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Abstrakt
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je překlad vybraných kapitol
populárně naučné knihy L’essentiel des Institutions de l’Union européenne od Jean-Clauda
Zarky o orgánech a institucích Evropské unie. Práce si klade za cíl vytvořit funkčně
ekvivalentní překlad. Ve druhé části se nachází odborný komentář sestávající z překladatelské
analýzy,

překladatelských

metod

a

postupů,

překladatelských

posunů

a

řešení

překladatelských problémů.
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Abstract
This thesis consists of two parts. The translation focuses on the selected chapters
from the book L’essentiel des Institutions de l’Union européenne from Jean-Claude Zarka
about the politics and institutions of the European Union. The second part is a subsequent
commentary. The aim of this thesis is to make a functionally equivalent translation.
This is followed by a commentary consisting of a translational analysis, translation methods
and procedures, translational shifts, and solutions to a series of translation problems.
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Úvod
Předmětem této bakalářské práce je překlad vybraných kapitol francouzské publikace
L’essentiel des Institutions de l’Union européenne francouzského doktora práv Jean-Clauda
Zarky, která vyšla v nakladatelství Gualino v roce 2017. Cílem publikace je představit
jednotlivé instituce Evropské unie a zároveň snaha vysvětlit jejich fungování.
Publikace je rozdělena na dvě hlavní části: aktéři Evropské unie a právní akty
Evropské unie. Části jsou dále členěny na kapitoly, které se dělí do podkapitol, které jsou
ještě rozdělené na body. První kapitola je úvodní, nespadá ani do jedné části a zabývá
se evropskými smlouvami, čímž zároveň podává jednotný obrázek o vývoji Unie v minulosti.
Následuje první část o aktérech, kde každá kapitola pojednává o jednom orgánu či instituci.
Na první část navazuje druhá část o právních aktech, která je rozdělena do dvou kapitol:
o pramenech práva a principech EU.
Text jsem si zvolila, neboť je Česká republika je již 15 let součástí Evropské unie
a

je

důležité

pochopit,

jak

funguje

a

jak

může

ovlivnit

český

právní

řád. Pro překlad jsem si vybrala kapitoly z první části Aktéři Evropské unie, konkrétněji
Evropskou radu, Radu Evropské unie a Evropskou komisi.
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří překlad a druhou odborný
komentář. Ten se skládá z analýzy překladu dle Nordové (2009), popisu překladatelské
metody, překladatelských problémů a také posunů, které jsou klasifikovány dle Levého
(2012) a Popoviče (1975).
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1.

Překlad

Kapitola 2
Evropská rada
Evropská rada se zrodila z praxe a je zdrojem politických podnětů. Je politickým centrem
Evropské unie. Vymezuje obecné politické směry EU.
Evropská rada je mezivládní organizace, která byla zřízena v průběhu summitu v Paříži
9. a 10. prosince 1974. Od tohoto založení její postavení ve Společenství sílilo. Později,
na návrh francouzského prezidenta Valéryho Giscarda d’Estainga bylo rozhodnuto,
že se pravidelně budou konat „summity“, pravidelné schůzky hlav států (Francie) nebo
předsedů vlád (Česká republika). Hlavy států nebo předsedové vlád členů Společenství
se budou scházet v doprovodu ministrů zahraničních věcí třikrát do roka a pokaždé, když
to bude zapotřebí v Radě Společenství za účelem politické spolupráce (bod 3 závěrečného
komuniké pařížského summitu z roku 1974). Vznik Evropské rady zakládající smlouvy
nepředpokládaly. Až Jednotný evropský akt z roku 1986 (článek 2) poskytl Evropské radě
právní základ. Smlouva o Evropské unii pak povýšila Evropskou radu do role ústřední
instituce Unie, především jejího politického vedení. Evropská rada se stala jedním z orgánů
EU poté, co byla přijata Lisabonská smlouva v roce 2007.
Evropská rada se brzy stala orgánem mající hlavní slovo při rozhodování palčivých otázek.
Víme, že se musela potýkat s nejedním ožehavým problémem. Například v roce 1984
ve Fontainebleau řešila problém finančních příspěvků Velké Británie do rozpočtu
Společenství, který nakonec úspěšně vyřešila. Podobně v roce 1992 v Edinburghu stálo
12 vládních představitelů Společenství tváří v tvář krizi způsobenou tím, že Dánsko odmítalo
ratifikovat Maastrichtskou smlouvu. Evropská rada rovněž stála u zrodu rozhodujících prvků
při budování společné Evropy, například zavedení všeobecného přímého hlasování
do Parlamentního shromáždění nebo přijetí evropského měnového systému (EMS). Byla
to právě Evropská rada, která v prosinci 1995 v Madridu rozhodla o způsobu, jakým proběhne
přechod na jednotnou evropskou měnu. Proto se Evropská rada jeví jako hlavní pilíř evropské
organizace. Je také základním zdrojem impulsů v oblasti společné evropské zahraniční
a bezpečnostní politiky (SZBP).
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Na druhé straně se Evropské radě podařilo rozvinout vztahy s dalšími aktéry EU, například
s Komisí. Na závěr však připomeňme, že nedávné založení Evropské rady někteří hodnotí
jako krok zpět v evropské integraci ve prospěch klasického etatismu (Mario Bettati).
1. Předseda Evropské rady
Před tím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, předsedal Evropské radě prezident
nebo předseda vlády toho členského státu, který v daném období vykonával rotující
předsednictví v Radě Evropské unie.
Jedna z největších změn, kterou přinesla Lisabonská smlouva v roce 2007, bylo zrušení
rotujícího předsednictví. To bylo nahrazeno funkcí stálého předsedy Evropské rady voleného
kvalifikovanou většinou na dva a půl roku, pouze s jednou možností znovuzvolení. Jeho
hlavním úkolem je předsedat Evropské radě a vést její jednání.
Předseda Evropské rady zastupuje Evropskou unii „na své úrovni“, to znamená na úrovni
hlavy státu nebo předsedy vlády. Lisabonská smlouva stanoví, že usiluje o usnadnění
soudržnosti a konsensu uvnitř Evropské rady.
Zajišťuje na své úrovni a v této funkci vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících
se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny pravomoci Vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (čl. 15 odst. 6 SEU). Zároveň
zajišťuje dialog mezi ostatními evropskými orgány navzájem.
Vyžaduje-li

to

situace,

svolá

předseda

mimořádné

zasedání

Evropské

rady

(čl. 15 odst. 3 SEU). Pokud to vyžaduje mezinárodní vývoj, svolá předseda Evropské rady
mimořádné zasedání Evropské rady, aby ve vztahu k tomuto vývoji vymezila strategické směry
politiky Unie. (čl. 26 odst. 1 SEU). Tak například 6. března 2014 svolal předseda Evropské
rady mimořádné zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU věnované Ukrajině.
Předseda Evropské rady nesmí zastávat žádnou vnitrostátní funkci. Avšak Lisabonská
smlouva předpokládá slučitelnost funkce předsedy Evropské Unie s jinou evropskou funkcí.
Tento stav by časem mohl umožnit jmenování předsedy Evropské unie, který
by v sobě spojoval jak předsednictví v Evropské radě, tak předsednictví v Evropské komisi.
V případě překážky nebo závažného pochybení může Evropská rada odvolat předsedu
Evropské rady (čl. 15 odst. 5 SEU). K tomuto rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny.
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Prvním stálým předsedou Evropské rady byl Herman Van Rompuy z Belgie, zvolený
na dvě funkční období (2009-2014). V této funkci byl nahrazen Donaldem Tuskem z Polska,
který byl 9. března 2017 znovu zvolen na druhé funkční období.
2. Složení Evropské rady
Lisabonská smlouva nově určila, že Evropskou radu budou tvořit pouze hlavy států nebo
předsedové vlád. Do té doby mohli být členy i ministři zahraničních věcí. Jednání Evropské
rady se i nadále účastní předseda Evropské komise, stejně tak jako vysoký představitel Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Vyžaduje-li to pořad jednání, mohou členové Evropské rady rozhodnout, že každému
z nich bude nápomocen některý ministr. A v případě předsedy některý člen Komise
(čl. 15 odst. 3 SEU).
3. Jednání Evropské rady
Lisabonské smlouvy určuje, že Evropská rada zasedá dvakrát za půl roku a svolává ji její
předseda (čl. 15 odst. 3 SEU).
Až do roku 2002 organizoval zasedání stát vykonávající šestiměsíční předsednictví EU.
Od té doby, co se Unie rozšířila na 25 států, se zasedání konají výlučně v Bruselu. Závěry
Evropské Rady od června 2002 připravuje pod dohledem Rady pro obecné záležitosti Výbor
stálých zástupců (COREPER).
Ve Francii zasedání Evropské rady připravuje převážně Generální sekretariát pro evropské
záležitosti, který pomáhá předsedovi vlády, a ministr zahraničních věcí ve spolupráci
s orgánem Stálého zastoupení Francie při Evropské unii v Bruselu.
Často jsou zváni, aby se účastnily zasedání Evropské rady, také představitelé států, kteří
nejsou členy EU. Bylo tomu tak například u amerického prezidenta George W. Bushe, který
se poprvé setkal s evropskými představiteli během zasedání Evropské rady v Göteborgu
v červnu 2001. Rovněž generální tajemník OSN byl pozván zástupcem Řecka na zasedání
Evropské rady v Bruselu 17. února 2003.
První zasedání 27 hlav států a předsedů vlád bez britské účasti s cílem „obnovit Evropu“
se konalo 16. září 2016 v Bratislavě. Během zasedání Evropské rady 20.-21. října
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2016 vyjádřila britská premiérka Theresa Mayová své překvapení nad tím, že se během
předchozího zasedání sešli bez Velké Británie.
4. Způsoby hlasování v Evropské radě
Nestanoví-li Smlouvy jinak, rozhoduje Evropská rada konsensem hlasů (čl. 15 odst. 4 SEU).
Podle článku 235 SFEU rozhoduje Evropská rada v procedurálních otázkách a o přijetí svého
jednacího řádu prostou většinou.
Pokud Evropská rada rozhoduje hlasováním, její předseda a předseda Komise
se jej neúčastní. Při hlasování může být každý člen Evropské rady zmocněn hlasovat nejvýše
za jednoho z ostatních členů (čl. 235 SFEU).
Rozhodnutí Evropské rady k naléhavým záležitostem se mohou přijímat písemným
hlasováním, pokud použití tohoto postupu navrhne předseda Evropské rady. Písemné
hlasování lze uskutečnit, vyjádří-li s ním souhlas všichni členové Evropské rady s hlasovacím
právem (článek 7 jednacího řádu Evropské rady přijatý v prosinci 2009).
Jednací řád Evropské rady upřesňuje, kdy Evropská rada může rozhodnout o zveřejnění
výsledků hlasování.
Díky Lisabonské smlouvě se Evropská rada stala jedním z orgánů EU a platnost jejích závěrů
posuzuje Soudní dvůr EU. Soudní dvůr může na žádost dotčeného členského státu vyslovit
platnost, resp. neplatnost závěru přijatého Evropskou radou, domnívá-li se členský
stát, že došlo k závažnému porušení některých hodnot (např. dodržování lidských práv, lidské
důstojnosti apod.).
5. Pravomoci Evropské rady
Evropská rada je vedoucím orgánem EU. Díky Maastrichtské smlouvě, která převzala
text ze Slavnostního prohlášení ze Stuttgartu z roku 1983, se Evropská rada stala hybnou silou
činnosti EU. Zabývá se nejsložitějšími a nejcitlivějšími otázkami, které se přímo dotýkají
členských států Unie a hledá východisko problémů, které se nepodařilo vyřešit na úrovni
Rady. Její okruh působnosti je velmi široký a rozhoduje o celkovém vývoji EU.
Pravomoci týkající se eura
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Je to právě Evropská rada, která kvalifikovanou většinou rozhoduje o tom, zda jsou splněné
podmínky pro přijetí společné měny. 2. května 1998 v Bruselu Evropská rada rozhodla, které
země přijmou euro jako první (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko). Při sestavování seznamu těchto „šťastných
zemí“ vzala Evropská rada v úvahu hned několik kritérií: zprávy Evropské komise
a Evropského měnového institutu (EMI) ohledně provázanosti Unie, zprávu Rady ECOFIN
a stanovisko Evropského parlamentu. 27. července 2014 schválila Evropská rada návrh
Komise o přijetí eura Lotyšskem od 1. ledna 2015.
Pravomoci týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)
Evropská rada stanoví cíle a hlavní směr SZBP, a to včetně otázek obrany. Jinak řečeno,
zabývá se všemi aktuálními problémy na mezinárodní úrovni a v této oblasti přijímá nespočet
rozhodnutí.
Pravomoci v oblasti obecné politiky
S přijetím Amsterodamské smlouvy začala Evropská rada zasahovat také do oblasti
zaměstnanosti. Každý rok posuzuje situaci zaměstnanosti v Unii a na základě společné roční
zprávy Komise a Rady přijímá odpovídající závěry.
Zasahuje také do oblasti hospodářské politiky. Na základě zprávy Rady diskutuje o závěrech
hlavních směrů hospodářských politik členských států a Unie. Podle výsledku těchto závěrů
přijímá Rada doporučení pro hlavní zaměření hospodářských strategií jednotlivých zemí EU.
Institucionální pravomoci
Přestože Evropská rada nevykonává legislativní funkci (čl. 15 odst. 1 SEU), Lisabonská
smlouva na ni delegovala nové pravomoci: aktivaci „přechodové klauzule“ (passerelle), která
umožňuje Radě přejít z jednomyslného hlasování na rozhodování kvalifikovanou většinou;
jmenování předsedy Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční věci
a bezpečnostní

politiku;

možnost

navrhnout

Evropskému

parlamentu

kandidáta

na post předsedy Evropské komise; stanovení rotačního principu pro výběr členů Komise;
nebo určení seznamu obsahující jiná složení Rady, než která předpokládají smlouvy.
6

