
v jistém smyslu flexibilní, což by připouštělo větší manévrovací prostor pro vystupující stát.
Lorand Bartels pro toto své vysvětlení přichází s úvahou, že počátkem zahájení výstupních
rozhovorů (notifikací) se mění dosavadní podstata vztahu Spojeného království a EU a s prvně
jmenovaným by nemělo být nakládáno jako s řádným členem. Londýn by tímto oslím můstkem
mohl získat pravomoc, alespoň v omezené míře, sjednávat budoucí mezinárodní závazky.164
Přímé zmocnění pro EU vyjednávat obchodní záležitosti (Společná obchodní politika)
pak najdeme v článku 207 SFEU, ve spojení s článkem 3(1)(e)165 téže smlouvy, kde je tato
pravomoc označena jako výlučná. Po dobu, kdy zůstávají pro Spojené království v platnosti
SEU a SFEU, nemůže být o sjednávání mezinárodních smluv řeč.
Britský ministr pro Brexit, který později na svou funkci rezignoval, se pokusil veřejnost
uklidnit tím, že VB sice nemůže podstupovat žádná oficiální jednání, nicméně naznačil možnost
nezávazných a neformálních setkání za účelem negociace budoucích dohod se třetími státy,
čímž nepřímo podpořil postup navrhovaný Lorandem Bartelsem shora.166 Fakticky
zřejmě takovému postupu zabránit nelze, z pohledu doktríny a platného práva se však jedná o
jakousi formu obcházení práva, jelikož definičně vyjednávání („negotiations“) nastává ve
chvíli, kdy „se zástupci obou stran scházejí na určitém místě a v určitý čas za účelem
prozkoumání možností dosažení dohody určitým nástrojem mezinárodního práva a činí tak
společným, záměrným způsobem.“167 V této podobě jsou tedy dotčena nejen jednání ryze
formální, nýbrž i ta neformálnějšího rázu.
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Nad rámec řečeného můžeme dodat, že debata o právní kvalifikaci problematiky
sjednávání smluv před samotným vystoupením z EU, se od počátku jevila především jako
akademická. Samotnému sjednávání totiž nesvědčilo hned několik dalších faktorů. Kupříkladu
nejasnost, s jakými vstupními podmínkami (v oblasti obchodní výměny) jde vlastně Spojené
království vyjednávat, která nebude odstraněna, dokud si ono samo neurčí, jaká z dosavadních
pravidel EU hodlá zachovat a jaká hodlá odstranit ze svého právního řádu. Dále je zjevné, že,
viděno diplomatickou perspektivou, by jeho reputaci vůči EU dvakrát neprospělo, kdyby
sjednávalo smlouvy na právně pochybném základě, nota bene předtím než nějaké dohody
dosáhne se samotnou EU coby jejím největším obchodním partnerem.168 Ve srovnání s těmito
právními i faktickými komplikacemi se zdá stále více vnímaná a artikulovaná nedostatečná
personální vybavenost Spojeného království pro oblast sjednávání mezinárodních dohod169
spíše úsměvnou a banální záležitostí. Leč i ta je schopna sama o sobě ostrovním diplomatům
značně zkomplikovat život.
I přesto jsme mohli v průběhu téměř již uplynulých dvou let pozorovat ustavení
pracovních skupin na vládní úrovni. Příkladmo uveďme britsko-americkou skupinu pro obchod
a investice, skupinu pro britsko-japonské vztahy či sondovací rozhovory s Austrálií.170 EU tak
postupuje poměrně chladnokrevně, když chování Spojeného království toleruje a zatím vůči
němu nepodniká žádné kroky. Lze nakonec pochopit snahu Bruselu o deeskalaci konfliktů
vznikajících v rámci vyjednávání při opakující se kritice vládních představitelů na ostrově, že
EU se pokouší odchod Spojenému království co nejvíce znepříjemnit. Londýn by nicméně
neměl neadekvátně natahovat strunu a pokoušet diplomatickou trpělivost EU. Při vědomí výše
uvedeného, se totiž pohybuje de lege lata minimálně na hraně povoleného chování stran
ustanovení Společné obchodní politiky v zakládajících smlouvách.
Jiná je samozřejmě situace, co se týče výkonu výlučné unijní pravomoci členskými státy,
jsou-li k takovému výkonu oprávněny. V našich končinách pak Ondřej Svoboda171uvádí
několik modelových případů:
•

renegociace mezinárodních smluv s úmyslem uvést je do souladu s právem EU,
pokud je to administrativně méně náročné než aby Unie takto postupovala sama
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•

smlouvy, k nimž EU přistoupit nemůže (tehdy udělí pověření na návrh Komise
Rada EU)

•

smlouvy ve sdílené pravomoci, u kterých EU nemůže být stranou, protože to je
umožněno jen jednotlivým státům.

Spíše ojediněle a na samém počátku rozhovorů jsme mohli zaregistrovat další
z argumentů zastánců Brexitu, a to že po definitivním exitu Spojeného království by mohlo být
nadále stranou dohod, uzavřených do té doby EU, neboť ta jen jedná jménem svých členských
států172. Tento názor ovšem naprosto neobstojí. SEU považuje EU za samostatnou entitu a tak
také probíhá sjednávání a uzavírání jednotlivých smluv. Řešení ideální z pohledu Londýna by
tedy bylo co možná největší množství smluv uzavřených EU vzít a v identické, případně drobně
modifikované verzi uzavřít samostatně. Co je však obtížně myslitelné na poli práva, bude
v tomto případě ještě obtížněji proveditelné v politické praxi. EU disponuje vcelku ojedinělou
vyjednávací pozicí právě vzhledem k počtu obyvatel, které zastupuje a své ekonomické síle.
Myšlenka, že shodné smlouvy se podaří monarchii uzavřít v krátkém časovém horizontu, je,
kulantně řečeno, velice optimistická.173 Navíc připočtěme gargantuovské proporce případně
vyjednávaných smluv, kdy například v dnešní době také často skloňovaná dohoda EU a Kanady
– CETA – čítá, coby komplexní obchodní dohoda, přes 1500 stran a její dojednávání zabralo
oběma stranám více než 7 let.174
Ani jediné mustry, které máme k dispozici z minulosti, tedy oddělení Alžírska po
koloniální nadvládě Francie, resp. vystoupení Grónska z Evropských společenství v roce 1985,
nedávají zrovna nadějný výhled. Tím spíš, vezmeme-li do úvahy, že oba státy vyjádřily vůli být
i po vystoupení své země ve větším měřítku vázány evropskými pravidly, čehož se od
Spojeného království spíše nedostává.175 Grónsko, stát s padesátitisícovou populací a
ekonomickou orientací téměř výlučně na rybářství, domlouval svou výstupní obchodní dohodu
tři roky.176 Londýnu by dle draftu výstupní dohody a připravovaného průvodního zákona – EU
(Withdrawal Agreement) Bill – mělo být ke sjednávání vyhrazeno tzv. implementační období,
tedy časový úsek mezi vystoupením země ze spolku (březen 2019) a jejím definitivním
odstřihnutím od jeho práva v lednu 2021, což představuje cca 21 měsíců.177 Během této doby
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bude Spojenému království umožněno sjednávat, v notně limitované podobě, mezinárodní
smlouvy s libovolnými státy a organizacemi, avšak v platnost tyto smlouvy mohou vstoupit
nejdříve koncem implementačního období.178 Nesrovnatelnost Spojeného království a Grónska
co do ekonomické a geopolické velikosti, má pak dle autora ambivalentní efekt. Obtížnost
vyjednávání a komplexita záležitostí, jež bude po novu třeba smluvit, je enormní, nicméně i
vůle budoucích obchodních partnerů by měla být nadstandardní. Řekněme, že nedohoda
s britskou vládou má perspektivou jednotlivých států i globálně, absolutně jiný, zjevně ničivější
dopad, než absence (asociační) dohody před 40 lety s Grónskem.
Každopádně na místě obou zainteresovaných (Bruselu i Londýna) by bylo patrně
rozumné uvažovat o prodloužení implementačního období. Pokud ne hned, tak minimálně
v průběhu sjednávání budoucích dohod, tedy po 29. březnu 2019, kdy již bude možno poctivě
a rigorózně vyhodnotit, kolik času skutečně rozhovory zaberou. K tomu si však obě strany
svými vyjádřeními zavírají cestu, když označují necelé dva roky za více než dostatečné pro
stanovení budoucích obchodních vztahů.179 Varianta tvrdého Brexitu potom připravuje Spojené
království i o oněch 21 měsíců implementačního období.
Snazší situace než u výlučných smluv by pak měla nastat u tzv. smíšených smluv (mixed
agreements), jejímiž stranami jsou společně EU, její členské státy a třetí subjekt či subjekty,
podle toho, zda jde o bilaterální nebo multiraterální smlouvy. Tato kategorie je nicméně SD EU
vykládána relativně úzce a ten se v případě sporu, zda to které ustanovení smlouvy (často totiž
dochází k nejasnostem ohledně příslušnosti180) spadá do výlučné kompetence EU nebo nikoliv,
kloní zpravidla k první variantě.181 Neboli vykládá unijní příslušnost extenzivně. Nadto ani u
smíšených smluv nebude situace bezproblémová. Svoboda soudí, že: „v případě tzv. smíšených
smluv vyjde na světlo provázanost vnitrostátních a unijních pravomocí a praktická nemožnost
přesně oddělit jedny od druhých. Proto si lze představit, že o budoucím vztahu UK k těmto
smíšeným smlouvám bude potřeba vést jednání za účasti UK, třetí země i EU.“182
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3.3 OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV

Signifikantní dopad lze očekávat na oblast ochrany základních lidských práv a svobod.