Rovněž může Evropská rada jednomyslně na návrh jedné třetiny členských států nebo
Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu rozhodnout, že došlo
k závažnému a trvajícímu porušení hodnot ze strany členského státu, na kterých byla Unie
založena (čl. 7 odst. 2 SEU). V důsledku toho může Rada kvalifikovanou většinou rozhodnout,
že určitá práva, která pro dotyčný stát vyplývají z použití Smluv, včetně hlasovacích
práv zástupců jeho vlády v Radě, budou pozastavena (čl. 7 odst. 3 SEU). V lednu 2012 velká
část europoslanců požadovala aktivaci článku 7 SEU proti Maďarsku. Tato možnost byla
zavedena Amsterodamskou smlouvou a je možné ji použít jak v případě porušení hodnot,
na kterých byla Unie založena, tak v případě jejich ohrožení. Článek ale nebyl prozatím
aktivován. Představuje krajní nástroj k zajištění souladu s hodnotami Evropské unie.
K aktivaci této tzv. jaderné alternativy dojde jen v případě, že postup na ochranu právního
státu zavedený v březnu 2014 danou situaci nevyřeší. Evropská komise schválila v březnu
2014 nový postup v případech systémového ohrožení právního státu v kterémkoli
z členských států EU. Nový postup zavádí opatření pro včasné varování, který Komisi
umožňuje zahájit s příslušným členským státem dialog. Protože se Komise vážně obávala
zákona týkajícího se polského Ústavního soudu, poprvé v historii (13. ledna 2016) aktivovala
postup na ochranu právního státu v Polsku.
Kapitola 3
Rada
Rada je orgán, který zastupuje členské státy. Vykonává společně s Evropským parlamentem
legislativní a rozpočtovou funkci. Skládá se z ministrů členských států. Za rok se může sejít
i stokrát.
Rada zastupuje a hájí zájmy členských států. O oficiálním názvu „Rada Evropské Unie“ bylo
rozhodnuto 8.11.193.
Rada, též známá jako Rada ministrů, je kolektivní orgán, který disponuje zákonodárnou
pravomocí. Má nepostradatelnou funkci v rozhodovacím procesu EU. Během schvalování
nového jednacího řádu 6. prosince 1993 sama sebe prohlásila za „zákonodárce Unie“. Rada
ministrů koordinuje všechny oblasti společné politiky a pravidelně zasedá v Bruselu
či Lucembursku. Je to současně mezivládní orgán, který má dvojí charakter: je současně
orgánem moci výkonné a zákonodárné.

7

1. Složení Rady
Rada je složena ze zástupců členských států. Musí to být zástupci na ministerské úrovni
a musí být zmocněni zavazovat vládu členského státu. Členové Rady se nemohou nechat
zastoupit vyšším úředníkem.
Avšak federální státy, jako například Německo, mají možnost nechat se v Radě EU zastoupit
ministrem na regionální úrovni.
2. Uspořádání Rady
Složení Rady se mění podle projednávaných témat. Původně byla Rada tvořena pouze
ministry pro vnější záležitosti. V současnosti však existuje 10 různých složení.
V průběhu let se složení Rady měnilo. V 90. letech se počet vyšplhal až na 22 formací,
následně byl snížen na 10: Rada pro všeobecné záležitosti; Rada pro zahraniční věci; Rada
pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN); Rada pro spravedlnost a vnitřní věci; Rada
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti; Rada
pro konkurenceschopnost; Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku; Rada
pro zemědělství a rybolov; Rada pro životní prostředí; Rada pro školství, mládež, kulturu
a sport.
Není vyloučeno, aby se zároveň sešly dvě složení (například Rada pro zahraniční věci a Rada
pro zemědělství a rybolov) ke společnému projednání otázek zemědělství v mezinárodních
obchodních vtazích, zejména v rámci Světové obchodní organizace (WTO).
Lisabonská smlouva zmiňuje dvě složení Rady: Radu pro zahraniční věci a Radu
pro všeobecné záležitosti.
Rada pro zahraniční věci
Řídí vnější činnost Unie podle hlavních směrů vymezených Evropskou radou a dohlíží
na soudržnost její činnosti. V tomto složení Rady zasedají ministři zahraničních věcí
všech členských států a jeho předsedou je vysoký představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku. Vysoký představitel je předsedou jedné z formací Rady (Rady
pro zahraniční věci) a jeho pětileté funkční období je podstatně delší než funkční období
jiných předsedů formací (18 měsíců).
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Rada pro všeobecné záležitosti
Zajišťuje celistvost práce v jednotlivých složeních Rady. Připravuje zasedání Evropské rady
a zajišťuje spolu s předsedou Evropské rady a předsedou Komise průběžný dohled
nad zasedáními.
Seznam jiných složení Rady přijímá Evropská rada kvalifikovanou většinou (čl. 236 SFEU).
Výbor stálých zástupců vlád členských států Evropské unie (COREPER) má na starosti
přípravu prací Rady. Jedná se o koncepční orgán, ve kterém zasedají velvyslanci členských
států při EU.
Podle 9. prohlášení k Lisabonské smlouvě předsednictví Rady, s výjimkou složení
pro zahraniční záležitosti, vykonávají předem určené skupiny tří členských států po dobu
osmnácti měsíců. Tyto skupiny jsou vytvořeny rovnou rotací členských států, přičemž se vezme
v úvahu jejich rozmanitost a zeměpisná rovnováha v Unii.
Každý člen skupiny postupně předsedá po dobu šesti měsíců všem složením Rady a ostatní
členové skupiny jsou nápomocni podle společného programu. Přestože se rotační
předsednictví v Evropské radě již nepoužívá i nadále se aplikuje v Radě ministrů (vyjma Rady
pro zahraniční věci).
V 9. prohlášení je počítáno i s možností, že si členové skupiny mezi sebou dohodnout jinou
úpravu.
Lisabonská smlouva dále předpokládá, že Rada zasedá veřejně vždy, když projednává
a hlasuje o návrhu. Je to novinka, která má vést k větší demokratizaci EU.
Za tímto účelem je každé zasedání Rady rozděleno na dvě části, kdy první je určena
k projednávání legislativních aktů Unie a druhá nelegislativním činnostem (čl. 16 odst.
8 SEU).
3. Pravomoci Rady
Rada řídí politiku Unie a členských států. Zajišťuje soulad všeobecné hospodářské politiky
členských států a disponuje též rozhodovací pravomocí. Schvaluje směrnice a nařízení, stejně
tak jako jiné právní předpisy spadající do sekundárního práva.
Rozpočtové pravomoci
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Rada společně s Evropským parlamentem rozhoduje o rozpočtu. Projednává návrh rozpočtu
a následně jej schvaluje spolu s Evropským parlamentem. Připomeňme, že během platnosti
Smlouvy ESUO neměla Rada legislativní pravomoc. Hlavní roli při schvalování rozpočtu
hrála Evropská komise, Rada pouze podávala stanoviska.
Měnové a finanční pravomoci
Maastrichtská smlouva udělila Radě nezbytné pravomoci v oblasti měnové politiky.
K prvnímu dni třetí etapy (budování Evropské hospodářské a měnové Unie) Rada stanoví
na návrh Komise a po konzultaci s ECB jednomyslným rozhodnutím členských států, na které
se nevztahuje výjimka, neodvolatelné přepočítací koeficienty jejich měn, jakož i neodvolatelné
pevné kurzy, podle nichž budou měny nahrazeny ECU (čl. 123 odst. 4 Smlouvy o založení
Evropského hospodářství). ECU je bývalý název pro euro.
Rada ministrů může kvalifikovanou většinou sestavovat obecnou orientaci devizového kurzu.
Může tak činit buď na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou, anebo
na doporučení Evropské centrální banky. Tato orientace nesmí ovlivnit hlavní cíl banky,
a to udržovat cenovou stabilitu.
Kromě toho řídí Rada činnost a chod Evropského systému centrálních bank. Je důležité
podotknout,

že

Evropská

komise

i

ECB

musí

každá

předložit

Radě

zprávu

o tom, jak se členské státy připravují na přijetí eura. Na podkladě těchto dvou zpráv Rada
rozhodne o návrhu Evropské komise a posoudí, která z členských zemí splňuje požadované
podmínky pro účast v programu jednotné měny, a své závěry předloží Evropské radě.
Mimo to, článek 122 SFEU ve druhém paragrafu upřesňuje, že nastanou-li členskému státu
z důvodu přírodních pohrom nebo mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, obtíže nebo
je-li z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, může Rada, na návrh Komise,
poskytnout dotyčnému členskému státu za určitých podmínek finanční pomoc Unie. Nicméně
„no bail-out“ ve Smlouvách jasně zakazuje členským státům přebírat závazky národních
vlád (čl. 125 odst. 1 SFEU). Tato klauzule „no bail-out“ (tzv. doložka o neposkytnutí pomoci)
zakazuje Unii odpovídat za závazky kteréhokoliv členského státu eurozóny.
Pierre Lellouche, státní tajemník pro evropské záležitosti ve Francii, v rozhovoru zveřejněném
28. května 2010 anglickým deníkem Financial Times míní, že když Unie vytvořila záchranný
fond se 750 miliardami euro pro podporu evropských zemí v krizi, de facto pozměnila
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Lisabonskou smlouvu. Jedná se o velkou změnu, neboť je to ve Smlouvách výslovně
zakázané slavnou doložkou o neposkytnutí pomoci.
Na summitu v říjnu 2010 umožnila Evropská rada omezenou revizi smlouvy, aniž
by se tentokrát dotkla článku 125 SFEU (klauzule „no bail-out“). Revize umožnila,
se zárukou států eurozóny, zachovat mezivládní fond zřízený v květnu 2010. Německo
se nechalo slyšet, že Ústavní soud v Karlsruhe přijal Evropský nástroj finanční stability
(EFSF) pod podmínkou, že EFSF je dočasný a byl zřízen pouze proto, že byla ohrožena
stabilita celé eurozóny.
Německý Ústavní soud v Karlsruhe se ve svém rozhodnutí ze dne 7. září 2011 vyslovil
k účasti Německa v evropském stabilizačním programu, který byl zřízen v květnu
2010. Ústavní soud sice potvrdil německý zákon o zřízení EFSF, zároveň ale nepopiratelně
posílil práva Parlamentu, když doporučil, aby spolková vláda nejprve získala souhlas
rozpočtového výboru Německého spolkového sněmu předtím, než se zaváže k pomoci jiným
zemím. Navíc tato pomoc, která má velký význam, musí být posouzena případ od případu.
Pravomoci v oblasti vnějších vztahů
Rada hraje významnou roli v oblasti vnějších vztahů. Zahajuje mezinárodní dialogy a uzavírá
úmluvy. Výlučně Rada je odpovědná za uzavírání obchodních a asociačních dohod. Dává
pokyny Evropské komisi, která tyto dohody vyjednává.
Pravomoci v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)
Rada přijímá nejen nezbytná rozhodnutí, kterými určuje cíle SZBP, ale i nutná rozhodnutí
vedoucí k jejich realizaci.
Lisabonskou smlouvou byla řízena funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku. Vysokého představitele jmenuje kvalifikovanou většinou Evropská
rada se souhlasem předsedy Evropské komise. Zastává úřad spojující funkce, které
do té doby vykonával vysoký představitel a místopředseda Komise pro vnější záležitosti.
Stará se o to, aby vnější činnost EU byla jako celek konzistentní, svými návrhy
se snaží přispívat k vytváření SZBP a zajištuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou
radou a Radou.
Rovněž zastupuje Unii v záležitostech týkajících se SZBP.
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Jménem Unie vede politický dialog se třetími stranami a vyjadřuje postoj Unie
v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích (čl. 27 odst. 2 SEU).
Připomeňme, že vymezila-li Unie postoj k některé otázce, která je na pořadu jednání Rady
bezpečnosti Organizace spojených národů, požádají členské státy, které v ní zasedají, aby
byl vysoký představitel vyzván k přednesení postoje Unie (čl. 34 odst. 2 SEU).
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se při výkonu
své funkce opírá Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ). Evropská služba spolupracuje
s diplomatickými službami členských států a skládá se nejen z úředníků generálního
sekretariátu Rady a Komise, ale i z vyslaného personálu diplomatických služeb zemí
EU (čl. 27 odst. 3 SEU).
Italská ministryně zahraničních věcí a sociální demokratka Frederica Mogheriniová byla
30. dubna 2014 zvolena do funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku. Stala se šéfkou evropské diplomacie, čímž nahradila Catherine
Ashtonovou z Velké Británie, která zastávala tuto funkci jako první (2009-2014). Za jejího
předchůdce můžeme považovat Javiera Salona, který byl v červnu 1999 zvolen prvním
„Panem SZBP“ a zastával tuto funkci po dobu deseti let.
4. Způsob hlasování v Radě
Každý člen Rady může být zmocněn hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů
(čl. 239 SFEU). Rada rozhoduje prostou většinou, jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou.
Může být použit i tzv. slavný Lucemburský kompromis, který vyjednal francouzský prezident
Charles de Gaulle v roce 1966.
Jednomyslné hlasování
Návrh je přijat, pokud nikdo nehlasoval proti. Takto se rozhoduje v případě citlivých
záležitostí, jako je daňový systém, sociální zabezpečení nebo přistoupení nových států.
Lisabonská smlouva zavedla tzv. přechodovou klauzuli („passerelle“). Ta se nachází v článku
48 odstavci 7, větě první SEU a opravňuje Evropskou radu, aby přijala rozhodnutí, které
jí umožní v daném případě rozhodovat kvalifikovanou většinou, i když se jinak vyžaduje
jednomyslné rozhodnutí. Tento postup nelze využít na rozhodnutí související s vojenstvím
nebo obranou.
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Prostá většina
Rozhodnutí je přijato, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů. Tato forma hlasování
je dnes spíše vzácností. Používá se například pro vymezení podmínek, za kterých může
Evropská komise získávat informace a ověřovat je. Rada hlasuje prostou většinou hlasů také
o změnách svého jednacího řádu.
Kvalifikovaná většina
Od přijetí Jednotného evropského aktu je kvalifikovaná většina nejběžnějším způsobem
hlasování v Radě. Jak Maastrichtská smlouva, tak i Amsterodamská smlouva a Smlouva
z Nice rozšířily počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Ale až zásluhou
Lisabonské smlouvy se kvalifikovaná většina stala nejrozšířenějším způsobem hlasování
v Radě. Rozšířila její kompetence na 40 nových oblastí, mimo jiné i na oblast policejní
a justiční spolupráce. Podotkněme však, že si Velká Británie právě v oblasti policejní
a justiční spolupráce vyjednala výjimku. Nemusí uplatňovat rozhodnutí v oblasti sociální,
azylové a migrační politiky. Nemůže však v těchto oblastech zabránit tzv. posílené spolupráci.
Lisabonská smlouva změnila pravidlo pro výpočet kvalifikované většiny. Do té doby se užíval
systém minimálního počtu vážených hlasů, který protěžoval malé státy před velkými.
Lisabonská smlouva zrušila systém vážených hlasů a nahradila ho systémem dvojí většiny.
Tento způsob hlasování pro přijímání návrhů v Radě byl dříve zakotven v „Evropské ústavě“.
Rada může přijmout návrh, pokud pro něj hlasuje 55 % členských států, které zároveň
zastupují nejméně 65 % celkového počtu obyvatel EU.
Blokační menšinu musejí tvořit nejméně čtyři členské státy.
Toto pravidlo dvojí většiny, posilující roli nejlidnatějších států, se používá od 1. listopadu
2014. Jeho záměrem je zjednodušit tvorbu většin.
Nicméně na žádost kteréhokoliv členského státu bylo možné v období od listopadu 2014
do března 2017 použít dosavadní způsob hlasování, tedy vážení hlasů podle Smlouvy z Nice,
které ale omezuje schopnost EU přijímat rozhodnutí.
Až do 31. března 2017 bylo přípustné, aby každá země EU požádala o uplatnění
tzv. ioanninského kompromisu, který opravňuje skupinu států, která se přiblížila blokační
menšině, ale nedosáhla jí, vznést žádost o opětovné posouzení rozhodnutí přijatého
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kvalifikovanou většinou v Radě. Ioanninský mechanismus, který platil mezi lety
1995 až 2004, umožňoval menšině států dočasně zablokovat rozhodnutí, a tím zpomalit
proces rozhodování.
Lucemburský kompromis
Členské státy mohou využít právo veta, pokud se domnívají, že přijatá rozhodnutí ohrožují
jejich ústřední zájmy. Tento postup se nazývá lucemburský kompromis (platný od 30. ledna
1966) a umožňuje každému členskému státu uplatnit jeho suverenitu.
Takzvaný slavný lucemburský kompromis, který prosadil francouzský prezident de Gaulle
v roce 1966 a který byl přijat i ostatními partnery Francie, měl zásadní význam pro vývoj
Evropského společenství v následujících dvaceti letech. Výsledkem tohoto systému, který
nebyl nikdy formálně zpochybněn, došlo k nepřijetí mnoha rozhodnutí evropské politiky.
Ačkoliv lucemburský kompromis není zmíněn ve smlouvách, může se na něj každý
stát za určitých okolností odvolat. Připomeňme, že například Francie v roce 1993 vyhrožovala
použitím

lucemburského

kompromisu

při

závěrečném

vyjednávání

spolupráce

EU s Uruguayí.
Evropské orgány a postup v případě dobrovolného vystoupení z Unie (čl. 50 SEU)
Článek 50 SEU popisuje postup v případě, že se členský stát rozhodne vystoupit z Unie.
Členský stát, který se rozhodl z Unie 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. Dohodu uzavírá jménem
Unie Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského
parlamentu.
Evropské smlouvy přestanou být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody
o vystoupení v platnost. Pokud taková dohoda nebyla sjednána, smlouvy přestanou
být použitelné dva roky po oznámení o vystoupení z Unie. Evropská rada může
po dohodě s členským státem jednomyslně rozhodnout o prodloužení této lhůty.
Dne 24. června 2016, po britském hlasování pro „brexit“, předsedové orgánů EU (Parlamentu,
Komise a Evropské rady) prohlásili: „Jsme připraveni začít s Velkou Británií rychle jednat
o podmínkách jejího vystoupení z Evropské unie“. Upřesnili, že „dokud tento vyjednávací
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proces nebude ukončen, zůstává Spojené království členem Evropské unie se všemi právy
a povinnostmi, jež z toho vyplývají“. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker
jmenoval 27. července 2016 Francouze Michela Barniera, aby jménem Komise vedl s Velkou
Británií jednání o vystoupení z Unie dle článku 50 SEU. Barnier úzce spolupracuje
s belgickým diplomatem Didierem Seeuwsem, který byl v červnu 2016 jmenován do čela
„týmu pro Brexit“ určené pro vyjednávání. Během summitu Evropské rady 20. a 21. října
2016 upřesnila britská premiéra Theresa Mayová, že „Velká Británie bude hrát aktivní roli,
dokud bude členem EU“. Britská vláda oficiálně zahájila odchod z EU aktivací článku
50 SEU 29. března 2017.
Kapitola 4
Evropská komise
Evropská komise je výkonný orgán Evropské unie. Hraje nepostradatelnou roli při přípravě
a uskutečňování evropské politiky. Evropská komise je strážkyní evropské legality.
Evropská komise je výsledkem spojení výkonných orgánů tří Společenství v roce 1965.
Je hlavním orgánem Unie, její hybnou silou. Podle výroku Soudního dvora má tento původní
orgán za úkol vykonávat obecné iniciační poslání. Sjednocuje členské státy a evropské
veřejné míněné ohledně cílů EU.
Komise se nachází v nitru institucionálního systému Evropské Unie. Je to instance, která
je nejen pověřena výkonem evropských rozhodnutí, ale dohlíží i na jejich dodržování. Jako
jediná má legislativní iniciativu, což znamená, že právě jí přísluší předkládat Radě návrhy
právních předpisů.
Komise přijímá nespočet rozhodnutí, která jsou závazná pro členské státy. Máme též ve zvyku
označovat ji za „byrokracii Bruselu“. Kvůli jejím byrokratickým excesům ji francouzský
prezident de Gaulle nazval „technokratickou radou starších“. Kritizována je i její politická
„nezodpovědnost“.
Evropská komise je nadnárodní orgán, jehož posláním je ztělesňovat obecné zájmy
Společenství, použijeme-li formulaci obsaženou v Maastrichtské smlouvě. Tento stálý orgán
udržuje evropského ducha. V roce 1985 vypracovala Komise slavnou „Bílou knihu“ uvádějící
opatření, která mají být použita k dokončení jednotného trhu. Nicméně vedoucí postavení
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Komise bylo zpochybněno Maastrichtskou smlouvou, která jí přiznala pouze sekundární roli
v oblastech SZBP a EMU.
Ale díky Amsterodamské smlouvě získala Komise de facto větší iniciační monopol.
Vytvoření nových oblastí politiky jako například zaměstnanosti a zdraví, jakož i začlenění
Schengenské dohody do Amsterodamské smlouvy, rozšířilo oblasti její intervence.
Lisabonská smlouva posílila pozici Komise tím, že potvrdila její iniciační monopol. Její
pravomoci byly dále posíleny v oblasti správy ekonomických záležitostí.
1. Složení Evropské komise
Komise, jejíž hlavní sídlo je v Bruselu, je tvořená sborem komisařů čítající jednoho komisaře
z každé země EU.
Komise čítá i místopředsedy, jejich role je však pouze čestná. Až do října 2004 jmenovaly
Francie, Itálie, Německo, Velká Británie a Španělsko (pět „největších“ států) každý
dva komisaře. Ostatní členské státy mohly jmenovat pouze jednoho.
Ve Francii bylo zvykem jmenovat komisaře tak, aby jeden zastupoval vládní většinu a druhý
opozici.
Na summitu v prosinci 2000 v Nice se Evropská rada snažila přijít na to, jak snížit počet
komisařů, aby se Komise v důsledku rozšiřování nestala paralyzovaná vlastní velikostí.
V roce 2005 se proto „velké státy“ vzdaly jednoho ze svých dvou komisařů. „Malé státy“
si mohly své komisaře v Komisi ponechat, pokud počet států Unie nepřesáhne 27.
Stejně jako Smlouva z Nice se i Lisabonská smlouva snažila snížit počet komisařů, aby
tak vzrostla výkonnost Komise. Smlouva předpokládala, že se Komise bude v roce 2014
skládat z takového počtu členů, který odpovídá dvěma třetinám počtu členských států,
nerozhodne-li Evropská rada jinak (čl. 17 odst. 5 SEU).
Avšak během summitu v prosinci 2008 se Evropská rada vzdala toho, čeho se dosáhlo
v Lisabonské smlouvě a rozhodla, že i Irsko, stejně jako všechny ostatní členské státy,
má právo jmenovat jednoho komisaře své státní příslušnosti. V červnu 2009 v Bruselu toto
rozhodnutí Evropská rada znovu potvrdila. Byla to cena, kterou bylo nutné zaplatit, aby
Dublin zorganizoval druhé referendum o Lisabonské smlouvě.
2. Jmenování členů Evropské komise
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Účinností Maastrichtské smlouvy je do procesu složení Evropské komise, od počátku
do konce, zapojen Evropský parlament. Lisabonská smlouva ještě více posílila roli
Parlamentu při výběru komisařů.
Lisabonskou smlouvou získal Evropský parlament významnější roli při volbě předsedy
Evropské komise. Při této volbě navrhne Evropská rada kandidáta s přihlédnutím k volbám
do Evropského parlamentu (čl. 7 odst. 7 SEU).
Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů „volí“, dle článku 17 odst. 7 Smlouvy
o Evropské Unii, předsedu, kterého předtím navrhla Evropská rada složená z hlav států
a předsedů vlád.
Nehlasuje-li většina členů Evropského parlamentu pro předsedu Evropské komise navrženého
Evropskou radou, doporučí tato do jednoho měsíce kvalifikovanou většinou nového kandidáta,
kterého zvolí Evropský parlament stejným postupem (čl. 17 odst. 7 SEU).
Rada spolu s nově zvoleným předsedou Komise dohodne a přijme seznam budoucích
komisařů, které navrhnou členské státy na základě systému naprosto rovné rotace mezi
členskými

státy

umožňujícího

odrážet

demografickou

a

zeměpisnou

různorodost

všech členských států (čl. 17 odst. 5 SEU).
Jak tomu bylo předtím, než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, předseda a komisaři
jsou jako sbor schvalováni Evropským parlamentem. Vysoký představitel Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku podléhá, stejně jako ostatní členové Komise, schválení
Evropským parlamentem. Evropská rada jmenuje kvalifikovanou většinou Komisi poté,
co Evropský parlament schválí celý její sbor (čl. 17 SEU).
Zdůrazněme, že při jmenování komisařů má předseda Komise poprvé manévrovací prostor
pro rozšíření návrhů na nominaci. Poprvé jsou také zavedena kritéria k výběru kandidátů,
kteří jsou vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré
záruky nezávislosti (čl. 17 odst. 3 SEU).
Každý navržený komisař se musí zúčastnit veřejného projednávání před příslušnými výbory
Evropského parlamentu. Tato slyšení jsou pro evropské poslance vždy příležitostí, aby
projevili svou autoritu vůči státům, které vybraly dotyčné evropské komisaře, a vůči
předsedovi Komise, který rozdělil působnosti.
Evropský parlament v říjnu 2014 intenzivně jednal s většinovými stranami o kandidátech
na komisaře. Proces slyšení trval dlouhé tři týdny, ale nakonec byla kandidatura 27 členů
týmu Jean-Clauda Junckera potvrzena.
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Parlament odmítl jen Slovinku Alenku Bratušekovou, protože její slyšení nebylo přesvědčivé.
Slovinská vláda proto místo ní jmenovala Violetu Bulcovou a J.-C. Juncker se ji rozhodl
přibrat do svého týmu.
Další pro Parlament nevhodný byl Maďar Tibor Navracsics, který byl sice jako evropský
komisař přijat, ale europoslanci zároveň požadovali revizi rozdělení pravomocí mezi
komisaře.
I když došlo k revizi, Jean-Claude Juncker prosadil původní složení sboru, tj. několik
místopředsedů s průřezovými kompetencemi a jiné pro něj důležité komisaře.
Na závěr připomeňme, že jeden z prvních, kdo se Evropskému parlamentu znelíbil, byl v říjnu
2004 předseda komise José Manuel Barroso. Byl donucen upravit složení svého týmu. Zdálo
se, že Parlament nepodpoří nově vznikající Komisi, a proto M. Barroso poslancům raději
ustoupil a současně požádal, aby hlasování o jeho zvolení do funkce bylo odloženo a mohl
tak mohl svůj tým pozměnit.
3. Status členů Evropské komise
Dříve měli komisaři mandát jen na čtyři roky. Maastrichtská smlouva jim ho prodloužila
na pět let tak, aby délka mandátu kopírovala funkční období Evropského parlamentu. Evropští
komisaři mohou být voleni opakovaně. Avšak mandát je neslučitelný s výkonem jakékoliv
národní nebo evropské funkce.
Mandát může skončit před koncem volebního období v případě hlasování o vyslovení
nedůvěry, což může mít za následek, že Komise kolektivně odstoupí. Mandát může skončit
též dobrovolnou demisí nebo úmrtím. Na žádost Rady nebo Komise může Soudní
dvůr komisaře odvolat.
Jakmile jsou evropští komisaři jmenováni příslušnými vládami, přestávají být v Bruselu
zástupci svých zemí. Jsou odpovědní jen a pouze Evropskému parlamentu.
Požívají výsad a imunit zakotvených v Protokolu o výsadách a imunitách EU.
Etická pravidla a dobré chování
Článek 245 SFEU předpokládá, že evropští komisaři se zdrží jakéhokoliv jednání
neslučitelného s povahou jejich povinností a nesmějí vykonávat žádnou profesionální činnost,
ať už výdělečnou či bezplatnou. Zavazují se dodržovat během výkonu své funkce
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i po jeho ukončení povinnosti vyplývající z jejich postavení, zejména povinnost čestného
a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí
funkčního období.
„Musí být plně politicky a ekonomicky nezávislí“ prohlásil bývalý předseda Komise Jacques
Santer 3. března 1999 při zavádění nových kodexů chování pro evropské komisaře, které
mimo jiné stanovují následující pravidla:
− nemůžou vykonávat žádný mandát, a to ani na místní úrovni;
− pokud mají komisaři příležitost přijmout čestné funkce (v nadacích, v umělecké nebo
charitativní oblasti nebo ve vzdělávacích institucích), musí zajistit, aby výkon takových funkcí
v žádném případě nevyvolal jakékoli riziko střetu zájmů;
− člen Komise musí deklarovat veškeré finanční příjmy, což zahrnuje i majetkové účasti
manžela/manželky/partnera/partnerky

člena

Komise.