Jejich ucelenou vnitrostátní úpravu obsahuje Human Rights Act 1998 (HRA 1998), jenž
stanovuje povinnost národních orgánů vykládat právo v souladu s Evropskou úmluvou o
ochraně lidských práv (EÚLP)183. Tedy dokumentem Rady Evropy, na jehož dodržování dohlíží
nadnárodní soudní orgán – Evropský soud pro lidská práva sídlící ve Štrasburku.184 Jedním ze
základních pramenů ve věci ochrany lidských práv a svobod je však také Listina základních
práv EU (LZP EU), která ale nebyla promítnuta do právního řádu Spojeného království formou
zákona, jako je tomu např. u HRA 1998, jenž je odrazem EÚLP. Její aplikace byla tudíž
garantována prostřednictvím obecného recepčního European Communities Act 1972.185 Po
derogaci LZP EU, buď v březnu 2019 (tvrdý Brexit) nebo na konci implementačního období
by mělo rázem dojít ke snížení úrovně lidskoprávní ochrany. Shodně uzavírá také organizace
Liberty, která se dlouhodobě zaobírá občanskými a lidskými právy, když hrozí dokonce nejen
snížením, nýbrž hned „ztrátou v současnosti existujících základních práv běžných obyvatel.“186
Pohybujeme se tudíž ve dvou rovinách. Jednak můžeme konstatovat úplnou budoucí
absenci některých práv jednotlivců, které byly doposud chráněny právě LZP EU, jako je zákaz
obchodování s lidmi, právo na výhradu svědomí či ochrana svazků stejnopohlavních párů a
jednak také omezení nebo snížení standardu ochrany určitých práv a svobod v důsledku
extenzivnějšího výkladu SD EU oproti národním soudům a ESLP. V druhém případě zůstanou
ta která konkrétní práva a povinnosti garantována skrze HRA i po Brexitu, avšak nikoliv ve
stejném rozsahu jako dosud.187 Kupříkladu právní ochrana vzdělávání je zakomponována do
EÚLP i LZP EU, jenže zatímco dřívější je formulována negativně, tedy jako svoboda
vzdělávání (ve smyslu nebránění tomuto), u základního lidskoprávního dokumentu EU je její
konstrukce pozitivní, tedy hovoříme o subjektivním právu na vzdělání.188
Navíc dodejme, že startovací pozice britských soudů není, co se týče dozoru nad
dodržováním práv zakotvených EÚLP (a potažmo HRA), zcela stejná jako jinde v Evropě. Neb
nastane-li rozpor zákona a těchto zaručených práv, soud může pouze konstatovat neslučitelnost
(declaration of inompatibility), nemá ale pravomoc takový rozporný zákon zrušit.189
Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a č.14.
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Před analýzou toho, v jakých ohledech a do jaké hloubky může být ochrana práv
omezena, je třeba uvést, že základní paletu nejen občanských a politických práv obsahuje jak
EÚLP a HRA, tak potenciálně rušená LZP EU. Riziko snížení v současnosti přiznaného
lidskoprávního standardu vyvstává především u práv, které se pojí s moderními technologiemi
a dá se říci moderní dobou obecně. Čili spíše třetí, případně čtvrté generace lidských práv,
v závislosti na aplikované, teoretické klasifikaci. Za všechny vyberme právo na ochranu
soukromí a osobních údajů (dat), anebo velice aktuální právo být zapomenut, jakožto fenomén
několika posledních let. Judikatura SD EU a ESLP se u obou dotčených značně rozchází.
3.3.1 PRÁVO NA OCHRANU SOUKROMÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prvně jmenované, tedy právo na ochranu soukromí a to s důrazem na její fungování
v moderní informační společnosti, můžeme dobře demonstrovat na případu Davis and others
v Secretary of State for the Home department (Davis)190. V něm byl posuzován soulad zákona
z roku 2014, přiznávajícího státním autoritám rozsáhlé pravomoci v oblasti uchovávání dat191
a článků 7 a 8 LZP EU.192 Klíčem a základním východiskem pro případ Davis byl rozsudek SD
EU ve věci Digital Rights Ireland193, který přišel s konceptem minimálních záruk při
uchovávání dat v podobě tzv. bezpečného přístavu, odmítnul generální zmocnění pro jejich
uchovávání bez výjimek a vytknul Irsku nedostatek objektivních kritérii v přístupu k těmto
datům pro národní orgány. Co je však asi nejdůležitější, lucemburský soud stanovil, že přístup
a uchovávání dat jednotlivců jsou přípustné, jen bude-li předběžně přezkoumán soudem nebo
jiným nezávislým orgánem.194 Takto restriktivně z pohledu státních orgánů ESLP nepostupuje.
Ve věci Kennedy v. Spojené království195 akceptoval fakt, že povolení ke shromažďování
osobních dat dal státní tajemník a nevyžadoval tedy striktně zapojení nezávislého orgánu do
takového rozhodnutí, jako jej vyžaduje SD EU. Navíc přístup k datům v případě Davis se týkal
jen záznamů, nikoliv obsahu těchto záznamů, zatímco v Kennedym „posvětil“ ESLP právě i
zjišťování vlastního obsahu.
Pakliže bude Spojené království chtít zachovat stávající standard ochrany osobních dat pro své
občany v zahraničí, bude muset najít konsenzus pro danou, politicky citlivou oblast jak s EU,
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tak se třetími zeměmi196, protože ten stávající se změní. Lhostejno, zda to bude již ke dni
vystoupení z EU nebo ke dni ukončení implementačního období.
3.3.2 PRÁVO BÝT ZAPOMENUT
Na stranu větší ochrany soukromí jednotlivce se SD EU postavil také ve věci Google
Spain,197 k němuž se váže jeden z poslední výdobytků ochrany lidských práv – právo být
zapomenut. Soud ve zkratce připustil nárok jednotlivce na smazání záznamu o jeho osobě, resp.
umožnil žalobci docílit vymazání jeho jména při vyhledávání v internetovém vyhledávači.
V rozsudku, jenž se dovolává opět čl. 7 a 8 LZP EU198 je uvedeno oprávnění „požadovat, aby
dotčená informace již nebyla nadále poskytována široké veřejnosti prostřednictvím zahrnutí do
takového seznamu výsledků“[21], zejména pokud „se zdají nepřiměřenými, jsou nepodstatné
nebo již nepodstatné nebo přesahují míru s ohledem na uvedené účely a uplynulý čas.“199
Negativní důsledky, které žalobci z výsledků vyhledávání plynuly (spojování jeho jména
s dluhy) byly pak posouzeny jako naplňující výše uvedená kritéria. Poněvadž ESLP ani
vnitrostátní soudy Spojeného království podobné právo prozatím neznají, došlo by, naplní-li se
scénář tvrdého brexitu, k alespoň prozatímnímu úplnému zániku tohoto práva.200 Samozřejmě
je velmi dobře možné, že taktéž domácí soudy nebo ESLP se rozhodnou vykládat právo na
ochranu soukromí extenzivněji a přijdou v budoucnu s podobnou interpretací jako SD EU.
Doposud však takový případ neevidujeme.201
Obě uvedená práva, stejně jako mnohá další, u nichž tíhnou ESLP a národní soudy
k užšímu výkladu, jako jsou právo na spravedlivý proces v imigrační oblasti, právo na rodinný
život202 (opět především imigrační legislativa s důrazem na spojování rodin) nebo
antidiskriminační právo203, jsou ve značné míře záležitostí 21. století. Veřejné mínění ve
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Spojeném království a jistě nejen v něm,204 se pak nejednou k těmto moderním, širším
výkladům lidských práv staví skepticky. V britském diskurzu šlo během Brexitové kampaně
vnímat častý negativní vztah části společnosti i politické třídy směrem k SD EU, ale to nakonec
i k ESLP, na jehož fungování samozřejmě Brexit vliv nemá.
Právo být zapomenut lze jistě poměřovat s právem na svobodný přístup k informacím.
Disproporci v právech a povinnostech mohou někteří spatřovat také v tématu usazování se v EU
a právu na slučování rodin, tím spíše ve zjitřené atmosféře pomalu doznívající migrační krize.
Polemika o všech těchto tématech, o proporcionalitě mezi jednotlivými právy, je bezesporu
legitimní a patří spíše do sféry politické. Z pohledu ústavního práva však můžeme konstatovat,
že jedno mají výše zmíněné případy společné, a sice snahu o co nejširší výklad ve prospěch
jednotlivce. Minimálně v tomto smyslu by tedy, pokud se Spojené království skutečně
„odstřihne“ od vlivu evropského práva a výkladu SD EU, došlo k omezení práv. Třebaže to
veřejnost momentálně nemusí považovat za negativní nebo škodlivé.
3.3.3 NABYTÁ PRÁVA
Co by ovšem mělo vliv na každodenní život milionů lidí ve Spojeném království i mimo
něj, je omezení současných práv občanů, tzv. práv nabytých (conferred rights). Proto se obě
strany, i přes počáteční rozpory v některých oblastech, dohodnuli alespoň na recipročním
zachování statu quo pro stávající beneficienty volného pohybu osob. Draft výstupní dohody
pokrývá momentálně práva rezidentů, tedy svobodu usazování205, rovné zacházení pro občany
EU ve Spojeném království a vice versa, což znamená hlavně rovný přístup k pracovním
příležitostem, podnikání a vzdělávání206, uznávání profesních kvalifikací207, koordinaci
systémů sociálního zabezpečení208 či zajištění dohledového mechanismu (monitoring
authority) nad výkonem těchto práv. Charakter a působnost tohoto orgánu nebyly prozatím
vymezeny, nicméně pro konečnou verzi dohody se s ním počítá.209
Doplňme, že rozsah svobody usazování je ve finále koncipován poměrné benevolentně.
Kdokoli s legálním pobytem na území Spojeného království přesahujícím 5 let ke dni 31. 12.
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2020210 si bude moci zažádat o tzv. status usazení (settled status).211Ten mu zajistí možnost
dalšího pobytu, přístup k plněním z veřejných rozpočtů a služeb, jakož i vidinu britského
občanství. O kýžený statut ale bude moci zažádat i ten, kdo naplní podmínku pěti let až po
rozhodném datu. Totéž bude platit pro členy jejich rodiny nebo také pro snoubence, nesezdané
páry, registrovaná partnerství aj., jestliže jejich spojení bude existovat alespoň k rozhodnému
datu.212
Všem uvedeným právům zakomponovaným do draftu dohody je potom přiznána
přednostní aplikovatelnost, pokud dojde k rozporu s jiným ustanovením vnitrostátního práva213.
To nemusí budit pozornost při střetu se starším zákonem, kde by se beztak uplatnilo pravidlo
implicitního rušení, avšak u zákona mladšího data může nastat konflikt právě s touto
ústavněprávní zásadou.
3.3.4 VÝKLAD VÝSTUPNÍ DOHODY A PRÁV Z NÍ NABYTÝCH
Parciálně nevyřešenou záležitosti zůstává jurisdikce SD EU. Pro některé části dohody
sice strany našly společnou řeč. Takto je např. stanovena působnost lucemburského soudu pro
práva občanů obou entit, přičemž spor v daném případě musí být zahájen do 8 let od konce
implementačního období.214 Rovněž bude možno v těchto věcech položit předběžnou otázku.
Také kompetence lucemburského soudu pro věci finančního vyrovnání je dojednána.215
Vnitrostátním soudům pak bude prostřednictvím GRA216 ponechána minimálně pravomoc
vykládat právo eurokonformně ve stavu ke dni opuštění EU, tedy 29. březnu 2019.
V řadě záležitostí je nicméně obtížné dosáhnout kompromisu s ohledem na silné
politické deklarace Spojeného království i EU. Ostatně kritika SD EU a návrat jurisdikce na
ostrovy byly velkými referendovými motivy. Proto platí, že výstupní dohoda obsahuje základní
shodu, ale s úpravou příslušnosti a pravomoci SD EU se, minimálně na ostrově, počítá v dalších
dohodách.
Zajímavá je dále jiná, s interpretací dohody související skutečnost. V rámci diskuzí se
zástupci dohodli na vytvoření společné komise (Joint Comittee, JT), tvořené z nominandů obou
stran. JT bude mít některé “měkké“ pravomoci, jako vydávání doporučení, zpracování
každoročních reportů nebo vytváření specializovaných podkomisí, což pravděpodobně příliš
210
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pozornosti přitahovat nebude. Zároveň ovšem bude nadána kompetencí vydávat právně závazná
rozhodnutí v oblastech jí dohodou svěřených nebo žádat o závazný výklad SD EU ve sporech
z dohody jí předložených.217 Vytváří se tak jakýsi kvazisoudní orgán, jehož vývoj bude určitě
žádoucí sledovat, jelikož prozatím nejsou dojednány veškeré detaily, zejména pak finální
obsazení a poměr zástupců EU a UK.218 Přitom může sehrát dosti důležitou úlohu.
Opět se nabízí úvaha, zda Spojené království nezvolilo postup ala Chytrá horákyně.
Voličům bude moci prezentovat výsledky jednání jako omezení ingerence SD EU do jeho
záležitostí a zároveň nezablokuje debatu s EU, když část kompetencí přenese na jiný orgán.
Navíc bude moci opravdu vyslat do orgánu své zástupce, kteří budou naplno hájit zájmy
Westminsteru. Spojené království se totiž obává, že toho by SD EU leckdy nebyl schopný. Jak
to ladí dohromady s nezávislostí a nestrannosti soudní moci v EU, vyzdvihovanou
v zakládajících smlouvách i všude jinde, ponechme stranou.