Jsou

také

povinni

deklarovat

profesionální činnosti svého manžela/partnera;
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2.
2.1

Odborný komentář překladu
Metody práce
Analýza výchozího textu byla důležitá pro správné pochopení a pro řešení

překladatelských problémů, které se vyskytly při překladu výchozího textu do cílového
jazyka. Pro analýzu výchozího textu byl zvolen model Christiane Nordové1 a její rozdělení
na vnětextové a vnitrotextové faktory. Dále byly použity textové funkce Romana Jakobsona2.
Veškeré jevy jsou ilustrovány na komentovaných příkladech.
2.2

Překladatelská analýza originálu

2.2.1 Základní charakteristika výchozího textu
Text, který jsem si vybrala, je na pomezí populárně naučného a vědeckého stylu.
Spadá tedy do stylu odborného. Je převážně objektivní, přesný, jednoznačný a obsahuje
mnoho odborných termínu z oblasti práva a názvosloví Evropské unie stejně jako citace.
Publikace je určena zejména studentům práv a politologie k doplnění jejich studijních
materiálů.
2.2.2 Vnětextové faktory
2.2.2.1 Vysílatel
Dle Nordové nemusí vysílatel a autor textu být ta samá osoba3. I v případě této
publikace se tyto faktory neshodují. Vysílatele odborně-naučného textu představuje
francouzské vydavatelství Gualino, autorem publikace je však francouzský doktor
práv Jean-Claude Zarka.
Publikace vyšla v roce 2017 v Issy-les-Moulineaux jako jedna z knih kolekce
Les Carrés, která vydává publikace pro studenty práv, politologie, ekonomie a managmentu.
Vysílatelem je francouzské nakladatelství Gualino, spadající pod Lextenso éditions. Kniha
byla vytištěna ve Francii.

1

NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model for
translation-oriented text analysis. Amsterda: Rodopi. 1991, s. 35-140.
2
JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Jinočany: Nakladatelství H & H. 1995, s. 74-105.
3
NoRD, Christiane. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische
Anwendung einerübersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. Tübingen: Julius Groos Verlag. 2009, s. 46.
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Autorem publikace je francouzský doktor práv Jean-Claude Zarka. Působí jako
profesor na univerzitě v Toulouse a je autorem mnoha právnických knih a článků, především
o francouzských orgánech a orgánech Evropské Unie.
2.2.2.2 Příjemce
Christiane Nordová ve svém modelu vyjmenovává různé příjemce populárněnaučných textů: děti, dospívající, dospělé, odborníky a laiky4. Publikace je určena především
studentům práv a politologie, dále kandidátům do veřejných funkcí a v neposlední řadě
všem, kteří se ať už z profesionálního, nebo osobního zájmu chtějí zabývat fungováním
Evropské unie, tedy dospělým, laikům a odborníkům.
Christiane Nordová uvádí, že se každý z textů, tedy jak výchozí text, tak překlad,
obrací na odlišné skupiny. Odlišnost obou skupin vyplývá z kulturních a znalostních rozdílů5.
Přičemž tato rozdílnost se nutně promítne i do překladu. V tomto překladu se bude jednat
zejména o francouzské organizace, respektive instituce a o problematiku příkladů, které
se vztahují přímo na francouzské prostředí.
2.2.2.3 Médium, čas a místo vzniku
Populárně-naučná publikace reaguje na vzrůstající zájem o Evropskou unii a potřebu
pochopit, jak Unie funguje. Je psána ve spisovném jazyce (français soutenu). Obsahuje velké
množství odborné terminologie z oblasti práva Evropské unie a mnoho citací z různých
smluv, protokolů a vyjádření. Obsah textu je věcný, seznamuje čtenáře s Evropskou unii jako
celkem. Publikace vyšla v zatím jediném vydání. Text existuje pouze v tištěné verzi,
na internetu není dostupný.
Téma Evropské unie je stále velmi aktuální i pro české čtenáře. Česká republika
je od 1. května 2004 součástí tohoto ojedinělého uskupení 28 evropských zemí a politika,
stejně jako rozhodnutí učiněná orgány Evropské unie, mají vliv nejen na právní řád České
republiky, ale i přímo na její občany.
Kniha vyšla v roce 2017 v Issy-les-Moulineaux ve Francii. Jejími příjemci
jsou francouzští čtenáři a svému okruhu čtenářů je také přizpůsobená. Příklady, které
4

NORD, Christiane. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische
Anwendung einerübersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. Tübingen: Julius Groos Verlag. 2009, s. 56.
5
NORD, Christiane. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische
Anwendung einerübersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. Tübingen: Julius Groos Verlag. 2009, s. 57.
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jsou v publikaci uvedené a které dokreslují danou problematiku, se vztahují přímo na Francii
(příklad: „la représentation permanente de la France à Bruxelles“, str. 47 výchozího textu).
V překladu jsem tyto příklady ponechala, popřípadě jsem příklad doplnila tak, aby
se vztahoval i na Českou republiku.
2.2.2.4 Funkce a záměr textu
Důvod vzniku textu a záměr vysílatele se mohou u některých textů překrývat6.
Záměrem vysílatele je představit čtenáři Evropskou unii, její vznik, fungování, orgány,
instituce a právní akty. Zároveň se snaží informovat čtenáře o dopadech Lisabonské smlouvy
na fungování Evropské unie. Kniha vznikla, aby čtenářům podala jednotný obraz
o vzniku a fungování Evropské unie a pomohla pochopit její politickou a právní organizaci.
Publikace bere v potaz změny ve vývoji, jako například vystoupení Velké Británie z Unie
nebo reformu Tribunálu EU.
Lingvista Roman Jacobson rozlišuje šest základních funkcí: expresivní, referenční,
konativní, fatickou, metajazykovou a poetickou7. Žádný text nemá jen ryze jednu funkci,
v textu se funkcí objevuje více s tím, že jedna funkce bývá dominantní. Ve vybrané publikaci
dominuje funkce referenční, autor podává čtenáři informace, informace o orgánech Evropské
unie, o jejím fungování atd. („Le Traité de Lisbonne a créé le poste de Haut représentant
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité“, str. 55 ve výchozím textu).
Dále se v textu objevuje funkce metajazyková, autor vysvětluje odborné pojmy: k vysvětlení
pojmu „no bail-out“ → „(« pas de renflouement ») interdit à l’UE de se porter garant
de la dette de l’un des pays membres de la zone euro“, str. 54 ve výchozím textu. V textu
se objevuje i funkce fatická, která slouží k zahájení či udržení komunikace („rappelons
que […]“, str. 58 ve výchozím textu; „En effet, on le sait, […]“, str. 45 ve výchozím textu).
Je zastoupena i funkce expresivní, která se snaží text ozvláštnit („[…], Jean-Claude Juncker
est parvenu à imposer l’architecture originale du nouveau collège.“, str. 62 ve výchozím
textu) a rozbít jeho strohost. Poetická a konativní funkce se v textu téměř nevyskytují.

6

Nordová, Christiane. Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische
Anwendung einerübersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. Tübingen: Julius Groos Verlag. 2009, str. 75.
7
JAKOBSON, Roman a Miroslav ČERVENKA. Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1995. Artes et litterae, s.
78-81.
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2.2.3 Vnitrotextové faktory
2.2.3.1 Tematika a obsah
Jak už bylo uvedeno výše, hlavní tématikou výchozího textu jsou orgány a instituce
Evropské unie, právní akty Evropské unie, stejně jako její historie. Publikace podává o této
entitě komplexní přehled.
První část se zabývá jednotlivými smlouvami, které přijala Evropská unie, respektive
Evropské společenství, tedy Jednotný evropský akt, Maastrichtská smlouva, Amsterodamská
smlouva, Smlouva z Nice a Lisabonská smlouva a dále Smlouva o stabilitě, koordinaci
a správě v hospodářské a měnové unii. Následuje kapitola pojednávající o aktérech Evropské
unie, tedy o Evropské radě, Radě Evropské unie, Evropském parlamentu, Evropské komisi,
Soudním dvoře Evropské unie, Evropském účetním dvoře a o institucích Evropské
hospodářské a měnové unie jako je Evropská centrální banka. Druhá část vyjmenovává právní
akty Evropské unie: nepsané právo, psané právo primární a sekundární (směrnice, nařízení…)
a principy aplikace právních aktů.
2.2.3.2 Presupozice
„Pragmatické presupozice se chápou značně široce, obvykle jako všechny faktory, které
jsou pro jistou konkrétní výpověď relevantní, aby mohla být pochopena či přijata.“8
Presupozice jsou tedy základní znalosti, které by čtenář měl mít, aby dokázal pochopit obsah
knihy, kterou čte. Čtenář by měl mít tušení, co představuje Evropská unie, jak vznikla,
jak fungují jednotlivé instituce a jak se navzájem ovlivňují. Stejně tak je dobré mít základní
znalosti z oblasti evropského práva pro snazší pochopení jednotlivých právních aktů a jejich
právní síly.
2.2.3.3 Nonverbální prvky
Text obsahuje i nonverbální prvky, je doplněn náčrty, grafy a mapami. Ty pomáhají
příjemci lépe si představit složitou strukturu probíraného tématu. Některé části textu
jsou vložené do červeného rámce. Jedná se o podstatné a nejnovější změny, např. aktivace
článku 50 SEU. Další nonverbální prvek představuje dělení kapitol. Hlavní kapitoly

8

HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Vyd. 2., V Karolinu 1., dopl. V Praze: Karolinum, 2013, s. 135.
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jsou napsané šedou barvou, podkapitoly oproti tomu tučně a červeně. Jednotlivé body
v podkapitolách jsou kurzívou a mají červenou barvu.
2.2.3.4 Členění a výstavba textu
Texty odborného stylu mají konkrétní textovou výstavbu. Promyšlená kompozice
se promítá jak do horizontální, tak do vertikální výstavby. Každá kapitola, ale i každý
odstavec by se měly zabývat jedním konkrétním tématem. Většina odborných textů odkazuje
na jiné odborné komunikáty zabývající se podobnou tématikou pomocí parafrází, citací nebo
seznamu literatury9.
Publikace je rozdělena na dvě hlavní části: aktéři Evropské unie a právní akty
Evropské unie. Části jsou dále členěny na kapitoly, které se dělí do podkapitol, které jsou ještě
rozdělené na body. První kapitola je úvodní, nespadá ani do jedné části a zabývá
se evropskými smlouvami. Následuje první část o aktérech. Každá kapitola pojednává
o jednom orgánu či instituci. Na první část navazuje část druhá o právních aktech, rozdělená
do kapitoly o pramenech práva a aplikačních principech EU.
Na začátku každé kapitoly se nachází krátká sumarizace napsaná kurzívou, která
shrnuje nejpodstatnější informace o daném tématu.
2.2.3.5 Lexikum
Celá publikace je napsána spisovným jazykem (français soutenu). Nevyskytuje
se v ní lexikum z nižší stylové vrstvy. Ve francouzštině se rozlišují následující funkční styly:
texte narratif, descriptif, explicatif neboli didactique, injonctif neboli prescriptif,
argumentatif, rhétorique a dialogal10. V češtině existují následující funkční styly:
prostěsdělovací, odborný, administrativní, publicistický, řečnický a umělecký11.
Publikaci lze zařadit do stylu odborného. Cílem odborného stylu je uvést širší okruh
čtenářů do určité problematiky. Tomu také odpovídá struktura, která vždy směřuje k úplnosti,
celistvosti a vnitřní uspořádanosti informací, které se snaží předat. Funkce textu je odborně
sdělná. Většina textů vykazuje rysy intertextovnosti díky odkazům na literaturu nebo jiné
9
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práce12. Odbornému funkčnímu stylu odpovídá i lexikum. Hlavní funkcí populárně naučných
a vědeckých textů je jasné popsání dané problematiky. V publikaci se objevuje mnoho
odborných termínů, které pocházejí převážně z právního prostředí, respektive z oblasti
evropského práva a jsou příjemci vysvětleny a přiblíženy („Communautés“, str. 45
ve výchozím textu; „système monétaire européen (SME)“, str. 46 ve výchozím textu;
„président du Conseil européen“, str. 46 ve výchozím textu).
Texty odborného stylu mají konkrétní textovou výstavbu. Promyšlená kompozice
se promítá jak do horizontální, tak do vertikální výstavby. Vertikální členění je tvořeno
vlastním výkladem a textem doplňujícím, tedy například odkazy na odbornou literaturu13.
Dále se může jednat o citace ze smluv, protokolů, soudních rozhodnutí a jiných zdrojů. Ani
tato publikace není výjimkou, nejčastěji se objevují přímé i nepřímé citace ze dvou Smluv:
Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie („Selon l’article
235 du TFUE, il statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi
que pour l’adoption de son règlement intérieur.“, str. 48 ve výchozím textu).
Autor v textu používá metafory k oživení textu („[…], lui a conféré un rôle moteur
dans le fonctionnement de l’UE.“, str. 49 ve výchozím textu; „[…], le problème de la fameuse
contribution britannique au budget des communautés est venu sur la table du Conseil
européen, qui parvint à trouver une solution.“, str. 45 ve výchozím textu). Používání metafor
u odborných textů není běžné a rozbíjí strohost textu, stylovou a emocionální neutrálnost.
2.2.3.6 Syntax
Nejfrekventovanějším slovesným časem v textu je čas přítomný, jehož užití
je v odborných textech typické. Označuje nadčasovou, obecně platnou skutečnost a objevuje
se v definicích14. Pokud autor píše o skutečnosti, která se stala v minulosti, používá složené
perfektum (passé composé), které vyjadřuje jednorázový ukončený děj v minulosti či minulý
děj, který se udál jen jednou a jehož trvání je vymezeno15 („En effet, on le sait, le Conseil
européen a eu à se saisir de très nombreux dossiers épineux.“, str. 45 ve výchozím textu)
12
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nebo imperfektum, které vyjadřuje časově neohraničené trvání minulého děje, okolnosti
průběhu děje minulého, tj. popis nebo minulý děj opakovaný16 („Jusqu’à l’entrée en vigueur
du Traité de Lisbonne, le Conseil européen était présidé par l’État membre qui assurait
pendant six mois la présidence de l’UE.“, str. 46 ve výchozím textu). Narazit můžeme rovněž
na trpný rod („[…], le problème de la fameuse contribution britannique au budget
des communautés est venu sur la table du Conseil européen, qui parvint à trouver
une solution.“, str. 45 ve výchozím textu).
Odborné texty se zároveň vyznačují složitou větnou stavbou kvůli dlouhým větám
a souvětím17. Ani tento text není výjimkou („Cette dernière peut désormais, sur demande
de l’État membre concerné, se prononcer sur la légalité d’un acte adopté par le Conseil
européen lorsqu’il a été identifié un risque clair de violation grave par cet État membre
de certaines valeurs (respect de droits de l’homme, respect de la dignité humaine…)“,
str 48 ve výchozím textu). Nevýhodou dlouhých souvětí je velký počet vedlejších
vět, což nakonec může vést k tomu, že se čtenář ve větě ztratí ještě, než ji stihne dočíst
do konce. Délku vět jsem zachovávala u přímých citací, ve zbytku překladu jsem se často
uchýlila k rozdělování vět tak, aby byl text pro čtenáře přehledný a uchopitelný
i přes komplikovanost tématu.
Příklad: „La préparation des travaux du Conseil continue d’être assurée par le Comité
des représentants permanents des gouvernements des États membres (COREPER);
une enceinte stratégique ou siègent les ambassadeurs des États membres auprès de l’UE.“,
str. 52 ve výchozím textu → „Výbor stálých zástupců vlád členských států Evropské unie
(COREPER) má na starosti přípravu prací Rady. Jedná se o koncepční orgán, ve kterém
zasedají velvyslanci členských států při EU.“, str. 8 v překladu
Příklad: „Le Conseil européen d’octobre 2010 a ouvert la voie à une révision limitée
du traité, sans toutefois toucher à l’article 125 TFUE (clause de « no bail-out »), afin
de permettre le maintien du fonds intergouvernemental mis en place en mai 2010, avec
la garantie des États de la zone euro.“, str. 53 → „Na summitu v říjnu 2010 umožnila
Evropská rada omezenou revizi smlouvy, aniž by se tentokrát dotkla článku 125 SFEU
16
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(klauzule „no bail-out“). Revize umožnila, se zárukou států eurozóny, zachovat mezivládní
fond zřízený v květnu 2010.“, str. 10 v překladu
2.2.3.7 Suprasegmentální prvky
V textu se objevují tečky, čárky, středníky a uvozovky. Vykřičníky se nevyskytují,
neboť poukazují na funkcí expresivní, která je v odborném stylu zastoupena minimálně.
Vykřičníky zdůrazňují zvolací funkci výpovědi18. Nejčastěji se v textu můžeme setkat
s uvozovkami a kurzívou a to v případě citací („Cependant, la déclaration n°9 du Traité de
Lisbonne a prévu que « les membres du groupe peuvent convenir entre eux d’autres
arrangements ».“, str. 53 ve výchozím textu). V překladu jsem se rozhodla u citací zachovat
pouze kurzívu a uvozovky vynechat, neboť by text, kde jsou obsažené jak uvozovky,
tak kurzíva, na českého čtenáře působil těžkopádně. Do kurzívy a uvozovek jsem vložila
jen přímou řeč.
2.3

Překladatelská metoda a postupy
Analýza textu dle Christiane Nordové19 popsaná v předchozí kapitole byla základem

pro překladatelskou metodu a postupy. V překladu bylo třeba uzpůsobit lexikální, stylistické
i syntaktické prostředky pro českého čtenáře.
Levý uvádí dvě tendence, mezi kterými si překladatel musí vybrat: věrnost a volnost20.
Metodu věrnosti bylo důležité zachovat zejména při překladu terminologie. Snahou bylo
i to, aby překlad na českého čtenáře působil stejně, jako originál působí na výchozího čtenáře.
Podle Levého lze rozdělit pracovní postupy překladatele na obecné (překlad), zvláštní
(opis neboli substituce) a jedinečné (přepis neboli transkripce)21.
Ve většině případů šlo užít obecného postupu, veškeré odborné termíny mají v češtině
svůj příslušný ekvivalent, neboť Smlouvy, ze kterých publikace vychází, mají své oficiální
znění v databázi Eur-lex22, která poskytuje v 24 úředních jazycích přístup například
k Úřednímu věstníku EU, právu EU nebo judikatuře EU.
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Opis bylo nutné použít v případě, kdy v češtině nebyl dohledatelný oficiální název
francouzské instituce („la représentation permanente de la France à Bruxelles“,
str. 47 ve výchozím textu). České internetové stránky23 se přímo věnují Stálému zastoupení
České republiky při Evropské unii. Dedukcí jsem odvodila, že lze jména států v názvu
instituce zaměnit → „Stále zastoupení Francie při Evropské unii v Bruselu“, str. 3 v překladu.
Dle Levého existují posuny v trojím směru – mezi obecným a specifickým
pojmenováním, mezi pojmenování stylisticky neutrálním a pojmenováním expresivním a mezi
opakováním a obměnami slovního označení24.
U klíčových slov jako například Evropský parlament, Evropská Rada, Rada EU nelze
použít obměňování slovního označení, neboť se jedná o specifická pojmenování a nelze
se tím pádem vyhnout ani opakování. Nenastával ani posun mezi obecným a specifickým
pojmenováním, protože autor v díle používá odborných výrazů, které mají konkrétní český
ekvivalent.
2.4

Překladatelské problémy
Překladatelské problémy jsou rozdělené na lexikální, morfologické, syntaktické

a pragmatické.
2.4.1 Lexikální rovina
2.4.1.1 Termíny
Publikace obsahuje mnoho odborných termínu, především z oblasti práva, a to práva
evropského („passerelle“, str. 50 ve výchozím textu „acquis“, str. 60 ve výchozím textu).
U každého odborného termínu jsem si dohledala jeho přesné znění v češtině. K vyhledávání
jsem použila odbornou literaturu jako například učebnici „Úvod do právnické francouzštiny“
od doktorky Jany Tomaščínové25, ve které se jedna kapitola zabývá přímo evropským
právem, dále velmi užitečný „Česko-francouzský právnický slovník“ od Markéty Olgy
Larišové26, který obsahuje nejdůležitější právní terminologii z hlavních oborů práva
soukromého a veřejného, je v něm ale bohatě zastoupeno i právo evropské. A konečně
23
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jsem použila i odborné webové stránky jako IATE27 (interaktivní terminologie pro Evropu),
což je vícejazyčná terminologická databáze používaná pro překlady v rámci evropských
institucí, dále EUROVOC, vícejazyčný tezaurus (komparativní vícejazyčný slovník)
zahrnující všechny oblasti, ve kterých je Evropská unie aktivní, a nakonec webovou stránku
European Union28, kde se nacházejí oficiální stránky orgánů a institucí Evropské unie.
Důležitým zdrojem byla také internetová stránka Eur-lex29, která umožňuje přístup k právním
předpisům EU a dalším dokumentům. Díky této stránce jsem mohla dohledat oficiální znění
jak francouzské, tak české Smlouvy o Evropské unii, respektive Smlouvy o fungování
Evropské unie.
2.4.1.1.1 Termín „président“
Při překladu z francouzštiny do češtiny jsem se setkala s několika odbornými pojmy,
na které bylo třeba dát si pozor. Jedním takovým je „président du Conseil européen“
a „président de la Commission européenne“.
Příklad 1: „L’un des grands apports du Traité de Lisbonne de 2007 est précisément de mettre
fin à ce système de la station semestrielle en instaurant la fiction permanent de président
du Conseil européen élu, […].“, str. 46 ve výchozím textu → „Jedna z největších
změn, kterou přinesla Lisabonská smlouva v roce 2007, bylo zrušení rotujícího předsednictví.
To bylo nahrazeno funkcí stálého předsedy Evropské rady […].“, str. 2 v překladu
Příklad 2: „Le Traité de Lisbonne renforce effectivement le rôle du Parlement européen
en ce qui concerne l’élection du président de la Commission européenne.“,
str. 61 ve výchozím textu → „Lisabonskou smlouvou získal Evropský parlament významnější
roli při volbě předsedy Evropské komise.“, str. 16 v překlad
→ „Président“ je termín, který lze do češtiny přeložit jako prezident nebo předseda.
Při překladu do češtiny bylo potřeba dohledat správný ekvivalent tohoto slovního spojení,
kterým je „předseda“.
Určité dilema nastalo při překladu následující věty: „Cette situation pourrait peut-être
permettre un jour la désignation d'un président unique de l'Union européenne, coiffant
la présidence du Conseil européen et la présidence de la Commission de Bruxelles.“,
27
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str. 47 ve výchozím textu. Pozice „d'un président unique de l'Union européenne“ prozatím
neexistuje, proto ani nebylo možné dohledat český ekvivalent. Musela jsem se rozhodnout,
zdali použít ekvivalent předseda nebo prezident. Jelikož Evropské radě i Komisi předsedá
předseda, nikoliv prezident, rozhodla jsem se pro termín „předseda“ → „Tento stav by časem
mohl umožnit jmenování předsedy Evropské unie, který by v sobě spojoval jak předsednictví
v Evropské radě, tak předsednictví v Evropské komisi.“, str. 2 v překladu.
2.4.1.1.2 Termín „Conseil“
Dalšími pojmy byly „Conseil européen“ (Evropská rada) a „Conseil de l’Union
européenne“ (Rada Evropské unie). Tyto pojmy se často pletou, a to i v češtině. Evropská
rada je jednou z vrcholových institucí EU, která „vymezuje obecné politické směry
EU“, str. 1 v překladu a Rada Evropské unie „zastupuje členské státy a spolu s Evropským
parlamentem vykonává legislativní a rozpočtovou funkci“, str. 6 v překladu.
Rada Evropské unie bývá někdy označována jako Rada ministrů nebo jen Rada.
V kapitole o Radě se ani jednou nevyskytuje její celý oficiální název „Conseil de l'Union
européenne“. Autor používá převážně označení „Conseil“, popřípadě „Conseil des ministres“
nebo „Conseil de l'UE“.
Zvláštní pozornost je potřeba věnovat překladu vět, ve kterých se vyskytují oba
dva orgány.
Příklad: „[…], le Conseil européen se voit confier par le Traité de Lisbonne de nouvelles
compétences: décider des «passerelles» de passage de l'unanimité vers la majorité qualifiée
au Conseil; […].“, str. 50 ve výchozím textu → „Přestože Evropská rada nevykonává
legislativní funkci (čl. 15 odst. 1 SEU), Lisabonská smlouva na ní delegovala nové
pravomoci: aktivace tzv. přechodové klauzule („passerelle“), která umožňuje Radě přejít
z jednomyslného hlasování na rozhodování kvalifikovanou většinou; […].“, str. 5 v překladu.
Pokud by překladatel nesprávně pochopil nebo přeložil termíny, čtenář by mohl špatně
pochopit smysl věty.
2.4.1.2 Zkratky
V publikaci se vyskytuje mnoho zkratek. U všech zkratek bylo třeba zjistit, jestli česká
zkratka je stejná jako francouzská, nebo jestli se odlišuje. Hned tři nejdůležitější zkratky
v celém textu: UE (Union européenne), TUE (Traité sur l'Union européenne) a TFUE
30

(Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) mají jiný český ekvivalent:
EU (Evropská unie) SEU (Smlouva o Evropské unii) a SFEU (Smlouva o fungování Evropské
unie). Další důležité rozdílné zkratky byly například: SME (système monétaire européen)
→ EMS (Evropský měnový systém); PESC (politique étrangère et de sécurité commune)
→ SZBP (Společná zahraniční a bezpečnostní politika); IME (Institut monétaire européen)
→ EMI (Evropský měnový institut); OMC (Organisation mondiale du commerce)
→

WTO

(Světové

obchodní

organizace);

BCE

(Banque

centrale

européenne)