3.4 DEVOLUCE (DECENTRALIZACE)219

Co si lze odnést z dění posledních měsíců pro vývoj vztahů mezi monarchií a jejími

jednotlivými zeměmi? Referendum jasně ukazuje, že Spojené království není přes narůstající
devoluční proces federálním státem, neboť jeho součásti – Skotsko a Severní Irsko – hlasovaly
proti vystoupení z EU a přesto jej budou nuceny absolvovat.220
Konsenzus v otázce kompetencí Spojeného království a jeho jednotlivých částí v
minulosti vznikal a vzniká leckdy bolestivě a Brexit může do choulostivého tématu vnést ještě
více

nejistoty.

Právo

EU

momentálně

značně

oklešťuje

legislativní

pravomoc

decentralizovaných zákonodárných sborů: Skotského parlamentu, Velšského národního
shromáždění a Shromáždění Severního Irska221 a v důsledku vystoupení bude nezbytné určit,
na koho se dosavadní pravomoci EU přenesou. Příslibem pro sympatizanty co největší
nezávislosti je v tomto ohledu nedávné vyjádření Ministerstva pro odchod z EU, že pro národní
parlamenty znamená Brexit dosud nevídaný přechod pravomocí na jejich země. Stejně tak
vládní kabinet avizoval, že bude plně respektovat rámec svěřené působnosti a dostojí taktéž
ústavním zvyklostem, co se týče decentralizace, viz zejména institut legislativního souhlasu
níže.222 Ponechme však nyní stranou, jak bude meritorně ve věci rozhodnuto v rámci
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politických debat, tedy komu bude ta která pravomoc svěřena a zaměřme se na formální
náležitosti příslušného rozhodnutí.
Zákonná překážka pro Parlament Spojeného království v tomto ohledu ještě do nedávna
neexistovala, resp. v případě Severního Irska stále neexistuje. Co ovšem existuje dlouhou dobu
je ústavní zvyklost tzv. legislativního souhlasu - Legislative Consent Motion, někdy nazývána
také Sewel Convention - stanovující, že v záležitostech, v nichž by byl příslušný některý
z národních parlamentů, bude Parlament Spojeného království jednat jen s výslovným
souhlasem tohoto parlamentu. Jak neznačeno shora, pro Skotsko (v podobě Scotland Act 2016)
a pro Wales (v podobě Wales Act 2017) byl legislativní souhlas vpraven i do zákona. Část
doktríny pak v kontextu zvyklosti legislativního souhlasu a zejména její zákonné podoby
poukazuje na nutné zapojení národních parlamentů do procesu úpravy/odstraňování zákonů,
které se odvolávají jakýmkoli způsobem na evropské právo a zároveň jsou předmětem
decentralizovaných pravomocí.223 Odpůrci participace národních sborů zase vycházejí
z ustanovení týkající se zahraniční politiky ve Scotland Act 1988, Northern Ireland Act 1988 a
Government of Wales Act 2006, které zařazují vztahy s mezinárodním přesahem do gesce
centrálních autorit.224
Problematika devoluce byla jedním z hlavních bodů zájmu ústavních právníků již při
notifikaci dle čl. 50 SEU. Už tehdy totiž část odborné veřejnosti zastávala názor, že souhlas
k takové notifikaci je třeba získat i od národních parlamentů, přičemž argumentace byla velice
podobná té výše nastíněné. Celou záležitost musel rozhodnout až Nejvyšší soud, který tak učinil
v případu Miller, což je druhá velká otázka, před níž soud stál. Vyřešil ji však dosti jednoznačně
v prospěch centrální autority, Parlamentu Spojeného království, když uzavřel, že není povolán
k rozhodování o Sewel Convention, protože ta nemá zákonný, nýbrž politický podklad. Obiter
dictum dal za pravdu stanovisku kabinetu, že se jedná o nevymahatelnou politickou konvenci
a rázně tak odmítl diskuzi o sílící federalizační snaze v monarchii.225 Zároveň ovšem, jakkoli
to může znít v kontextu rozhodnutí pozoruhodně, vypíchnul její význam jakožto esenciální
součásti ústavního uspořádání.226
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Na namítané zákonné zakotvení zvyklosti v zákonech SA 1988 a GWA 2006 pak vcelku
kontroverzně opáčil, že podstata zvyklosti se tím nemění a zákonodárce pouze vyjádřil vůli dát
ji patřičnou politickou váhu v zákoně. Kterak má ovšem Parlament postavit na roveň jednou
etablovanou zvyklost zákonům a umožnit tak její soudní přezkum, již neřekl.227 U zvyklost tak
absentuje jeden ze základních atributů funkční právní normy, a sice vymahatelnost. Nelze se
pak alespoň v hrubých obrysech neztotožnit s tvrzením, že „zvyklosti tím pádem nemají ani
cenu papíru, na němž jsou sepsány“228, jak bylo kriticky poznamenáno zástupci skotské vlády
v reakci na rozsudek. Nadto se, podle názoru autora práce, soud touto argumentací dostává do
rozporu s principem svrchovanosti Parlamentu, když odmítá uznat naprosto zřetelně
a bezrozporně formulovanou vůli tohoto tělesa v zákoně.
Nejcitlivějším decentralizačním tématem a patrně také jedním z nejcitlivějších témat
vůbec celého Brexitu však zůstává uspořádání vztahů Irského ostrova. I přes intenzivní snahu
obou stran se dlouho nedařilo dosáhnout shody zejména pro budoucí fungování hranice mezi
Severním Irskem a Irskou republikou. Westminster vyjádřil opakovaně vůli229 dostát závazkům
z Belfastské dohody (Good Friday Agreement 1998), která pojednává jednak vztahy mezi
Dublinem a Belfastem a jednak vztahy těchto ke Spojenému království. Stejně tak učinila EU.
Oba tábory pak také uvedly, že rozhodně není v zájmu ani jednoho z nich nechat padnout celou,
složitě se rodící výstupní dohodu na jedné záležitosti a vypracovaly pro případ přetrvávajících
neshod záložní varianty (tzv. backstop options). Ty - jednu vypracovala EU a jednu Spojené
království - počítají s pokračováním celní unie, liší se ovšem v územním rozsahu, době trvání
takového opatření i rozsahem dotčených oblastí.230 Ta pro Westminster méně příznivá se
nakonec dostala do návrhu výstupní dohody.
Celé dějství se pak odehrává na pozadí výsledků voleb do regionálního parlamentu,
Shromáždění Severního Irska, kde poprvé v historii nezískaly většinu unionistické strany,231
pročež lze očekávat v nadcházejícím období četnější vytahování karty jménem nezávislost,
právě třeba v souvislosti s Brexitem.
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Jak vidno, Severní Irsko představuje prozatím nevyřešený problém a vzhledem k jeho
složitosti jak směrem dovnitř Spojeného království, tak navenek, si autor textu troufá tvrdit, že
tak už to do vystoupení z EU zůstane, čemuž nasvědčuje právě vypracování záložních variant.
Všechny tři zainteresované strany, tak budou moci zatáhnout za ruční brzdu, přijmout dohodu
o vystoupení a prodloužit dobu na finální rozhodnutí o necelé dva roky na prosinec 2020. Sama
premiérka Mayová opakovaně tvrdí, že rozhodně nejde o finální podobu svazku a
implementační období poskytne dostatek času pro oboustranně konsenzuální vyřešení
problému Irského ostrova. Jak ovšem ukazují události posledních dní, mnohým zákonodárcům
v konzervativní straně provizorní řešení nevyhovuje a obávají se, že bude celní unie zachována
i po přechodném období, což sami označují za nepřípustný zásah do suverenity. Odmítají proto
dohodu jako takovou, čímž vrací opět do hry scénář tvrdého (divokého) Brexitu.
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ZÁVĚR
V červnu roku 2016 učinili obyvatelé Spojeného království takříkajíc generační
rozhodnutí, když se jako první stát v historii (pomíjím specifické případy Grónska a Alžírska
diskutované v poslední části práce) rozhodli vystoupit z Evropské unie. Od té doby uplynuly
zanedlouho tři roky, avšak otazníků se ve vzduchu vznáší snad ještě více, než tomu bylo na
počátku. Předkládaná práce se pokouší nalézt odpovědi na některé otázky, přičemž předmětem
jsou zejména ústavněprávní aspekty celého procesu.
Protože však nelze při takovém postupu abstrahovat od naprosto unikátního právního
prostředí Spojeného království, seznamuje práce čtenáře v úvodní části se samotnou povahou
britského ústavního systému a vzápětí také s právním rámcem vystoupení, jak jej stanovuje
právo EU.
V druhé části pak celý obraz doplňuje analýza judikatury soudů Spojeného království
týkající se vztahu vnitrostátního a evropského práva. Jak bylo prokázáno, podobně jako většina
ústavních soudů v členských státech, ani Nejvyšší soud Spojeného království nepřijímá
aplikační přednost bezvýhradně.232 Závěry obsažené v rozhodnutích Costa v. ENEL a Vand
Gend en Loos sice respektuje, ovšem zachovává pro svou zemi z pohledu vnitrostátního práva
manévrovací prostor, když stanoví, že právo EU se dostává do právního řádu Spojeného
království na základě recepční normy a tato recepční norma může být kdykoli derogována vůlí
Parlamentu, coby jediného suveréna. Dále je analyzováno recentní rozhodnutí ve věci HS2,
týkající se konfliktu ústavních zákonů a zákonů běžných. Pro monarchii jde o rozhodnutí
přelomové, neb do nedávna takovou hierarchizaci zákonů neumožňovala s odkazem na učení o
suverenitě Parlamentu a teorii implicitního rušení zákonů, což bychom mohli charakterizovat
jako moderní obdobu římské zásady lex posterior derogat legi priori.
Ve zbytku kapitol druhé části jsou následně vybrány nejzajímavější ústavněprávní
problémy, které vyvstaly v souvislosti s Brexitem. Podle názoru autora jednala britská politická
elita prozatím vždy ústavně konformně, když u notifikace i schvalování výstupní dohody
nechala, resp. nechá rozhodnout Parlament, ačkoli u notifikování Evropské unie v souladu
s článkem 50 Smlouvy o EU tak jednala až po předchozím usměrnění soudem.
Těžištěm práce je potom část poslední zaměřující se ústavněprávní vývoj v budoucnu.
Na základě analýzy výstupních rozhovorů, strategických dokumentů a návrhu společné
výstupní dohody, byl stanoven jakýsi legislativně-politický harmonogram (viz kapitola 3.1.4.
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Dohoda s EU) a popsána nacionalizace práva EU ve Spojeném království. Ta proběhne skrze
vnitrostátní recepční normu a k nacionalizaci tedy dojde, ať už Londýn s Bruselem uzavřou
výstupní dohodu nebo nikoliv.
Chvílemi by se při procházení novinových titulků (v práci mnohdy citovaných) mohlo
zdát, že nastane-li divoký Brexit chaos a zmatek zaplaví svět233a zejména potom Spojené
království. Autorovou ambicí nebylo hodnotit ekonomickou stránku věci, která jistě může být
poměrně katastrofická pro všechny zúčastněné, legislativně si však troufá říci, že k revoluci ve
smyslu právní paralýzy země, nedojde ani při „černém“ scénáři. Jak bylo uvedeno v textu,
v noci z 29. března dojde v takovém případě k přepsání genetického kódu v současnosti
platného evropského práva na právo vnitrostátní. K řečenému je pak nutné dodat tři velká ale.
Za prvé, kabinet Theresy May, jakož i ona sama ve vládních materiálech zohledňují spíše
variantu uzavření dohody, o níž má britský Parlament hlasovat v průběhu prosince a je tedy
otázka, kterak je Spojené království kapacitně i jinak připraveno ne eventualitu parlamentního
odmítnutí. Za druhé, na ministerskou předsedkyni bude v případě nedohody a následné
nacionalizace veškerého EU práva vyvíjen velký politický tlak, neboť slovy kampaně za
vystoupení Spojeného království, právě kvůli osamostatnění a zbavení se břímě evropského
práva se obyvatelé na ostrovech rozhodli nesetrvávat ve svazku. Do třetice, co je perspektivou
ústavního práva nejpodstatnější, vláda Spojeného království získává zásadní legislativněderogační pravomoci v podobě Henry VIII. Clauses (viz stejnojmenná kapitola 3.1.3) a sice na
úkor Parlamentu.