→ ECB (Evropská centrální banka).
Jiné zkratky jsou v obou jazycích identické, např.: COREPER (Výbor stálých
zástupců); ECOFIN (Rada pro hospodářské a finanční záležitosti).
V textu se objevily i zkratky, u kterých se mi nepodařilo dohledat český ekvivalent:
GOPE (Grandes orientations des politiques économiques) v češtině Hlavní směry
hospodářských politik a SGAE (Secrétariat général des affaires européennes) v češtině
Generální sekretariát pro evropské záležitosti.
2.4.1.3 Latinské výrazy
„Právo je obor, v němž jsou velmi často užívány latinské výrazy. Některé jsou
používány proto, že jimi lze jednoduše vyjádřit skutečnost, kterou by bylo třeba v českém
jazyce složitě opisovat.“30
Ani tato publikace není výjimkou, neboť se jedná o text zabývající se Evropskou unií
a evropským právem. Rozhodla jsem se latinské výrazy z výchozího textu zachovat.
Příklad 1: „En créant un fonds d’urgence de 750 milliards d’euros pour soutenir des pays
européens en crise, l’UE a de facto modifié le Traité de Lisbonne, […].“, str. 54 ve výchozím
textu → „[…], když Unie vytvořila záchranný fond se 750 miliardami euro pro podporu
evropských zemí v krizi, de facto pozměnila Lisabonskou smlouvu.“, str. 9 v překladu
Příklad 2: „Avec le Traité d’Amsterdam, la Commission a obtenu de facto une capacité
d’incitative accrue.“, str. 60 ve výchozím textu → „Ale díky Amsterodamské smlouvě získala
Komise de facto větší iniciační monopol.“, str. 14 v překladu
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2.4.1.4 Exotismy
Překladatel může cizí výrazy (exotismy) ve svém prostředí zdomácňovat. Jsou to právě
odborné texty, které obsahují až 5 % cizích výrazů, která obohacují mateřský jazyk,
do kterého se překládá31. Také jsem se rozhodla do překladu vnést jeden cizí výraz
→ „passerelle“, neboli přechodová klauzule.
Příklad: „Le Traité de Lisbonne introduit une « clause passerelle » permettant au Conseil
européen d’adopter une décision […].“, str. 56 ve výchozím textu → „Lisabonská smlouva
zavedla tzv. přechodovou klauzuli („passerelle“).“, str. 11 v překladu
→ zde jsem použila český překlad slova „passerelle“, tedy přechodová klauzule. Zároveň
jsem se rozhodla ponechat i francouzský ekvivalent, který se nachází v odborné právní
literatuře.
2.4.2 Morfologická rovina
2.4.2.1 Přechodník přítomný
„Přechodník přítomný se tvoří od příčestí přítomného předložkou „en“. Má platnost
vedlejší věty příslovečné a vyjadřuje okolnosti děje vyjádřeného určitým slovesem. Podmět
přechodníku je zásadně totožný s podmětem určitého slovesa. Přechodník vyjadřuje
děj současný.“32
Přechodník přítomný jsem nejčastěji překládala větou vedlejší (příklad 1), popřípadě
aktivním slovesem (příklad 2).
Příklad 1: „En créant un fonds d’urgence de 750 milliards d’euros pour soutenir des pays
européens en crise, l’UE a de facto modifié le Traité de Lisbonne, […].“, str. 54 ve výchozím
textu → „[…], když Unie vytvořila záchranný fond se 750 miliardami euro pro podporu
evropských zemí v krizi, de facto pozměnila Lisabonskou smlouvu.“, str. 9 v překladu
Příklad 2: „Mais, lors du Conseil européen de décembre 2008, les Vingt-Sept ont renoncé
à cet acquis majeur du Traité de Lisbonne en décidant que […]“, str. 60 ve výchozím textu
→ „Avšak během summitu v prosinci 2008 se Evropská rada vzdala toho, čeho se dosáhlo
v Lisabonské smlouvě a rozhodla, že […]“, str. 15 v překladu
31
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2.4.2.2 Příčestí přítomné
Příčestí přítomné, neměnný tvar zakončený na „-ant“, vyjadřuje nejčastěji současnost
s jiným dějem, ať už přítomným, minulým nebo budoucím. Je potřeba odlišit
jej od přídavného jména slovesného, které vyjadřuje více méně trvalý stav a shoduje
se s podstatným jménem v rodě a čísle33. Příčestí přítomné jsem překládala bud‘ aktivním
slovesem (příklad 1 a 3), nebo vedlejší větou (příklad 1 a 2).
Příklad 1: „Le Traité de Lisbonne introduit une « clause passerelle » permettant au Conseil
européen d’adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans
une domaine ou dans un cas ou l’unanimité était initialement requise. C’est ce que prévoit
l’article 48 § 7 premier alinéa du TUE […].“, str. 56 ve výchozím textu → „Lisabonská
smlouva zavedla tzv. přechodovou klauzuli („passerelle“). Ta opravňuje v článku 48 odstavci
7, větě první SEU Evropskou radu, aby přijala rozhodnutí, které jí umožní v daném případě
rozhodovat kvalifikovanou většinou, i když se jinak vyžaduje jednomyslné rozhodnutí.“,
str. 11 v překladu
Příklad 2: „[…], elle a aussi renforcé incontestablement les droits du Parlement exigeant
que le gouvernement fédéral […].“, str. 54 ve výchozím textu → „[…], zároveň
ale nepopiratelně posílil práva Parlamentu, když doporučil, aby spolková vláda […].“,
str. 9 v překladu
Příklad 3: „Sur la base de ces deux rapports, le Conseil, statuant sur proposition
de la Commission européenne, doit évaluer […].“, str. 54 ve výchozím textu → „Na podkladě
těchto dvou zpráv rozhodne Rada o návrhu Evropské komise a posoudí, […].“,
str. 9 v překladu
2.4.2.3 Infinitiv
Infinitiv je neurčitý slovesný tvar, který nevyjadřuje ani osobu, číslo, či čas. Někdy
u infinitivu převažuje jeho slovesná podoba, jindy jeho povaha jmenná. Oproti češtině
se infinitivů ve francouzštině užívá častěji34. Infinitiv ve francouzských větách
jsem do češtiny překládala nejčastěji pomocí věty vedlejší (příklad 2, 3, 4 a 5). Jindy
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jsem použila aktivní sloveso (příklad 1) nebo transpozici, kde jsem místo slovesa použila
podstatné jméno (příklad 6).
Příklad 1: „Le Conseil européen d’octobre 2010 a ouvert la voie à une révision limitée
du traité, sans toutefois toucher à l’article 125 du TFUE (clause de « no bail-out »), afin
de permettre le maintien du fonds intergouvernemental mis en place en mai 2010, avec
la garantie des États de la zone euro.“, str. 54 ve výchozím textu → „Na summitu v říjnu
2010 Evropská rada umožnila omezenou revizi smlouvy, aniž by se tentokrát dotkla článku
125 SFEU (klauzule „no bail-out“). Revize umožnila, se zárukou států eurozóny, zachovat
mezivládní fond zřízený v květnu 2010.“, str. 9 v překladu
Příklad 2: „[…] « l’intérêt général » de la Communauté pour reprendre la formule utilisée
par le Traité de Maastricht.“, str. 59 ve výchozím textu → „[…] obecné zájmy Společenství,
použijeme-li formulaci obsaženou v Maastrichtské smlouvě.“, str. 14 v překladu
Příklad 3: „La Commission a élaboré en 1985 lecélèbre « Livre blanc » qui énonce
les mesures à appliquer pour l’achèvement du marché unique.“, str. 59 ve výchozím textu
→ „V roce 1985 vypracovala Komise slavnou „Bílou knihu“ uvádějící opatření, která mají
být použita k dokončení jednotného trhu.“, str. 14 v překladu
Příklad 4: „C’était notamment le prix à payer pour obtenir que Dublin accepte d’organiser
un deuxième référendum sur le Traité de Lisbonne.“, str. 60 ve výchozím textu → „Byla
to cena, kterou bylo nutné zaplatit, aby Dublin zorganizoval druhé referendum o Lisabonské
smlouvě.“, str. 15 v překladu
Příklad 5: „Le Traité de Maastricht a allongé a cinq ans le mandat des membres
de la Commission afin de le calquer sur la durée de la législature de l’Assemblé
de Strasbourg.“, str. 62 ve výchozím textu → „Maastrichtská smlouva jim ho prodloužila
na pět let tak, aby délka mandátu kopírovala funkční období Evropského parlamentu.“,
str. 16 v překladu
Příklad 6: „En créant un fonds d’urgence de 750 milliards d’euros pour soutenir des pays
européens en crise, l’UE a de facto modifié le Traité de Lisbonne, […].“, str. 54 ve výchozím
textu → „Tím, že Unie vytvořila záchranný fond se 750 miliardami euro pro podporu
evropských zemí v krizi, de facto pozměnila Lisabonskou smlouvu, […].“, str. 9 v překladu
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2.4.3 Pragmatická rovina
2.4.3.1 Odkazy na legislativní dokumenty
Většina odborných textů odkazuje na jiné odborné komunikáty zabývající
se podobnou tématikou pomocí parafrází, citací nebo seznamu literatury. Text vykazuje rysy
intertextovnosti díky odkazům na literaturu nebo jiné práce35.
Autor nedodržuje stejné odkazování u všech legislativních dokumentů. U většiny
odkazů uvádí pouze článek legislativního dokumentu.
Příklad 1: „« Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion extraordinaire
du Conseil européen. » (TUE, art. 15).“, str. 46 ve výchozím textu → „Vyžaduje-li to situace,
svolá předseda mimořádné zasedání Evropské rady (čl. 15 odst. 3 SEU).“, str. 2 v překladu
Příklad 2: „« […] que le Haut Représentant soit invité à présenter la position de l'Union »
(TUE, art. 34).“, str. 55 ve výchozím textu → „[…], aby byl vysoký představitel vyzván
k přednesení postoje Unie“ (čl. 34 SEU).“, str. 10 v překladu
Výjimečně uvedl autor u odkazu i odstavec.
Příklad 1: „Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités
en disposent autrement (TUE, art. 15, § 4).“, str. 48 ve výchozím textu → „Nestanoví-li
Smlouvy jinak, rozhoduje Evropská rada konsensem hlasů (čl. 15 odst. 4 SEU).“,
str. 3 v překladu
Příklad 2: „S’il « n’exerce pas de fonction législative » (TUE, art. 15, § 1), […].“, str. 50
ve výchozím textu → „Přestože Evropská rada nevykonává legislativní funkci
(čl. 15 odst. 1 SEU), […].“, str. 5 v překladu
Příklad 3: „L'article 17-7 du Traité sur l'Union européenne […].“, str. 61 ve výchozím textu
→ „[…] dle článku 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské Unii, předsedu […].“, str. 15 v překladu
Došla jsem k závěru, že odkazování na legislativní dokumenty v překladu sjednotím,
aby text působil jednotně. Jelikož jsou některé články ve Smlouvách poměrně dlouhé,
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rozhodla jsem se uvádět i odstavce. Pokud si čtenář bude chtít citaci dohledat v právním aktu,
odstavec mu umožní snazší a rychlejší orientaci.
2.4.3.2 Citace a odkazování
V publikaci se objevuje velký počet citací. Citace jsou běžným znakem odborných textů,
kterým se odkazuje na jiné odborné komunikáty36. Většina citací pochází ze Smlouvy
o Evropské unii („« Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen. » TUE, art. 15“, str. 46 ve výchozím textu) a Smlouvě
o fungování Evropské unie („Selon l’article 235 du TFUE, il statue à la majorité simple
pour les questions de procédure ainsi que pour l’adoption de son règlement intérieur.“,
str. 48 ve výchozím textu). Dalšími zdroji citací jsou vyjádření Komise, soudů nebo různých
osobnostní jako je předseda Komise. Autorovo citování není vůbec konzistentní. Setkala
jsem se s různými způsoby citování, které rozvedu níže. Celkově představovalo citování
a jeho různorodost jeden z největších problémů při překládání. Nakonec jsem zvolila
jednotnou formu citování, nehledě na originál, aby byl text pro čtenáře přehledný. Dále
jsem se rozhodla označit přímé citace pouze kurzívou, uvozovky jsem vynechala, neboť
v textu se vyskytuje obrovský počet citací. Uvozovky by pro českého čtenáře mohly působit
těžkopádně
a narušovat plynulost čtení.
1) Ideální situaci nastala v případě, že autor dal přímou citaci do uvozovek
a kurzívy a uvedl odkaz. Tyto citace jsou ve většině případů lehce dohledatelné
a není potřeba zasahovat do textu (celkově 14 citací).
Příklad 1: „D’autre part, l’article 122 du TFUE précise dans son deuxième paragraphe
que « Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves
difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels
échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État
membre concerné.»“, str. 54 ve výchozím textu → „Mimo to, článek 122 SFEU
ve druhém paragrafu upřesňuje, že nastanou-li členskému státu z důvodu přírodních
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pohrom nebo mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, obtíže nebo je-li z téhož
důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, může Rada, na návrh Komise, poskytnout
dotyčnému členskému státu za určitých podmínek finanční pomoc Unie.“,
str. 9 v překladu
Příklad 2: „« Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen. » (TUE, art. 15).“, str. 46 ve výchozím textu
→ „Vyžaduje-li to situace, svolá předseda mimořádné zasedání Evropské rady
(čl. 15 odst. 3 SEU).“, str. 2 v překladu
2) Druhá situace obnášela přímé citace, které nebyly označeny ani kurzívou ani
uvozovkami, byl u nich pouze uvedený odkaz na příslušný článek ve Smlouvě. Tyto
citace jsou také dohledatelné. Přestože je autor neoznačil, v překladu je citace
kurzívou a v překladu jsou označené kurzívou (11 citací).
Příklad 1: „Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans
le cas où les traités en disposent autrement (TUE, art. 15, § 4).“, str. 4 ve výchozím
textu → „Nestanoví-li Smlouvy jinak, rozhoduje Evropská rada konsensem
(čl. 15, odst. 4 SEU).“, str. 3 v překladu
Příklad 2: „Chaque membre du Conseil peut recevoir délégation de vote d’un seul
des autres membres (TFUE, art. 239).“, str. 56 ve výchozím textu → „Každý
člen Rady může být zmocněn hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů
(čl. 239 SFEU).“, str. 11 v překladu
3) Třetí situace: autor přímou citaci označil uvozovkami a kurzívou, aniž by ale uvedl
zdroj. U některých citací se mi podařil dohledat zdroj a mohla jsem použít oficiální
českou verzi (7 citací). Bohužel u některých citací se mi zdroj dohledat nepodařilo
(4 citace). V takovýchto případech bylo nutné uchýlit se k vlastnímu překladu citace.
Příklady, kde se podařilo zdroj dohledat
Příklad: „« Le jour de l’entrée en vigueur de la troisième phase (de l’Union
économique et monétaire) [1], le Conseil, statuant à l’unanimité des États membres
ne faisant pas l’objet d’une dérogation, sur proposition de la Commission et après
consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels (les) [2] monnaies sont
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irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l’écu (ancien
dénomination de l’euro) [3] remplace ces monnaies. »“, str. 53-54 ve výchozím textu
→ „K prvnímu dni třetí etapy (budování Evropské hospodářské a měnové Unie) Rada
stanoví na návrh Komise a po konzultaci s ECB jednomyslným rozhodnutím členských
států, na které se nevztahuje výjimka, neodvolatelné přepočítací koeficienty jejich
měn, jakož i neodvolatelné pevné kurzy, podle nichž budou měny nahrazeny ECU
(čl. 123 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského hospodářství). ECU je bývalý název
pro euro.“, str 8 v překladu
→ Do této citace zasáhl sám autor, když doplnil informace, které jsou v závorkách.
První doplnění jsem zachovala. U druhého doplnění jsem použila původní znění
citace. U třetího doplnění jsem zvolila formu samostatné věty. Pokud bych informaci
dala do závorky stejně jako autor, měla bych za sebou dvě závorky (jednu s doplňující
informací, druhou s odkazem na zdroj). Posunutím informace mimo citaci není
zasaženo do plynulosti textu, neboť doplňující informace následuje hned po uvedení
zdroje.
Příklady, kde se nepodařilo zdroj dohledat
Příklad: „Ces orientations « n’affectent pas l’objectif principal (de la BCE), à savoir
le maintien de la stabilité des prix ».“, str. 54 ve výchozím textu → „Tato orientace
nesmí ovlivnit hlavní cíl banky, a to udržovat cenovou stabilitu.“, str. 9 v překladu
4) Čtvrtá situace: autor vložil přímou citaci do uvozovek a kurzívy, dokonce uvedl
i zdroj (4 citace). Bohužel se mi nepodařilo najít přesný ekvivalent v češtině, načež
jsem přistoupila k vlastnímu překladu. Většinou se jednalo o vyjádření politiků
či jiných osobností.
Příklad 1: „Lors du Conseil européen des 20 et 21 octobre 2016, la Première ministre
britannique Theresa May a précisé que « le Royaume-Unis jouera un rôle plein et actif
tant qu’il sera membre de l’UE ».“, str. 58 ve výchozím textu → „Během summitu
Evropské rady 20. a 21. října 2016 upřesnila britská premiéra Theresa Mayová,
že „Velká Británie bude hrát aktivní roli, dokud bude členem EU.“, str. 13 v překladu
5) Pátá situace: autor přímou citaci nedal do uvozovek ani do kurzívy a ani neuvedl
zdroj. Na tyto případy jsem narazila, když mi text v publikaci strukturou až příliš
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nápadně připomínal strukturu ve Smlouvách. Podařilo se mi dopátrat zdroj, přičemž
jsem v překladu nejen citaci uvedla kurzívou, ale uvedla jsem i odkaz na příslušný
zdroj (3 citace).
Příklad: „Il assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union
pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune,
sans préjudice des attributions du haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité.“, str. 46 ve výchozím textu → „Zajišťuje
na své úrovni a v této funkci vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících
se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny pravomoci Vysokého
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (čl. 15 odst. 6 SEU).“,
str. 2 v překladu
6) Dále jsem se setkala se situací, kdy se sice nejednalo o přímou citaci, proto také nebyla
uvedena kurzívou ani uvozovkami, byl u ní ale uvedený zdroj (3 případy). Jednalo
se o pozměněné články ze Smluv. Postupovala jsem stejně jako autor, pozměnila
jsem původní články a uvedla odkaz na zdroj. V jednom případě (příklad 2),
jsem si dovolila převzít přímou citaci, neboť se výchozí text od originálu smlouvy
odlišoval jen nepatrně.
Příklad 1: „Les autres formations sectorielles du Conseil doivent faire objet
d’une décision adoptée par le Conseil européen a la majorité qualifiée (TFUE,
art. 236).“, str. 52 ve výchozím textu → „Seznam jiných složení Rady přijímá
Evropská rada kvalifikovanou většinou (čl. 236 SFEU).“, str. 7 v překladu
Příklad 2: „Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil européen peuvent
décider d’être assistés chacun par un ministre. Le président de la Commission
peut, quant à lui, décider d’être assisté par un membre de la Commission si l’ordre
du jour l’exige (TUE, art. 15). “, str. 47 ve výchozím textu → „Vyžaduje-li to pořad
jednání, mohou členové Evropské rady rozhodnout, že každému z nich bude
nápomocen některý ministr. A v případě předsedy některý člen Komise (čl. 15 odst. 3
SEU).“, str. 3 v překladu
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2.4.3.3 Přechylování příjmení
Přechylování příjmení, tj. odvozování ženských podob příjmení z příjmení mužských,
není v češtině povinné, nejedná-li se o oficiální dokumenty právní povahy, které se musí řídit
zákonem o matrikách. Přechylování příjmení je pro češtinu jako pro flektivní jazyk přirozené,
neboť čeština vyjadřuje různé gramatické významy slov právě pomocí koncovek.37
V překladu jsem se rozhodla příjmení přechylovat.
Příklad 1: Federica Mogherini→ Federica Mogheriniová
Příklad 2: Catherine Ashton→ Catherine Ashtonová
2.4.4 Suprasegmentální prvky
2.4.4.1 Velká písmena
V publikaci se objevily názvy států, organizací, orgánu a zastupitelský sborů.
Postupovala jsem podle obecných pravidel psaní velkých písmen u oficiálních názvů. Někdy
ale použil autor pouze zkrácený a nikoli celý oficiální název. V takovém případě bylo potřeba
uvědomit si, zdali autor „signalizuje druh činnosti vyplývající z daného pojmenování [malé
písmeno], nebo zda mu jde o instituci, která se tak jmenuje [velké písmeno].“38 Bylo tomu
tak například u německého Parlamentu nebo u Komise. Dle Internetové jazykové příručky
patří Parlament mezi nejvyšší zastupitelské sbory. „Je-li zřejmé, že nejde o obecné označení
(např. se zřízením senátu spousta lidí nesouhlasila), ale o zkrácené oficiální názvy, doporučují
PČP psát velké písmeno.“39
Příklad: „[…], elle a aussi renforcé incontestablement les droits du Parlement exigeant
que le gouvernement fédéral […].“, str. 54 ve výchozím textu → „[…], zároveň ale
nepopiratelně posílil práva Parlamentu, když doporučil, aby spolková vláda […].“, str. 9
v překladu
Příklad: „Comme le Traité de Nice, le Traité de Lisbonne a prévu de réduire le nombre
de commissaires pour renforcer l’efficacité de la Commission.“, str. 60 ve výchozím textu
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Přechylování: Přechylování příjmení. Internetová jazyková příručka [online]. ČR: mpro, 2019 [cit. 2019-0306]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700
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Psaní názvů současných zastupitelských sborů a orgánů státní správy. Prirucka.ujc.cas [online]. ČR, 2019 [cit.
2019-03-09]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=188
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→ „Stejně jako Smlouva z Nice se i Lisabonská smlouva snažila snížit počet komisařů, aby
tak vzrostla výkonnost Komise.“, str. 14 v překladu
2.4.4.2 Uvozovky
Internetová jazyková příručka definuje uvozovky takto: „uvozovky používáme
k vyznačení přímé řeči i doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků,
časopisů, spolků – z důvodu zachování zřetelnosti textu, nejsou-li vyznačeny jinak), výrazů
z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov apod.“40
Zároveň uvádí, že uvozovky mohou plnit různé funkce a jejich význam nemusí
být vždy jednoznačný. Proto je potřeba pečlivě zvážit, zdali použijeme právě uvozovky.
I ve funkci vyznačování částí textu je dobré omezit užívání uvozovek, pokud lze část textu
vyznačit jinak (například kurzívou).41
Příklad: „Le Traité de Lisbonne mentionne deux formations du Conseil: le Conseil « Affaires
étrangères » et le Conseil « Affaires générales ».“, str. 52 ve výchozím textu → „Lisabonská
smlouva zmiňuje dvě složení Rady: Radu pro zahraniční věci a Radu pro všeobecné
záležitosti.“, str. 7 v překladu
→ Autor obě složení Rady dal do uvozovek, neboť o nich pojednávají následující
podkapitoly. Do uvozovek však nedal celý název, ale jen její část „Conseil « Affaires
étrangères »“. Při překládání jsem uvozovky vynechala, neboť jsou pro český jazyk
příznačnější než pro jazyk francouzský. Abych ale zachovala důraz, který autor v původním
textu vyjádřil, zvolila jsem kurzívu „Radu pro zahraniční věci“.
V některých případech mi použití uvozovek přišlo nadbytečné, neboť by neplnilo
žádnou z výše uvedených funkcí. Namísto uvozovek jsem použila bud‘ kurzívu, nebo zkratku
tzv. respektive takzvaný.
Příklad 1: „Cette option dit « nucléaire » sera utilisée si […].“, str. 50 ve výchozím textu
→ „K použití této tzv. jaderné alternativy dojde jen v případě, že […].“, str. 6 v překladu
Příklad 2: „Le Traité de Lisbonne introduit une « clause passerelle »permettant au Conseil
européen d’adopter une décision […]. “, str. 56 ve výchozím textu → „Lisabonská smlouva
zavedla tzv. přechodovou klauzuli („passerelle“).“, str. 11 v překladu
40
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Povětšinou jsem zachovávala jsem uvozovky a kurzívu u přímých řečí.
Příklad: „Lors du Conseil européen des 20 et 21 octobre 2016, la Première ministre
britannique Theresa May a précisé que « le Royaume-Unis jouera un rôle plein et actif
tant qu’il sera membre de l’UE ».“, str. 58 ve výchozím textu → „Během summitu Evropské
rady 20. a 21. října 2016 upřesnila britská premiéra Theresa Mayová, že „Velká Británie bude
hrát aktivní roli, dokud bude členem EU.“, str. 13 v překladu
2.5

Metoda věrnosti a volnosti
V teorii překladu se vyskytují dvě normy: norma reprodukční a norma uměleckosti.

Norma reprodukční je spojena s požadavkem věrnosti a výstižnosti, norma uměleckosti
naopak s požadavkem krásy.42 „Jako překladatelskou metodu „věrnou“ (či snad lépe
doslovnou) označujeme pracovní postup těch překladatelů, kteří za svůj hlavní cíl považují
přesnou reprodukci předlohy, jako metodu „volnou“ (či spíše adaptační) tu, která
jde především o krásu, tj. estetickou a myšlenkovou blízkost čtenáři, o to, aby překladem
vzniklo původní umělecké dílo české.“43 Snažila jsem se o metodu věrnosti, hlavně
u překládání odborné terminologie. Jindy bylo zapotřebí zvolit metodu volnosti (viz.
příklady).
Příklad 1: „Jusqu’ici, le nombre de voix était pondéré selon les pays membres via un système
qui favorisait la représentativité des petits États par rapports aux grands États.“,
str. 57 ve výchozím textu → „Do té doby se užíval systém minimálního počtu vážených hlasů,
který protěžoval malé státy před velkými.“, str. 12 v překladu
→ Zde jsem se rozhodla využít volnou metodu, kdy jsem zachovala obsah a smysl sdělení,
ale vyjádřila je jinými slovy, abych lépe čtenáři přiblížila autorovu myšlenku.
Příklad 2: „Il devait en effet s’effacer au bénéfice de la Commission européenne
et se contentait de donner des avis.“, str. 53 ve výchozím textu → „Hlavní roli
při schvalování rozpočtu hrála Evropská komise, Rada pouze podávala stanoviska.“,
str. 8 v překladu
→ Celé francouzské souvětí jsem přeformulovala. Jediným podmětem v obou částech souvětí
je Rada Evropské unie. V českém souvětí jsou podměty dva: Evropská komise a Rada
Evropské unie.
42
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2.6

Překladatelské posuny

2.6.1 Stylistické ochuzování slovníku
Levý rozlišuje tři typy stylistického ochuzování slovníku. 1. užívání hyperonyma místo
konkrétního označení; 2. malé užívání synonym „V překladech nebývá dostatečně využito
synonymické bohatství češtiny pro rozrůznění slovního výrazu.“44; 3. využití neutrálního
výrazu místo expresivně zabarveného. „Citově zabarvené výrazové prostředky ztrácejí někdy
při překládání svou stylistickou hodnotu a bývají převáděny slovem neutrálním, a proto
bezbarvým.“45
V překladu jsem se rozhodla použít druhý typ stylistického ochuzování slovníku
v místech, kde autor několikrát užil synonymum pro jednotlivé orgány Evropské Unie
a pro Ústavní soud Spolkové republiky Německo. Nepoužila jsem autorova synonyma, neboť
se v češtině nepoužívají tak hojně (vysvětlení níže).
Příklad 1: „Cette situation pourrait peut-être permettre un jour la désignation d'un président
unique de l'Union européenne, coiffant la présidence du Conseil européen et la présidence
de la Commission de Bruxelles.“, str. 47 ve výchozím textu. → „Tento stav by časem
mohl umožnit jmenování předsedy Evropské unie, který by v sobě spojoval jak předsednictví
v Evropské radě, tak předsednictví v Evropské komisi.“, str. 2 v překladu.
→ Autor použil synonymum pro Evropskou komisi, aby text ozvláštnil. V českém jazyce
se ale spojení „Bruselská komise“ vyskytuje jen zřídka. A jelikož autor spojení „Bruselská
komise“ použil pouze dvakrát, rozhodla jsem se použít pouze oficiální název orgánu. Zadámeli oba výrazy v uvozovkách do Googlu („Bruselská komise“ a „Commission de Bruxelles“),
vyjde nám 668 000 výskytů ve francouzštině, ale pouze 498 výskytů v češtině. Nepoměr
v použití v obou jazycích je znatelný. Syd.korpus.cz je korpusový průzkum variant, který
k analýze využívá data mluvených a psaných korpusů projektu Českého národního korpusu.
Zadáme-li do něj oba výrazy, vyjde nám nepoměr mezi jejich používáním.
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Zdroj: Syd.korpus [online]. ČR: ÚČNK, © 2015 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: https://syd.korpus.cz/