Pravdou zůstává, že z hlediska akceschopnosti, která bude jistě

v nadcházejících měsících potřeba, jde o opatření potřebné a logické. S argumentem
demokratického deficitu se však jen těžko dokáže vypořádat a z hlediska ústavnosti považuji
tento krok za nejvíce kontroverzní. Alespoň tedy v době ukončení rukopisu diplomové práce,
kterou je začátek prosince.
Jakkoli je stále v rovině práva kolem Brexitu řada nejasností, lze nalézt i témata, jejichž
konečná podoba je již nyní dobře předvídatelná. Tím je například problematika lidských práv.
Jedním z cílů práce bylo stanovit, jak se změní lidskoprávní ochrana jednotlivců a je třeba
uzavřít, že negativně, tedy standard ochrany se Brexitem sníží. Bez ohledu na schválení
výstupní dohody dojde k částečnému omezení a částečné eliminaci některých doposud
garantovaných práv a svobod. Na druhé straně další detailně analyzované oblasti – uzavírání
mezinárodních smluv a devoluce (decentralizace) jsou celkem úzce navázány na faktické
vystoupení z EU v březnu příštího roku a jejich finální verze jsou většinově velkou neznámou,
233
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což samozřejmě platí i o řadě dalších právních odvětví, která je možno v návaznosti na dění
posledních více než dvou let zkoumat. Také z tohoto důvodu je psaní i Brexitu stran jeho
právního aspektu vcelku riskantní podnik. Nota bene, když se vstupní podmínky pro
komplexnější hodnocení mění takřka s denní frekvencí s každým novým politickým
vyjádřením. Zároveň se však jedná o intelektuální výzvu, nejen zkoumání souboru platných
právních norem234, neboť leckdy je třeba přesáhnout do úvah politologických či
sociologických, např. při zkoumání demokratické legitimity jednotlivých ústavních institutů,
otázek suverenity či demokracie obecně. Úvahy jdoucí za hranici samotného práva, úvahy de
lege ferenda, mají pochopitelně v systému založeném na zvyklostech a nepsané ústavě živnou
půdu. Troufám si tvrdit, že zkrátka o něco více, než v klasickém kontinentálním
(kodifikovaném) pojetí státu.
Nejen proto by jistě neškodilo, kdyby i v českém, alespoň akademickém prostředí, bylo
Brexitu a hlavně jeho právním souvislostem přeci jen věnováno více pozornosti. Bylo již
uvedeno výše, že pro nás vystupování Spojeného království z EU může být poučné pro
pochopení vnitrostátních demokratických procedur v rámci odlišné právní kultury, ale také jako
svého druhu precedent, jestliže se kupříkladu další z členských států rozhodne následovat
britský příklad. Dění uplynulých a nadcházejících měsíců skýtá obrovské množství studijního
materiálu, které není radno opomíjet. Nakonec kdy jindy zkoumat výspu starobylých tradic a
konvencí než v čase překotných změn?