Příklad 2: „L’Allemagne a fait valoir que le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe n’avait
accepté […].“, str. 54 ve výchozím textu → „Německo se nechalo slyšet, že Ústavní soud
v Karlsruhe přijal […].“, str. 9 v překladu
„[…], la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe s’est notamment prononcé
sur […].“, str. 54 ve výchozím textu → „Německý Ústavní soud v Karlsruhe se […] vyslovil
k účasti […].“, str. 9 v překladu
→ Autor zvolil pro popsání německého Ústavního soudu dva pojmy: „Tribunal
constitutionnel“ a „Cour constitutionnelle“. Můžeme pozorovat, že při překladu názvů
Ústavních soudů cizích zemí francouzština často používá „Tribunal“, pokud se toto označení
vyskytuje i v originálním názvu (Trybunał Konstytucyjny = Tribunal constitutionnel
de la Pologne; Tribunal constitucional = Tribunal constitutionnel de l’Espagne), v jiných
případech používá „Cour“ (Constitutional Court of South Africa = Cour constitutionnelle
de l’Afrique du Sud). Oficiální překlad pro Bundesverfassungsgericht ve francouzštině
zní

„Tribunal

constitutionnel

fédéral“,

proto

se

domnívám,

že

autor

použil

„Cour constitutionnelle“ jako synonymum pro ozvláštnění textu. V češtině však k pojmu
„Ústavní soud“ žádná synonyma neexistují.
Příklad 3: „Le Traité de Maastricht a allongé à cinq ans le mandat des membres
de la Commission afin de le calquer sur la durée de la législature de l’Assemblé
de Strasbourg.“, str. 62 ve výchozím textu → „Maastrichtská smlouva jim ho prodloužila
na pět let tak, aby délka mandátu kopírovala funkční období Evropského parlamentu.“,
str. 16 v překladu → autor použil jako synonymum pro „Parlement européen“ „Assemblé
de Strasbourg“. Výraz Štrasburský sněm se v češtině nepoužívá, proto jsem zvolila oficiální
název.
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Na některých místech jsem se uchýlila k třetímu typu stylistického ochuzování
slovníku. V odborných textech převažuje spisovný jazyk, stylová a emocionální neutrálnost.
Potlačuje se emocionalita sdělení, má se jednat o objektivní předání informací, která
jsou nanejvýš doplněna o subjektivní názor autora46. Expresivní a citově zabarvené výrazy
či metafory se do odborného stylu příliš nehodí. V některých případech jsem se uchýlila
k posunu a metaforu nebo expresivní výraz nezachovala, jindy ano. Rozhodovala
jsem se dle kontextu.
Posun
Příklad 1: „Il s’agit aussi d’une instance intergouvernementale qui présente une nature
hybride; il est à la fois exécutif et législatif“, str. 51 ve výchozím textu → „Je to současně
mezivládní orgán, který má dvojí charakter: je současně orgánem moci výkonné
a zákonodárné.“, str. 6 v překladu
Příklad 2: „Ainsi, par exemple, à Fontainebleau, en 1984, le problème de la fameuse
contribution britannique au budget des communautés est venu sur la table du Conseil
européen, qui parvint à trouver une solution.“, str. 45 ve výchozím textu → „Například v roce
1984 ve Fontainebleau řešila problém finančních příspěvků Velké Británie do rozpočtu
Společenství, který nakonec úspěšně vyřešila.“, str 1 v překladu
Příklad 3: „C’est le Conseil européen de Madrid, en décembre 1995, qui a décidé du scénario
de passage à la monnaie unique.“, str. 46 ve výchozím textu → „Byla to právě Evropská
rada, která v prosinci 1995 v Madridu rozhodla o způsobu, jakým proběhne přechod
na jednotnou evropskou měnu.“, str. 1 v překladu

ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství
Lidové noviny, 2008, s. 211.
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Zachování metafory nebo expresivního výrazu
Příklad 1: „Le Traité de Maastricht, qui reprend le texte de la Déclaration solennelle
de Stuttgart de 1983, lui a conféré un rôle moteur dans le fonctionnement de l’UE.“, str. 49
ve výchozím textu → „Díky Maastrichtské smlouvě, která převzala text ze Slavnostního
prohlášení ze Stuttgartu z roku 1983, se Evropská rada stala hybnou silou činnosti EU.“,
str. 4 v překladu
Příklad 2: „Elle est la gardienne de la légalité européenne.“, str. 59 ve výchozím textu
→ „Evropská komise je strážkyní evropské legality.“, str. 13 v překladu
2.6.2 Syntaktická rovina a intelektualizace

Dle Levého dochází v překladu ke třem typům intelektualizace: 1. zlogičťování textu,
2. vykládání nedořečeného a 3. formální vyjadřování syntaktických vztahů47. K těmto
třem posunům dochází, když se překladatel snaží dílo čtenáři přiblížit tak, aby mu čtenář
rozuměl.
První strategii jsem užila hned několikrát. „Překladatelé zlogičťují nejen výrazy,
ale i myšlenku samu tam, kde je v originále nezvyklejší a smělejší představy.“48
V mém případě souviselo zlogičťování s problematikou tématu a rématu. Podle Čechové
je důležitým faktorem výstavby věty aktuální členění49. Dle postavení členu ve větě
lze rozlišit téma a réma a v oznamovacích větách stojí obvykle téma před rématem, pokud
se nejedná o příznakové věty50. Abych dosáhla správného postavení tématu a rématu ve větě,
použila jsem inverzi. Změnila jsem pořadí vět povětšinou v rámci odstavce. Postupovala
jsem tak, neboť mi navazování informací ve výchozím textu nepřipadalo logické.
Příklad 1: „Le Conseil européen d’octobre 2010 a ouvert la voie à une révision limitée
du traité, sans toutefois toucher à l’article 125 du TFUE (clause de « no bail-out »), afin
de permettre le maintien du fonds intergouvernemental mis en place en mai 2010, avec
la garantie des États de la zone euro.“, str. 54 ve výchozím textu → „Na summitu v říjnu
47
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2010 umožnila Evropská rada omezenou revizi smlouvy, aniž by se tentokrát dotkla článku
125 SFEU (klauzule „no bail-out“). Revize umožnila, se zárukou států eurozóny, zachovat
mezivládní fond zřízený v květnu 2010.“, str. 9 v překladu
→ Dlouhé souvětí ve výchozím textu jsem rozdělila na dvě kratší věty, přičemž
jsem informaci „se zárukou států eurozóny“ vložila hned za přísudek, přestože je tato
informace ve výchozím textu na úplném konci. Tato důležitá informace byla podmínkou
umožnění revize a neměla by stát až na konci věty.
Příklad 2: „Le Traité de Lisbonne introduit une « clause passerelle »permettant au Conseil
européen d’adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée
dans une domaine ou dans un cas ou l’unanimité était initialement requise.
C’est ce que prévoit l’article 48 § 7 premier alinéa du TUE […]. “, str. 56 ve výchozím textu
→ „Lisabonská smlouva zavedla tzv. přechodovou klauzuli („passerelle“). Ta se nachází
v článku 48 odstavci 7, větě první SEU a opravňuje Evropskou radu, aby přijala rozhodnutí,
které jí umožní v daném případě rozhodovat kvalifikovanou většinou, i když se jinak vyžaduje
jednomyslné rozhodnutí.“, str. 11 v překladu
→ V tomto případě jsem učinila opačně. Na rozdíl od autora jsem vytvořila jedno dlouhé
souvětí. Číslo článku jsem přesunula na úplný začátek. Jako první jsem sdělila, kde informaci
nalezneme (pod jakým článkem), až poté následoval obsah článku.
Příklad 3: „Enfin, le premier sommet des dirigeants européens a 27, sans les Britanniques,
s’est tenu le 16 septembre 2016 à Bratislava. Lors du Conseil européen des 20 et 21 octobre
2016, la Première ministre britannique Theresa May a dit à ses pairs son étonnement
qu’ils se soient réunis à 27 et non à 28, lors de ce sommet « pour relancer l’Europe ».“,
str. 48 ve výchozím textu → „První zasedání 27 hlav států a předsedů vlád už bez britské
účasti s cílem „obnovit Evropu“ se konalo 16. září 2016 v Bratislavě. Během zasedání
Evropské rady 20. -21. října 2016 vyjádřila britská premiérka Theresa Mayová
své překvapení nad tím, že se během předchozího zasedání sešli bez Velké Británie.“,
str. 3 v překladu
→ « pour relancer l’Europe » jsem zakomponovala hned do první věty, neboť právě cílem
prvního summity bez britského zastoupení bylo najít nové impulsy, které by oživily Evropu.
A nepřišlo mi příliš logické tuto informaci dávat na úplný konec. Dále jsem si dovolila
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vynechat spojení „à 27 et non à 28“, které jsem nahradila „bez Velké Británie“, neboť
mi tento obrat přišel příhodnější.
Druhou strategie, tedy vykládaní nedořečeného, jsem použila v těch případech,
kde jsem se uchýlila k explicitaci. Vysvětlila jsem několik termínů, aby se čtenář neocital
v cizí kultuře a abych mu překlad přiblížila. Pokud se v textu objevily příklady, které
se vztahovaly na Francii, v překladu jsem je zachovala, zároveň jsem však příklad doplnila
tak, aby se vztahoval i na Českou republiku, a tedy i na příjemce, kterým by byl český čtenář.
Příklad 1: „Le Conseil européen d’octobre 2010 a ouvert la voie à une révision limitée
du traité, sans toutefois toucher à l’article 125 du TFUE (clause de « no bail-out »), […].“,
str. 54 ve výchozím textu → „Na summitu v říjnu 2010 Evropská rada umožnila omezenou
revizi smlouvy, aniž by se tentokrát dotkla článku 125 SFEU (klauzule „no bail-out“).“,
str. 9 v překladu
→ Do českého překladu jsem doplnila „na summitu“, které je ve výchozím textu uvedené
jen implicitně. Evropská rada rozhodnutí učinila během svého zasedání, které se konalo
v říjnu 2010. Kdyby autor chtěl vyjádřit, že Evropská rada tak učinila v říjnu 2010, použil
by předložku „en“ → „en octobre 2010“.
Příklad 2: „C’est sur une proposition du président Valéry Giscard d’Estaing qu’il a été décidé
de tenir régulièrement des « sommets » rassemblant les chef d’État (France)
et de gouvernement.“, str. 45 ve výchozím textu → „Později, na návrh francouzského
prezidenta Valéryho Giscarda d’Estainga bylo rozhodnuto, že se pravidelně budou konat
„summity“, pravidelné schůzky hlav států (Francie) nebo předsedů vlád (Česká republika).“,
str. 1 v překladu
→ V této větě jsem udělala hned tři zásahy. Za prvé jsem doplnila, že se jedná
o francouzského prezidenta, neboť český příjemce nemusí mít nutně stejné presupozici jako
příjemce francouzský. Dále jsem vysvětlila pojem „sommet“. Pojem se dá do češtiny přeložit
cizím slovem „summit“, zároveň jsem chtěla českému příjemci přiblížit význam tohoto cizího
slova. A za třetí jsem doplnila příklad, který autor uvedl, a vztáhla jej i na Českou republiku.
Evropskou radu zastupuje bud‘ hlava států, respektive prezident, pokud se jedná
o prezidentský systém (např.: Francie), nebo předseda vlády, pokud se jedná o systém vládní
(např.: Česká republika).
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Příklad 3: „Il convient également de faire état du fameux compromis de Luxembourg négocié
par le Général de Gaulle en 1966.“, str. 56 ve výchozím textu → „Může být použit i slavný
Lucemburský kompromis, který vyjednal francouzský prezident Charles de Gaulle v roce
1966.“, str. 11 v překladu.
→ Do překladu jsem doplnila, že se jedná o francouzského generála. Přestože je tato osobnost
známá, nemusí být nutné známá každému českému příjemci.
V rámci makrostylistiky rozlišuje Popovič (1971, str. 82) několik výrazových
změn: aktualizace, lokalizace a adaptace. Nebylo potřeba uchýlit k aktualizaci, neboť
výchozí text vyšel v roce 2017 a je tedy aktuální. V překladu však došlo k lokalizaci,
kdy jsem příklady, které se vztahovaly jen na Francii, vztáhla i na Českou republiku.
Příklad: „C’est sur une proposition du président Valéry Giscard d’Estaing qu’il a été décidé
de tenir régulièrement des « sommet » rassemblant les chefs d’État (France)
ou de gouvernement.“, str. 45 ve výchozím textu → „Později, na návrh francouzského
prezidenta Valéryho Giscarda d’Estainga bylo rozhodnuto, že se pravidelně budou konat
„summity“, pravidelné schůzky hlav států (Francie) nebo předsedů vlád (Česká republika).“,
str. 1 v překladu.
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3.

Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření funkčního překladu vybraných kapitol

publikace L’essentiel des Institutions de l’Union européenne francouzského doktora
práv Jean-Clauda Zarky, která se zabývá orgány Evropské unie a evropským právem.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První částí je překlad originálního textu.
Druhá část je odborný komentář, který se zabývá jednotlivými překladatelskými problémy.
Odborný komentář je rozdělen na několika částí. Začíná překladatelskou analýzou
originálního textu, přičemž analýza se zaměřuje zejména na vnětextové a vnitrotextové
faktory. Následují překladatelská metoda a postupy, které odkazují na pracovní metody
a strategie dle Levého. Poslední částí jsou konkrétní překladatelské problémy, které jsou
rozděleny rovinu lexikální, morfologickou, pragmatickou, a nakonec na překladatelské
posuny.
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