Inspirováno mottem blogu Jiné právo: „ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PRÁVO JE „SOUBOREM PLATNÝCH
PRÁVNÍCH NOREM“. SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA,
KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT.“ [online]. [cit. 2018-12-1]. Dostupné z:
http://jinepravo.blogspot.com/.
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SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
Brexit – proces vystupování Spojeného království z EU
DRIPA - The Data Retention and Investigatory Powers Act 2014
EC Act - European Communities Act 1972
EU – Evropská unie
EHS – Evropské hospodářské společenství
EÚLP – Evropská úmluva o lidských právech
ESD – Evropský soudní dvůr
ESLP – Evropský soud pro lidská práva
GRA – Great Repeal Act
GWA – Government of Wales Act 2006
HRA – Human Rights Act 1998
IMO – Mezinárodní námořní organizace
JT – Joint Comittee
LZP EU – Listina základních práv EU
SA – Scotland Act 1998
SD EU – Soudní dvůr Evropské unie
SEU – Smlouva o EU
SFEU – Smlouva o fungování EU
TA – Trade agreement
WA – Withdrawal agreement
VÚSP – Vídeňská Úmluva o smluvním právu
WTO – Světová obchodní organizace
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Název
Britský ústavní systém v kontextu evropského práva: minulost, současnost a budoucnost

Abstrakt

Ústavní systém ve Spojeném království bývá, s ohledem na svou příslušnost do angloamerické
právní kultury, zřídkakdy předmětem zájmu zdejších akademických debat. To je dle autora
diplomové práce škoda, protože jeho poznání a interpretace může být v lecčems obohacující i
pro tuzemskou doktrínu. Přichází proto s textem, který má ambici popsat ústavní vývoj
historický a především pak současnou podobu britského ústavního práva s důrazem na jeho
koexistenci s právem evropským. Co se týče systematiky práce je postupováno chronologicky,
tedy po úvodních kapitolách, kde jsou vymezeny samotné právní předpoklady Brexitu
pohledem common law i pohledem kontinentálním, se zabývá aktuální ústavně-právní
kazuistikou, aby v poslední části zkoumala budoucí právní vývoj. Těžištěm práce je právní
deskripce a analýza vystoupení Spojeného království z Evropské unie, přičemž jsou rozebírány
jak nejrůznější aspekty vnitrostátního práva, tak právo mezinárodní, resp. právo EU. Za pomoci
převážně zahraniční literatury a národní i evropské judikatury se pak autor pokouší o jakousi
legislativní predikci. Konkrétně se potom zabývá problematikou uzavírání mezinárodních
smluv před i po vystoupení z evropského společenství, otázkou základních lidských práv a
jejich uplatňování po odchodu z EU a záležitostmi devoluce (decentralizace), tedy otázkou
především Irského ostrova. Práce je primárně orientovaná na oblast ústavního práva, nicméně
vzhledem povaze tématu je mnohdy přesahováno do oblastí státovědných či politologických.
Čtenář je tak na různých místech seznamován například s povahou a změnami demokratické
legitimity či suverenity ve Spojeném království a reflexí těchto jevů ve společnosti.

Klíčová slova: Spojené království, Brexit, ústavní právo

70

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE, ABSTRAKT A TŘI
KLÍČOVÁ SLOVA

Název
British constitutional systém in the context of European Union law: past, present and future

Abstract
Constitutional system of the United Kingdom is seldom a theme of interest in domestic
academic debates for it is usually considered as a part of Anglo-American juridical culture.
According to the author of this master thesis, it is a pity, because the study and interpretation
of the British constitutional system can enrich in some respects the current domestic doctrine.
Master thesis has the ambition to describe British historical constitutional development, and
particularly the current state of the British constitutional law and to emphasise its co-existence
with the European law. The approach of the thesis is chronological. Thus, in introductory
chapters there are indicated the juridical preconditions of Brexit from both the common law
perspective and also the continental law perspective and there is also considered the actual
constitutional case report. The last part analyses possible future juridical development. The
thesis is focused on the description and the analysis of the withdrawal process of the United
Kingdom from the European Union and it considers a variety of aspects of domestic law,
international law and law of the European Union. Author makes an attempt to formulate a
juridical predication which is based upon foreign literature and domestic and European juridical
cases. Specifically, he considers problems of the use of international agreements before and
after the Brexit and the question of fundamental human rights and their application after the
Brexit and also circumstances of the devolution, thus, the question of Ireland. The thesis is
primarily concerned with constitutional law, but given the character of its major theme, it also
considers themes from state law and political science issues. For example, it also comments on
the character and changes in democratic legitimity in the United Kingdom and on the reflexions
of these phenomena in the British society.
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